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RESUMO 

 

A realidade educacional contemporânea exige do professor um olhar metodológico 
não restrito ao verbal, que inclua uma visão multiletrada do ensino-aprendizagem, a 
fim de contribuir com a competência comunicativa do aluno. Os alunos da Educação 
de Jovens e Adultos (EJA) com suas peculiaridades fazem parte deste contexto e 
merecem serem integrados a esta pedagogia. O objetivo desta pesquisa, portanto, é 
a elaboração de um caderno pedagógico que visa contribuir para uma prática teórico-
metodológica de ensino de Língua Portuguesa na Educação de Jovens e Adultos 
(EJA) com aporte na teoria do multiletramento. Procura-se responder à seguinte 
pergunta norteadora: como desenvolver materiais didáticos mais instigantes para a 
EJA, Eixos IV e V, respaldadas na teoria do multiletramento? O delineamento da 
pesquisa é bibliográfico, em diálogo com a experiência de docente da pesquisadora. 
Para percorrer as etapas metodológicas na elaboração do caderno pedagógico foram 
realizadas interações com os conceitos de multimodalidade, multiculturalismo e 
letramento crítico em relação ao potencial teórico e prático de cada um destes 
encaminhamentos; houve a discussão sobre a realidade da EJA e sobre o processo 
de ensino proposto nos documentos oficiais. Dispôs-se do conceito de protótipo 
potencializando seu significado pela integração dos conceitos de sequência didática 
e de objeto de aprendizagem. Tutorias práticos foram organizados a fim de elucidar 
encaminhamentos para a prática multiletrada com foco na montagem de vídeo por 
parte do destinatário final do material: o professor da EJA. Ao final da pesquisa foi 
elaborado um caderno pedagógico com dois protótipos didáticos que exploram a 
produção textual do artigo de opinião e da crônica literária. Espera-se que este 
caderno pedagógico forneça uma visão prática de mediação docente para a agência 
comunicativa, criatividade e de produção textual autoral do aluno da EJA. Além disso, 
tenciona-se contribuir com o planejamento didático dos professores da disciplina 
Língua Portuguesa na EJA.   
 

Palavras-chave: Multiletramento. EJA. Caderno Pedagógico. Protótipos Didáticos. 
Gêneros Textuais.  
 

  



ABSTRACT 

 

The contemporary educational reality demands from the teacher a methodological look 

not restricted to the verbal one, which includes a multiliterate view of teaching-learning, 

in order to contribute with the student's communicative competence. Young and Adult 

Education (EJA) students with their peculiarities are part of this context and deserve to 

be integrated into this pedagogy. The objective of this research, therefore, is the 

elaboration of a pedagogical book that aims to contribute to a theoretical-

methodological practice of teaching Portuguese Language in the Education of Young 

and Adults (EJA) with contribution in the theory of multiliteracy. It is tried to answer the 

following guiding question: how to develop didactic materials more stimulating for the 

EJA, Axis IV and V, supported in the theory of multiliteracy ? The research design is 

bibliographical, in dialogue with the researcher's teaching experience. In order to follow 

the methodological steps in the elaboration of the pedagogical book, interactions were 

made with the concepts of multimodality, multiculturalism and critical literacy in relation 

to the theoretical and practical potential of each of these referrals; There was a 

discussion about the reality of the EJA and about the teaching process proposed in the 

official documents. The concept of prototype was made possible by enhancing its 

meaning by integrating the concepts of didactic sequence and learning object. 

Practical tutorials were organized in order to elucidate referrals to multiliterate practice 

focusing on assembling video by the final recipient of the material: the EJA teacher. At 

the end of the research, a pedagogical book was elaborated with two didactic 

prototypes that explore the textual production of the opinion article and the literary 

chronicle. It is hoped that this pedagogical book will provide a practical vision of teacher 

mediation for the communication agency, creativity and authorial textual production of 

the student of the EJA. In addition, it is intended to contribute to the didactic planning 

of the Portuguese Language teachers in the EJA. 

 

Keywords: Multiliteracy. EJA. Pedagogical Notebook. Didactic Prototypes. Textual 
genres. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Este trabalho apresenta uma pesquisa desenvolvida com foco na produção de 

material didático baseado na pedagogia do multiletramento para a modalidade de 

ensino de Educação de Jovens e Adultos (EJA), eixos IV e V. Conforme as diretrizes 

para o trabalho final de curso do Profletras, emitidas pelo conselho gestor em abril de 

2014, a opção deste Trabalho de Conclusão Final (TCF) foi a redação de um 

documento que informa teoricamente o desenvolvimento do caderno pedagógico 

resultante dessa pesquisa. No âmbito do Mestrado Profissional em Letras, esse 

estudo se desenvolveu na linha de pesquisa Leitura e Produção Textual: diversidade 

social e práticas docentes, com foco nos estudos que se debruçam sobre práticas de 

letramentos, multimodalidade e produção de material didático. Neste capítulo 

introdutório o leitor é situado sobre o tema, bem como conceitos fundamentais ao 

trabalho. Além disso, são apresentados os objetivos, perguntas de pesquisa, a 

justificativa e organização estrutural do TCF (Trabalho de Conclusão Final). 

A partir da experiência como professora de língua portuguesa da EJA da autora 

no segmento 2, Eixos IV e V, foi possível constatar que esse público vivencia uma 

realidade desmotivadora. Essa é a realidade enfrentada no cotidiano docente. Em sua 

maioria são jovens e adultos que trabalham durante o dia e que chegam cansados à 

noite para estudar. Grande parte deles não são alfabetizados funcionais, ou seja, até 

conseguem decodificar textos, mas não os interpretam, ou deles se utilizam na sua 

função social. Isto significa que não constroem ou reconstroem sentidos via texto 

verbal, por isso mesmo, seus níveis de interligação de ideias por meio do texto verbal 

são baixos. A definição de alfabetismo funcional é dada por Gray (1956, apud 

SOARES, 1995, p. 10) que assim o define: 

 

Alfabetismo funcional (functional literacy) como o conjunto de habilidades e 
conhecimentos que tornam um indivíduo capaz de participar de todas as 
atividades em que a leitura e a escrita são necessárias em sua cultura ou em 
seu grupo.  

 

Assim os sentidos produzidos entre a leitura de mundo e a configuração interna 

do texto pouco se apresentam. De fato, tais problemas levam à dificuldade para 

dialogarem crítica e esteticamente com os produtos culturais disponibilizados nos 

múltiplos textos em diversas modalidades de sentido, os quais estão integrados à 
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comunicação na sociedade pós-moderna. Esta proposta foi pensada com esta 

realidade em foco. 

Este trabalho, portanto, dá prioridade a que os professores desta modalidade 

de ensino tenham ferramentas que os auxiliem num trabalho didático que possibilite 

atividades mais instigadoras a seus alunos no desenvolvimento das habilidades de 

leitura e escrita que sejam significativas à diversidade de práticas culturais e de 

produção de sentido na contemporaneidade. Procuram-se, ao longo da pesquisa, 

ferramentas didáticas para que o professor as aplique em sala com o objetivo de 

fomentar o desenvolvimento da leitura, interpretação e escrita tendo como princípio 

norteador a pedagogia do multiletramento. 

O multiletramento é uma pedagogia que se desdobra em duas multiplicidades 

importantes apresentadas nas sociedades urbanas atuais: a multiplicidade cultural 

das populações globalizadas e a multiplicidade de semiose que se constitui na 

multimodalidade dos textos. Estas duas mulitiplicidades de culturas e de semioses 

informam-se e comunicam-se mutuamente (ROJO, 2012, p. 12-13 apud ROJO; 

MOURA, 2012). Ou seja, os textos e as semioses interagem entre si, de forma que 

elementos díspares se combinam em multimodalidade, enriquecendo as diversas 

linguagens que se interligam para produzirem ou potencializarem significados. 

Uma das hipóteses que levantamos aponta que a pedagogia do multiletramento 

pode influenciar beneficamente as aulas de língua portuguesa nas turmas da EJA, 

Eixos IV e V. Outra hipótese levantada por nós considera que a ampliação das 

habilidades linguísticas na leitura, interpretação e escrita de textos de alunos da EJA 

podem ser favorecidas pelo dinamismo, o lúdico e o pensamento crítico implícito no 

multiletramento. Além disso, se vislumbra que o professor, numa postura de mediação 

dialógica na disciplina língua portuguesa, poderá influenciar, no aprimoramento da 

produção de sentidos dos alunos da EJA. Conclui-se que a aplicação de protótipos 

didáticos planejados a partir da montagem de vídeos feita pelo professor pode 

fomentar a criatividade e facilitar a mediação do professor, bem como possibilitar a 

autonomia e ação crítica e criativa do aluno. 

No desdobramento desta pesquisa, integram-se estas outras inquietações: 

como responder à necessidade pedagógica do professor auxiliando-o em sua prática 

didática? Como materializar um modelo de trabalho que o docente possa se guiar para 

uma prática multiletrada que possua o potencial de desenvolvimento da leitura, 

interpretação e escrita de textos por alunos da EJA, Eixos IV e V?  
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Vislumbra-se, assim, uma prática de leitura e escrita inserida nas práticas 

sociais e na sua relação com o local e o global, com o cultural imediato e o multicultural 

da sociedade contemporânea. Um dos conceitos fundamentais na proposta do 

multiletramento é a multimodalidade, a qual se constitui numa mistura de “palavras, 

imagens, sons, cores, músicas, aromas, movimentos variados, texturas, formas 

diversas”, num quadro multissemiótico (BUNZEN; MENDONÇA, 2013, p.19 apud 

DIONÍSIO; VASCONCELOS, 2013). O multiletramento, junção da multimodalidade, 

multiculturalidade e do letramento crítico, neste trabalho, constitui-se numa plataforma 

de trabalho pedagógica potencializadora da leitura, interpretação e escrita de textos 

multissemióticos e verbais.  

Outro conceito relevante nesta pesquisa é o que se refere aos protótipos 

didáticos (ROJO, 2012, p. 8 apud ROJO; MOURA, 2012) os definem como: “estruturas 

flexíveis e vazadas que permitem modificações por parte daqueles que queiram 

utilizá-las em outros contextos que não o das propostas iniciais”. Neste trabalho os 

planejamentos didáticos foram pensados com flexibilidade, pois, a cada etapa, desde 

a elaboração e na indicação das formas de aplicá-los, a visão de criatividade, 

ajustamento e liberdade se fazem presentes. 

O delineamento deste trabalho de pesquisa é o bibliográfico, visto que “é 

desenvolvido com base em material já elaborado, constituído principalmente de livros 

e artigos científicos” (GIL, 2009, p. 44). Ressalta-se que os protótipos didáticos 

elaborados não foram efetivamente aplicados em sala de aula, pois são apenas 

sugestões de trabalho didático, cujos insights surgiram na prática de sala de aula.  

Assim, dialoga-se com os teóricos da área. Este diálogo teórico contraposto a 

uma experiência vivida em sala de aula ao longo dos anos favorece a elaboração de 

um manual pedagógico onde são apontadas indicações, reflexões e considerações 

acerca disso. Acredita-se que esta pesquisa bibliográfica e a consequente construção 

do caderno pedagógico, desenvolvidos em contraponto à prática pedagógica da 

pesquisadora, iniciada nestes moldes já desde o início da sua carreira docente, a qual 

se deu e se dá na EJA; possa vir a contribuir na tarefa pedagógica de ensino de língua 

portuguesa na EJA. Sendo assim, instrumentos de ensino-aprendizagem são 

apresentados no caderno pedagógico, visando indicações em direção a posturas 

multiletradas.  

A rede de conceitos teóricos que interligam este trabalho de pesquisa, portanto, 

é constituída por elementos unidos por um duplo propósito didático e prático. O 
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propósito didático e prático não se situa apenas em função de que professores da EJA 

venham a elaborar e aplicar esse tipo de atividades em suas salas de aula. Situa-se 

também em função de uma orientação abalizada para a confecção e ordenação de 

um material didático flexível e aberto, direcionado à manipulação por parte de 

professores. O material foi orquestrado para focalizar a realidade da modalidade EJA, 

visando uma prática pedagógica de multiletramento, numa perspectiva em que os 

protótipos didáticos se inserem devido à sua constituição de abertura, flexibilidade e 

específica configuração para modificações e ajustamentos do mediador do ensino-

aprendizagem; sem no entanto deixar de constituir-se por uma linha mestra.  

 

1.1 OBJETIVOS 

 

O objetivo geral é a elaboração de um caderno pedagógico com dois protótipos 

didáticos embasados na teoria do Multiletramento e concebidos para a realidade da 

EJA, eixos IV e V, na disciplina língua portuguesa. 

 

Os objetivos específicos são os que seguem: 

 

− Elaborar dois protótipos didáticos focalizando respectivamente os gêneros 

textuais artigo de opinião e crônica literária, que além disso explorem a inter-relação  

entre a leitura do audiovisual com a leitura do texto verbal; 

− Considerar os conceitos que se desdobram no cerne da pedagogia do 

multiletramento: multiculturalismo, multimodalidade e letramento crítico na elaboração 

dos protótipos didáticos, onde se inserem a montagem de vídeos feitos pelo professor;  

− Destacar na organização pedagógica e elaboração dos protótipos didáticos 

as características peculiares do aluno da EJA, como a diversidade das turmas, tempo 

escasso, suas experiências e necessidades; 

− Dialogar com os documentos oficiais orientadores da educação em pontos 

relevantes ao ensino-aprendizagem, como tratamento de material didático e as 

diversas facetas do letramento na EJA, no ensino fundamental; 

− Elaborar tutorais sobre montagens de vídeo que auxiliem o professor da EJA 

em organizar seu próprio material audiovisual contribuindo com a sua autoria docente 

e com a motivação e autoria dos alunos da EJA na escrita de textos em um gênero 

textual específico.  
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1.2 JUSTIFICATIVA 

 

Esta pesquisa se insere no Mestrado Profissional em Letras (Profletras) e se 

desenvolve no âmbito do grupo de pesquisa Formação, Linguagens e Tecnologias 

(FORTE), que tem como um de seus objetivos a produção de material didático 

ajustado às práticas sociais de linguagem na contemporaneidade. Nesse sentido, 

baseado na pedagogia do multiletramento, o trabalho centra-se na linha de pesquisa 

Leitura e Produção Textual: diversidade social e práticas docentes, com foco nos 

estudos que se debruçam sobre: (a) ensino e aprendizagem da leitura e da produção 

textual; (b) panorama crítico do ensino da LP; (c) práticas de letramentos e 

multimodalidade; (d) habilidades escolares de leitura e escrita; (e) interculturalidade e 

multilinguismo; (f) produção de material didático.  

O interesse em realizar essa pesquisa pauta-se na problemática que se 

apresenta: responder ao questionamento de como instrumentalizar o professor de 

recursos pedagógicos para uma prática sobre a leitura, interpretação e escrita de 

alunos da EJA, Eixos IV e V. A importância teórica se dá no fato de que o tema 

multiletramento se constitui muito relevante atualmente, com potencial de oferecer 

alternativas que podem contribuir para o ensino de Língua Portuguesa. Nesse aspecto 

entram as novas tecnologias e com elas a influência ou modificação na maneira de 

lidar com o conhecimento.  

Pode-se constatar com estas reflexões que educação e tecnologia estabelecem 

uma relação de interdependência que foi percebida por autores como Garcia (2000), 

Fernández (2009), Rojo e Moura (2012), Tanzi Neto e Rojo (2013), Bunzen e 

Mendonça (2013 apud DIONÍSIO; VASCONCELOS, 2013) e Barton e Lee (2015), os 

quais exploram em suas obras elementos relacionados a tais recursos 

comunicacionais e às múltiplas linguagens. Eles demonstram a preocupação em 

discutir a utilização destes recursos como potenciais colaboradores no ensino-

aprendizagem de línguas. Portanto, o caderno pedagógico confeccionado toma como 

base três protótipos didáticos que exploram três vídeos elaborados na perspectiva de 

uma montagem feita pelo professor, com o objetivo de oferecer uma perspectiva de 

liberdade, flexibilidade e criatividade, na medida em que apresenta um planejamento 

flexível para a pedagogia do multiletramento.  

A raiz de algumas questões que afligem a classe mais marginalizada da 

sociedade encontra-se na aprendizagem da língua, no seu uso, na interferência que 
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a língua materna tem nas práticas sociais, na conquista de postos de trabalho, ou até 

mesmo na aprendizagem de outras disciplinas escolares. Pode-se ainda lembrar que 

a autoestima dessas pessoas pode ser afetada beneficamente no processo de ensino. 

Acredita-se que a pedagogia do multiletramento pode contribuir para além do 

pedagógico: nas relações interpessoais, no autoconhecimento, no lazer literário,  

artístico, emocional e espiritual que ocorre em interação com tais objetos 

multisemióticos. 

Assim, os quatro capítulos deste trabalho inserem-se no contexto da 

modalidade de ensino EJA com enfoque nas particularidades de um trabalho 

multiletrado. A questão do ensino dialógico a partir da perspectiva de Paulo Freire é 

considerada. A parte cognitiva do ensino é discutida inserida na importância que deve 

ser dada às estratégias para o desenvolvimento das habilidades superiores: o ato de 

pensar, o qual estará sendo interligado ao desenvolvimento do letramento crítico.  

Discute-se ainda como conceito e na prática, a perspectiva da gramática do 

design visual, sob a perspectiva idealizada por Gunter Kress e Van Leeuwen (2006), 

aprofundando assim a visão multiletrada no ensino-aprendizagem e os aspectos 

sociais e práticos da multimodalidade e a evolução que ocorre desde os primeiros 

conceitos de letramento até o atual conceito de multiletramento.  

Dá-se também atenção à articulação entre autoria e multimodalidade no 

letramento na EJA. Ressaltam-se os pontos básicos destacados no PNLD da EJA, 

(BRASIL, 2014): as experiências do aluno, o letramento crítico e a transversalidade.  

 As especificidades de um trabalho que enfatiza que o multiletramento é uma 

pedagogia que tem como um de seus recursos principais os gêneros textuais são 

analisadas. Portanto, a multimodalidade é explicada na interrelação com o texto 

verbal, na sua corporificação de comunicação viva em sociedade, o gênero textual. A 

multiculturalidade entra nesse processo como caracterização que os textos assumem 

na contemporaneidade como formas híbridas. 

Quando chegamos aos procedimentos considerados para a construção do 

caderno pedagógico, é levado em conta a definição e discussão referente aos 

seguintes tópicos: os recursos de ensino-aprendizagem, o gerenciamento da 

aprendizagem, a aprendizagem temática e alguns critérios para produção de material 

pedagógico.  

No caderno pedagógico propriamente dito são descritos dois protótipos 

didáticos que estão centrados, o primeiro, no gênero textual não ficcional, o artigo de 
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opinião; e o segundo protótipo centrado num gênero ficcional, a crônica literária. 

Alguns conceitos relevantes são agregados à visão de protótipo, de forma a enfatizar 

e potencializar as caraterísticas de estruturas flexíveis e vazadas, os conceito de 

objeto de aprendizagem e o de sequências didáticas também são explorados.  

Após as Indicações dos conceitos teóricos e as orientações didáticas, bem 

como conhecimentos de edição de texto e edição de vídeo, e de outros aplicativos 

para a configuração dos protótipos didáticos, é apresentado neste documento, o 

caderno pedagógico que foi elaborado em conformidade com estes parâmetros.  

Sendo assim, faz-se necessário, no próximo capítulo, apresentar a 

contextualização da EJA em sua modalidade de ensino, com suas próprias 

especificidades, para ais quais os documentos oficiais dirigidos à modalidade apontam 

determinado direcionamento didático. 
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2 A MODALIDADE EJA E A PROPOSTA PEDAGÓGICA DO MULTILETRAMENTO 

 

A EJA é uma modalidade de ensino que visa atender jovens, adultos e idosos 

que não tiveram a oportunidade de estudar na idade certa. A EJA na perspectiva da 

Rede Estadual da Bahia é pensada como uma modalidade de ensino estruturada em 

eixos temáticos: eixos I, II e III correspondem ao período de alfabetização, ou seja, 

Ensino Fundamental I, enquanto os eixos IV e V correspondem ao Ensino 

Fundamental II e os eixos VI e VII correspondem ao Ensino Médio. Cada eixo é 

concluído em um ano letivo, totalizando 7 anos letivos para serem concluídos. As 

disciplinas ordinariamente estudadas no Ensino Fundamental de 9 anos e no Ensino 

Médio de 3 anos são ensinadas na modalidade EJA. Essas informações constam no 

SGE 2011 − Orientações sobre o sistema de Gestão Escolar 2011 (BAHIA; SEC, 

2011, p.1-3) e também no documento Política na EJA da Rede Estadual (BAHIA; SEC, 

2009, p. 14-16). 

Os princípios de ensino indicados nos documentos oficiais para a estruturação 

da EJA sugerem um aprendizado que não é cumulativo, mas cíclico, num ensino 

processual. Os alunos são avaliados em cada bimestre a partir de notações como EC 

− Em Construção / C − Construído / AC − A Construir. Ao final do ano letivo de cada 

segmento, lança-se no histórico do aluno PC − Percurso construído/Progressão ou 

EP − Em Processo/Retenção. Este sistema é bastante subjetivo, ou seja, deixa a 

cargo do professor os parâmetros de avaliação, já que leva em conta que o aluno deve 

ser avaliado em todo o processo, o que significa não ser reprovado ao final de um ano 

letivo se forem comprovadas a participação e a frequência do aluno. A construção é 

melhor verificada no processo, verificando-se e dando tempo para a evolução da 

aprendizagem do aluno. Portanto, deve-se valorizar e destacar o quanto o aluno foi 

capaz de desenvolver-se durante todo o ano letivo como consta no SGE 2011 − 

Orientações sobre o sistema de Gestão Escolar 2011 (BAHIA; SEC, 2011, p. 1-3).  

Neste sistema, para o ensino da língua materna, leva-se em conta, também, 

desenvolver potencialidades de aprendizado, que destacam o ensino da língua 

materna centrado não apenas nos estudos gramaticais e ortográficos, mas na reflexão 

que se faz na leitura, escrita e interpretação de textos. Além disso, dá-se destaque a 

uma corrente pedagógica de via popular, no que se afirma numa escolha de se “4. 

Fazer a opção político-pedagógica pela Educação Popular, pela Teoria Psicogenética 

que explica a construção do conhecimento, e pela Teoria Progressista / Freireana (à 
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luz da visão do ser humano integral e inacabado)” (BAHIA; SEC, 2009, p. 14). E 

principalmente: “7. Respeitar e implementar os princípios pedagógicos tão caros à 

Educação Popular e, consequentemente, à EJA, quais sejam: o fazer junto, a 

dialogicidade e o reconhecimento dos saberes dos educandos” (BAHIA; SEC, 2009, 

p. 14). 

Sendo assim, um dos compromissos do Estado com esse segmento deve ser: 

“6. Garantir o princípio básico de que todo ser humano tem direito à formação na 

especificidade de seu tempo humano, assegurando-lhe outros direitos que favoreçam 

a permanência e a continuidade dos estudos, como prescreve o documento Política 

na EJA da Rede Estadual.” (BAHIA; SEC, 2009, p. 14-16). E ainda afirma: “Portanto, 

deve considerar: [...] d) o caráter circular da Estrutura Curricular: Tempos de 

Aprendizagem – Eixos Temáticos – Temas Geradores – Áreas do Conhecimento” 

(BAHIA; SEC, 2009, p. 16). Quanto à estrutura curricular da EJA deve ser pensada 

nos seguintes termos: 

 

3. A superação do paradigma multidisciplinar – que norteia a formação inicial 
que nós educadores recebemos e, consequentemente, também norteia o 
nosso pensamento – para que possamos formar os sujeitos da EJA não mais 
por disciplinas, mas sim por áreas do conhecimento, as quais devem dar 
conta de explicar as questões sociais (BAHIA; SEC, 2009, p. 17). 

 

E ainda pontua: “Buscamos reconstruir a EJA a partir de posturas afirmativas e 

olhares menos escolarizados, pois a EJA não deve ser comparada a um suposto 

modelo ideal de escolarização” (BAHIA; SEC, 2009, p. 17). Com relação a uma 

educação que destaca as peculiaridades da EJA, o documento ainda sugere uma 

educação que seja dialógica e circular, ou cíclica, na EJA. Assim, deve-se: 

 

2. Utilizar o diálogo como mediação entre educando(a) e educador(a), para 
favorecer o acompanhamento do percurso da aprendizagem de forma mais 
participativa e democrática. 3. Refletir sobre o ato de aprender do(a) 
educando(a) e do(a) educador(a), valorizando as experiências vividas 
durante o acompanhamento do percurso da aprendizagem, para dinamizar o 
processo educativo. 4. Estimular o(a) educando(a) a participar ativamente do 
acompanhamento do percurso da aprendizagem, de forma a analisar 
criticamente o seu próprio desenvolvimento para detectar os aspectos em que 
já avançou e aqueles que carecem de maior estudo; colaborando, assim, para 
a reorientação do trabalho educativo (BAHIA; SEC, 2009, p. 19). 

 



18 

 

O que só reforça a viabilidade da proposta com esse trabalho que visa contribuir 

para o ensino de língua portuguesa nessa modalidade de ensino, ou seja, a EJA, nos 

eixos IV e V, correlatos aos 6° até o 9° ano do ensino regular. 

Logo a seguir, destacam-se alguns pontos teóricos que merecem ser 

considerados, para que a prática pedagógica na EJA seja orientada com base num 

contexto de estudos didáticos, psicopedagógicos e em algumas orientações 

governamentais, pois são pontos básicos que o profissional da EJA deve ter em mente 

no seu planejamento diário. 

 

2.1 AS CLASSES DE JOVENS E ADULTOS: FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA PARA 

UM ENSINO-APRENDIZAGEM DE QUALIDADE 

 

O Ensino de Jovens e Adultos − EJA ganha importância e visibilidade na 

medida em que a inclusão faz parte do programa de metas governamentais. Sendo 

assim, no Relatório Global sobre a Aprendizagem e Educação de Adultos, encontra-

se a afirmação contundente que: 

 

Na mudança para a aprendizagem ao longo da vida, a educação de adultos 
tem um papel crucial a desempenhar para garantir a busca da equidade e da 
justiça social, juntamente com a manutenção da democracia e da dignidade 
humana. Estes princípios estão no cerne da agenda global futura da 
educação de adultos (UNESCO, 2010, p. 23-24). 

 

Isto confirma a atualidade educativa de se dar ênfase à modalidade de ensino 

da EJA e de se criar estratégias que fomentem um ensino de qualidade para essa 

parcela estudantil. Nesse ínterim é preciso tratar sobre a assim chamada Agenda de 

Hamburgo, elaborada na Conferência de Hamburgo, Alemanha (CONFINTEA V), 

promovida pela Unesco em 1997. É preciso destacar também que “em Hamburgo foi 

criado o Decênio da Alfabetização, em homenagem ao educador brasileiro Paulo 

Freire” (UNESCO, 1999, p. 7). Esta conferência apontou como alguns de seus itens 

centrais:  

 

Tema 2: Melhoria das condições e da qualidade da aprendizagem de adultos, 
Tema 5: Aprendizagem de adultos e o mundo do trabalho em constante 
evolução, Tema 7: Aprendizagem de adultos, cultura, mídia e as novas 
tecnologias de informação,Tema 8: Aprendizagem de adultos para todos: os 
direitos e as aspirações dos diferentes grupos (UNESCO, 2010, p. 25). 
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Como se vê, estes itens não só apontam a importância de se focalizar o ensino 

na EJA, como também indicam que o fomento da qualidade de ensino nessa 

modalidade passa pela interação com a “cultura, mídia e as novas tecnologias de 

informação”, destacando-se que a aprendizagem de adultos deve ser um direito que 

atenda às aspirações de todos os diferentes grupos.  

Infelizmente, o que se verifica na prática e, em especial com relação à 

modalidade EJA, eixos IV e V, é que as tecnologias são pouco ou quase nunca 

aproveitadas para criar espaços de aprendizagem mais significativos e estimulantes 

aos educandos. Importa frisar que não é apenas a carência dos dispositivos digitais 

na escola, mas é a formação do professor que não é preparado para lidar 

pedagogicamente com esses artefatos na sala de aula. Isto gera a aversão do 

professor às práticas multiletradas e perdem-se contribuições para a elevação da 

qualidade da aprendizagem dos discentes que mais necessitam de auxílio 

pedagógico. 

Por estes motivos, valoriza-se a educação interativa e dialógica, visando 

explorar as possibilidades de tais materiais ou objetos tecnológicos e midiáticos. 

Nesse sentido, Paulo Freire se faz mais atual do que nunca. O consagrado autor foi 

um pioneiro no ensino-aprendizagem das classes populares e deu importância à 

questão da relação aluno/professor, enfatizando como central o relacionamento que 

se deve manter para o estabelecimento de um ambiente acolhedor e propício a 

práticas satisfatórias de ensino. Ele aponta para uma educação dialógica: 

 

Conhecer é um evento social, ainda que com dimensões individuais. O que é 
o diálogo, neste momento de comunicação, de conhecimento e de 
transformação social? O diálogo sela o relacionamento entre os sujeitos 
cognitivos, podemos, a seguir, atuar criticamente para transformar a realidade 
(FREIRE; SHOR, 1986, p. 65) (grifo do autor). 

 

Ou seja, os sujeitos cognitivos se fazem no diálogo, na interação com o outro. 

É impossível alcançar progressos significativos na aprendizagem sem que haja um 

investimento relacional, dialógico, mediador entre professor e aluno. Mas, então, o 

que é o diálogo? Paulo Freire enfatiza:  

 

O diálogo é a confirmação conjunta do professor e dos alunos no ato comum 
de conhecer e reconhecer o objeto de estudo. Então, em vez de transferir o 
conhecimento estaticamente, como se fosse uma posse fixa do professor, o 
diálogo requer uma aproximação dinâmica na direção do objeto (FREIRE; 
SHOR, 1986, p. 65) (grifo do autor). 
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Isto requer uma situação dialógica em que ambos os polos admitem sua 

significação no ato de ensinar e aprender. É um processo contínuo de interação e 

colaboração mútua que se apresenta numa ausência de autoritarismo, pois: 

 

O diálogo significa uma tensão permanente entre a autoridade e a liberdade. 
Mas, nessa tensão, a autoridade continua sendo, porque ela tem autoridade 
em permitir que surjam as liberdades dos alunos, as quais crescem e 
amadurecem, precisamente porque a autoridade e a liberdade aprendem a 
autodisciplina. E tem mais: uma situação dialógica não quer dizer que todos 
os que nela estejam envolvidos têm que falar! O diálogo não tem como meta 
ou exigência que todas as pessoas da classe devam dizer alguma coisa, 
ainda que não tenham nada a dizer! (FREIRE; SHOR, 1986, p. 67) (grifo do 
autor). 

 

Tais colocações deixam evidente que a situação dialógica não retira a 

autoridade do professor. Na verdade, reposiciona professor e aluno em uma situação 

em que há o respeito pelas funções de cada um, em que ambos passam a entender 

a configuração colaborativa e dialógica como necessária ao andamento do processo 

educativo.  

A aprendizagem precisa ser pensada pelo professor em suas bases, para que 

este possa desenvolver de forma inovadora e com sua própria identidade, práticas 

cada vez mais coerentes com a realidade que vivencia. Pensar, por exemplo, o que 

vem a ser aprendizagem: “a aprendizagem é o que acontece ao organismo (humano 

ou não humano) como resultado da experiência. As mudanças comportamentais são 

simplesmente evidências de que a aprendizagem ocorreu” (LEFRANÇOIS, 2008, p. 

6). 

Diante da realidade cognitiva e psíquica, a educação tem uma tarefa: “O ofício 

da educação é mudar o comportamento e, ao mesmo tempo, prever e controlá-lo. 

Previsão, controle e mudança de comportamento também são assuntos de pais, de 

terapias, de vendas e de muitos outros esforços humanos” (LEFRANÇOIS, 2008, p. 

28). Apesar de ressaltar-se que a escolarização não é um processo que submeta ou 

que coloque numa camisa de forças a autonomia do indivíduo, há uma realidade 

mediadora e interventiva conferida ao professor que se constitui como pedagogia 

escolar. 

As experiências que o indivíduo vivencia e que os meios escolares podem fazê-

lo experienciar podem influenciar a aprendizagem de uma postura de agência 

cognitiva e de reflexão crítica. Nos estudos de Vygotsky, teórico tão relevante ao 
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processo educativo, constata-se que: “Três temas sobrepostos unificam a ampla [...] 

teoria de Vygotsky: eles lidam com a importância da cultura, o papel da linguagem e 

a relação entre educador e educando” (LEFRANÇOIS, 2008, p. 266). Vygotsky deixa 

claro que a interação com a cultura e a relação entre educador e educando são 

pontos-chave no desenvolvimento da aprendizagem. Pontos como esses também 

configuram o pensamento pedagógico de Paulo Freire e corroboram a constituição 

interativa e dialógica dos meios tecnológicos eletrônicos e digitais. 

O que é mais relevante na interação com a cultura são as possibilidades que 

se apresentam para o desenvolvimento de habilidades cognitivas: 

 

Durante o desenvolvimento, e principalmente por causa da interação social- 
ou seja, da interação com a cultura − as funções mentais elementares se 
transformam em funções superiores. As funções mentais superiores incluem 
todas as atividades que consideramos pensamento, como a resolução de 
problemas e a imaginação (LEFRANÇOIS, 2008, p. 267) (grifos do autor). 

 

Portanto, habilidades ligadas às atividades superiores se relacionam ao ato de 

pensar, atos do pensamento como por exemplo, resolver problemas e usar a 

imaginação, os quais nos interessam, pois apresentam possibilidades de facilitação 

de uma aprendizagem significativa. Ou seja, um ensino-aprendizagem que explora as 

tecnologias e suas características em prol do desenvolvimento de habilidades de 

leitura, interpretação e escrita imersos em uma realidade multicultural e multimodal. 

Uma realidade, portanto, que se apresenta ao multiletramento dos indivíduos. 

Sendo assim a atividade mediadora na educação implica a necessidade de 

organizar estratégias que levem o estudante a uma postura ativa diante do 

conhecimento. Tem-se como exemplo a agência educativa que acontece na interação 

online, a troca dialógica no ciberespaço. Este espaço online exige dos usuários 

empenho e integração com uma multiplicidade de indivíduos que interconectam sua 

visão de mundo e perspectivas em variados assuntos. O processo de aprendizagem 

que se dá no cérebro se beneficia por este ambiente de ação do pensamento. Pensar 

é agir mentalmente, ou seja, são atos do pensamento, nunca se referem à 

passividade: 

 

Além disso, consideramos que a cognição é ação e, ao mesmo tempo, é 
necessário descrever, detalhar essas ações, esses movimentos cognitivos, 
quando estabelecemos, por exemplo, uma diferenciação dessa ação sob 
condições determinadas e não determinadas (COSTA; PEREIRA, 2009, p. 
304). 
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A ação do sujeito que aprende frente ao objeto de conhecimento é um processo 

de produção de significados, de processamento de imagens, hipóteses de sentido:  

 

[...] o significado não é objeto mental, mas um processo de complexas 
atividades de projeção, mesclagem, articulação de múltiplos domínios 
conceituais. Isso nos dá o conforto de pensarmos que as representações não 
são aqui tomadas como algo fixo, estático, que, alojado em algum lugar na 
mente, esperam para serem acionadas quando necessário (COSTA; 
PEREIRA, 2009, p. 307). 

 

As linguagens híbridas colaboram e podem funcionar como estímulos e espaço 

para o desenvolvimento destas habilidades superiores, ou seja, para o próprio ato de 

pensar, em suas múltiplas facetas e ações proporcionadas à mente através da 

linguagem comunicativa. Por estes recursos híbridos, o educando interagirá com 

múltiplas linguagens e estará imerso em um diálogo inter-cultural, multimodal e sendo 

letrado criticamente. Desta forma, nesse trabalho a linguagem multimodal e o 

multiculturalismo contribuem apropriadamente para a constituição do letramento e do 

multiletramento. Entendemos que tais recursos multiletrados são pertinentes à 

intenção metodológica de ensino de língua portuguesa na EJA. 

Com este fim no multiletramento e sendo o audiovisual um produto da cultura, 

este recurso pode contribuir para a interação com a própria cultura na perspectiva 

multicultural, multimodal e dialógica dos meios de comunicação. Assim, uma filosofia 

interativa e dialógica, por sua vez, também pode corroborar com a produção de 

sentido pois: “a produção de sentido realiza-se à medida que o leitor considera 

aspectos contextuais que dizem respeito ao conhecimento da língua, do mundo, da 

situação comunicativa, enfim” (KOCH; ELIAS, 2010, p. 59).  

Isso significa ter uma atuação relevante na produção de sentidos, a qual não é 

uma mera assimilação, é uma construção ativa de significados. “Cada ouvinte, cada 

leitor, cada espectador traz um tipo equivalente de complexidade à recepção da 

comunicação, traz um âmbito de contextos no qual a ‘palavra’ é recebida e integrada 

ao seu mundo de receptor” (RIBEIRO; SACRAMENTO, 2010, p. 369). Sendo assim, 

o receptor não apenas assimila; ele processa informação e as transforma em novas 

informações; ele agrega construtivamente significados ao objeto de sua interação 

cognitiva. 
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Dessa forma, os documentos oficiais se colocam atualizados diante destas 

questões por apontarem um diálogo entre a sociedade e a educação escolarizada, 

pois o objetivo escolar deve ser vencer as disparidades existentes entre educação e 

sociedade. Estes documentos oficiais, como os PCNs (1998), Agenda de Hamburgo 

(2010), OCEM (2006), apontam como as reflexões sobre as práticas de linguagem e 

sua incorporação como habilidades, podem permitir ao indivíduo integrar-se à 

sociedade tendo autonomia em suas ações linguísticas, dando pertinência à sua 

participação:  

 

Ainda que a reflexão seja constitutiva da atividade discursiva, no espaço 
escolar reveste-se de maior importância, pois é na prática de reflexão sobre 
a língua e a linguagem que pode se dar a construção de instrumentos que 
permitirão ao sujeito o desenvolvimento da competência discursiva para falar, 
escutar, ler e escrever nas diversas situações de interação (BRASIL, 1998, p. 
34). 

 

Uma questão se faz importante: o que é Letramento? “Letramento é, pois, o 

resultado da ação de ensinar ou de aprender a ler e escrever: o estado ou a condição 

que adquire um grupo social ou um indivíduo como consequência de ter-se apropriado 

da escrita” (SOARES, 2009, p. 18).  

Este conceito de letramento na educação foi apenas o percurso introdutório de 

uma jornada da leitura, da escrita e interpretação, que hoje, não se restringe ao texto 

verbal (SOARES, 2009), mas ao texto multimodal, multicultural, ao multiletramento 

(ROJO; MOURA, 2012), (KRESS; VAN LEEUWEN, 2006, (BUNZEN; MENDONÇA, 

2013 apud DIONISIO; VASCONCELOS, 2013). Atualmente o conceito de letramento 

foi transcendido por outro significado de escrita e leitura que inclui além do texto 

verbal, as tecnologias digitais, online, audiovisuais. O letramento de hoje é múltiplo, é 

multiletramento, e integra uma nova escrita e leitura, bem como uma nova 

interpretação. Esse conjunto tríplice redimensionado de ação linguística, escrita, 

leitura e intepretação, exige uma mediação escolar aberta à atualização com o fim da 

inserção do estudante na interação comunicativa que ocorre na sociedade atual, e 

sua efetiva imersão nas práticas sociais. Sendo assim:  

 

[...] só recentemente passamos a enfrentar esta nova realidade social em que 
não basta apenas saber ler e escrever, é preciso também saber fazer uso do 
ler e do escrever, saber responder às exigências de leitura e de escrita que a 
sociedade faz continuamente - daí o recente surgimento do termo letramento 
(que, como já foi dito, vem se tornando de uso corrente, em detrimento do 
termo alfabetismo) (SOARES, 2009, p. 20) (grifos da autora). 
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E como tal configura-se a necessidade de suprir a carência dos 

multiletramentos. O vídeo é um dos dispositivos que auxiliam essa perspectiva. Os 

PCNs (1998) já traziam algumas indicações do uso do vídeo para aproveitamento e 

modificação conforme a situação de sala de aula e os objetivos que forem propostos: 

 

Partindo do que toca os sentidos, a linguagem da TV e vídeo responde à 
sensibilidade dos jovens. Projetando outras realidades, outros tempos e 
espaços, no vídeo interagem superpostas diversas linguagens: a visual, a 
falada, a sonora e até a escrita, principalmente na legenda de filmes e nas 
traduções de entrevistas (BRASIL, 1998, p. 92). 

 

E, ainda: 

 

O vídeo possibilita desenvolver múltiplas atitudes receptivas, pois permite que 
se interrompa a projeção para fazer um comentário; que se volte a fita, após 
a projeção, para rever cenas importantes ou difíceis; que se passe quadro a 
quadro imagens significativas; que se exiba a fita outras vezes para apreciar 
aspectos relacionados à trilha sonora, efeitos visuais, diálogos, etc. (BRASIL, 
1998, p. 92). 

 

A importância das características dos protótipos de ensino, os quais são uma 

expansão mais interativa e aberta do conceito de ‘sequências didáticas’, este último 

como consta nos PCN(1998). O protótipo didático vai além deste conceito, mas deste 

se aproveita pois como um conjunto de estruturas didáticas, permite elaborar um 

esquema de trabalho, sequenciado em passos, com objetivos claros e que leve a uma 

progressão gradual na aprendizagem. Por isto vejamos o conceito de ‘sequências 

didáticas’ apresentado nos PCN (1998): 

 

Assim, a organização de sequências didáticas exige: programar as atividades 
em módulos que explorem cada um dos aspectos do conteúdo a serem 
trabalhados, procurando reduzir parte de sua complexidade a cada fase, 
considerando as possibilidades de aprendizagem dos alunos; interagir com 
os alunos para ajudá-los a superar dificuldades; avaliar as transformações 
produzidas (BRASIL, 1998, p. 88). 

 

Na estrutura final dos protótipos didáticos nos aproveitamos da compreensão 

do que sejam as sequências didáticas, as quais incluem os módulos didáticos que 

integram sub planejamentos com foco em problemas redacionais apresentados na 

produção inicial dos alunos. Estes planejamentos, sequências didáticas (DOLZ; 

SCHWNEULY, 2004) encaminham o professor a pensar sistematicamente sobre sua 
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prática pedagógica em língua portuguesa e a ter um papel mediador mais satisfatório, 

pois os passos das sequências didáticas levam em conta o desenvolvimento da 

autonomia do aluno, mas sem prescindir da atuação mediadora do professor a cada 

etapa do processo, o que nos leva aos protótipos didáticos como os define Rojo (2012, 

p. 8): os protótipos didáticos são “estruturas flexíveis e vazadas que permitem 

modificações por parte daqueles que queiram utilizá-las em outros contextos que não 

o das propostas iniciais”. Ou seja, nos valemos da sequências didáticas, mas vamos 

além, expandido o trabalho de sala de aula em língua portuguesa, ao incorporarmos 

o tipo de versatilidade constituinte dos protótipos didáticos (ROJO; MOURA, 2012). 

Na próxima seção será considerado na mediação pedagógica, na interface 

entre a prática de leitura e de escrita do tipo puramente verbal, o paralelo entre um 

um tipo de prática pedagógica que mergulhe mais profundamente na multissemiose, 

mostrando o benefício de tal incremento didático, ao colocar-se em paralelo, ambas 

as dimensões na sala de aula. 

 

2.2 EJA EIXOS IV E V: REFLEXÕES SOBRE A LEITURA, A INTERPRETAÇÃO, 

ESCRITA DE TEXTOS VERBAIS E A MULTISSEMIOSE 

 

A leitura não é o mero contato com palavras inertes, isoladas, 

descontextualizadas, ou seja, que possuam um significado estático e fixo. Tais linhas 

são um alerta e uma orientação. É uma visão que direciona o professor a atentar-se 

para o significado da leitura. Assim: 

 

Ler é compreender e (...) compreender é sobretudo um processo de 
construção de significados sobre o texto que pretendemos compreender. É 
um processo que envolve ativamente o leitor, à medida que a compreensão 
que realiza não deriva da recitação do conteúdo em questão (SOLÉ, 1998, p.  
44).  

 

O que significa afirmar que as palavras têm vida em sua integração com o 

mundo e suas práticas sociais. Ler é, então, uma interação do indivíduo com o mundo, 

com tudo o que o cerca, com tudo que possui representações e pode se constituir de 

significado. No processo da leitura há um aprendizado sobre o mundo e sobre si 

mesmo, um enriquecimento permanente da maneira como se enxerga e interpreta a 

realidade.  
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Logo, a leitura que interessa aqui é uma leitura que seja significativa. Trata-se 

de algo que possui um teor singular e pessoal. Desta forma: 

 

Na explicação construtivista, adota-se e reinterpreta-se o conceito de 
aprendizagem significativa criado por Ausubel (1963). Aprender algo equivale 
a formar uma representação, um modelo próprio, daquilo que se apresenta 
como objeto de aprendizagem; também implica poder atribuir significado ao 
conteúdo em questão, em um processo que leva a uma construção pessoal 
de algo que existe objetivamente. Esse processo remete à possibilidade de 
relacionar de uma forma não-arbitrária e substantiva o que já se sabe e o que 
se pretende aprender (SOLÉ, 1998, p. 44). 

 

Diante da integração entre o ato de ensinar e o de aprender ativamente, afirma-

se a relação entre a percepção do mundo e a intersecção entre gênero textual com 

todos os objetos encontrados na realidade multiletrada na qual se vive. Uma prática 

pedagógica em Língua Portuguesa que tenha como foco a leitura e a escrita que se 

aproveite da multimodalidade e multiculturalidade, irá levar em conta a participação 

ativa do indivíduo na produção de sentidos. Irá possibilitar e criar oportunidades para 

a ação e não para a passividade, na interação com os textos, modelos vivos da 

comunicação, e com suas representações não lineares e dinâmicas que circulam em 

sociedade. 

O letramento crítico se desdobra dessa realidade multissemiótica. Isso revela 

a importância de se utilizar a tecnologia como aliada, e não como empecilho e barreira 

ao aprendizado. Em tal perspectiva, os PCN do Ensino Fundamental destacam o 

aspecto do uso da tecnologia no processo educativo: 

 

Por isso, a estratégia de alguns educadores de tratar a mídia como adversária 
acaba funcionando como um distanciamento entre esses e os alunos. A mídia 
pode ser uma grande aliada no processo educacional: é importante aproveitar 
o conhecimento que ela propicia e propor trabalhos de reflexão sobre as 
programações, incentivando um olhar crítico. Do ponto de vista educativo, o 
problema não está no consumo, mas no consumo passivo de tudo que é 
veiculado (BRASIL, 1998, p. 120). 

 

Nesse sentido, a chave está na postura do educador diante da mídia 

tecnológica, uma postura que deve ser ativa, crítica, criativa e atenta às necessidades 

do educando em sua relação com o conhecimento e com a sociedade contemporânea 

em que vive.  

 

Com certeza, a educação pode contribuir para diminuir diferenças e 
desigualdades, na medida em que acompanhar os processos de mudanças, 
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oferecendo formação adequada às novas necessidades da vida moderna 
(BRASIL, 1998, p. 138).  

 

Além do mais, o ensino-aprendizagem será beneficiado pelo incremento de 

materiais fomentadores da cognição. As experiências humanas se expressam nos 

meios tecnológicos e são auxiliadas por estes meios: 

 

As tecnologias da comunicação, além de serem veículos de informações, 
possibilitam novas formas de ordenação da experiência humana, com 
múltiplos reflexos, particularmente na cognição e na atuação humana sobre 
o meio e sobre si mesmo. [...] além de possibilitar novas formas de 
comunicação, gera novas formas de produzir o conhecimento [...]. Essas 
mudanças nos processos de comunicação e produção de conhecimentos 
geram transformações na consciência individual, na percepção de mundo, 
nos valores e nas formas de atuação social (BRASIL, 1998, p. 135). 

 

Em suma, as mudanças que se processam em sociedade que influenciam a 

interação do indivíduo com os meios de comunicação e informação provocam a 

necessidade de atualização dos espaços de educação escolarizada. Aqui dá-se 

ênfase à modalidade EJA, onde ocorrem ações estratégicas de adaptação às novas 

exigências de interação com as diversas linguagens, as quais não são apenas 

demandas de um mundo em transformação ininterrupta. Estas necessidades podem 

ser definidas também como impulsos da própria consciência do indivíduo pós-

moderno, ou seja, novas necessidades cognitivas geradas por uma realidade 

dinâmica e imprevisível. 

Na seção a seguir será visto um estudo que auxilia na compreensão da 

pedagogia do multiletramento, a qual está relacionada a recursos constituintes da 

produção de significados que integram multimodalidade e multiculturalidade; um 

design como formulado pelos autores, onde se apontam fundamentos para a prática 

multiletrada. 

 

2.3 PROPOSTA VOLTADA PARA O MULTILETRAMENTO: A PERSPECTIVA DA 

GRAMÁTICA DO DESIGN VISUAL 

 

Para explicar o que é a Pedagogia do Multiletramento é preciso passear 

brevemente pela Gramática do Design Visual. Este passo é necessário pois esta 

perspectiva a embasa. Cumpre fazê-lo, indicando pontos de destaque na obra 
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Reading Images: Grammar of Visual Design, cujos autores são Gunter Kress e Van 

Leeuwen (2006).  

Nesta obra os autores afirmam que o significado visual é um composto de 

elementos em que são descritos “como pessoas, lugares e coisas combinam-se” em 

afirmações ou mensagens visuais “de maior ou menor complexidade e extensão” 

(KRESS; VAN LEEUWEN, 2006, p. 1). O design visual é comparado com a sintaxe da 

comunicação feita na linguagem verbal. Os autores esclarecem, assim, que as 

escolhas para a composição visual implicam novos significados. Os pesquisadores 

ainda afirmam que, embora a comunicação visual do Ocidente influencie 

mundialmente, isto não impede as variações locais e regionais que se mesclam aos 

signos massificados. Mas o mais marcante nas colocações dos autores é o destaque 

dado ao como se fazem esses sinais, a maneira pela qual os significantes (cor, linha, 

perspectiva e outros elementos) são usados para realizar sentidos/significados, como 

recursos na produção de signos (KRESS; VAN LEEUWEN, 2006, p. 1-6). 

Kress e Van Leeuwen explicitam, contrariando a semiologia de Saussure, que 

“os sinais não são nunca arbitrários, e a ‘motivação’ deve ser formulada em relação 

ao produtor do signo e ao contexto no qual o sinal é produzido” (KRESS; VAN 

LEEUWEN, 2006, p. 8). Ou seja: são os produtores dos signos que escolhem os 

elementos ou “formas que eles consideram aptas para a expressão do significado que 

querem expressar” (KRESS; VAN LEEUWEN, 2006, p. 8). Assim, uma criança que 

usa uma caixa de papelão para significar o barco de um pirata, a usa porque encontra 

elementos nesse objeto que possuem aspectos que podem indicar as características 

de um barco (forma, contenção, mobilidade etc.). Portanto, expressar significados é 

fazer mediações, onde a perspectiva do criador do significado entra com suas 

limitações ou pontos fortes (KRESS; VAN LEEUWEN, 2006, p. 9). Consequentemente 

eles chegam à conclusão que: 

 

[...] um ‘potencial’ semiótico é definido pelos recursos semióticos ao alcance 
de um indivíduo específico em um contexto social específico. Naturalmente, 
uma descrição do potencial semiótico pode amalgamar os recursos de muitos 
falantes e de muitos contextos (KRESS; VAN LEEUWEN, 2006, p. 9). 

 

Essa constatação fica mais clara quando dão um outro exemplo: uma criança 

de três anos subindo uma montanha, considera-a difícil de escalar. Para expressar 

isso, fala que “a montanha é pesada”, por não possuir o recurso semiótico, a palavra 
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alta (KRESS; VAN LEEUWEN, p. 9). É um processo que se apoia no interesse dos 

produtores de signos. Esta postura transformativa, produtiva para a feitura de sinais é 

ao mesmo tempo uma transformação da subjetividade dos “criadores de signos” 

(KRESS; VAN LEEUWEN, 2006, p. 11). 

Algo de suma importância nas constatações feitas por eles foi perceber que os 

produtores de signos “maduros” produzem signos como transformações de materiais 

semióticos preexistentes, sempre atualizando-os, numa conjugação de significado e 

forma (KRESS; VAN LEEUWEN, 2006, p. 12). Isto os leva a reafirmar que há uma 

oposição marcante na perspectiva deles com a semiologia europeia. Ou seja, onde 

Saussure supostamente afirma que a relação do significante com o significado no 

signo é arbitrária e convencional, eles dirão que a relação é sempre motivada e 

convencional. Onde Saussure equaliza o peso e o poder da semiótica com o social, 

eles destacarão os efeitos do papel transformativo dos agentes individuais e também 

a presença do social. Isto é: há agentes individuais entrelaçados em sua história 

social. Há um contexto regido por convenções que causam um efeito na 

representação e/ ou comunicação. Contudo, a ação transformativa dos indivíduos é 

ressaltada. Ela reestrutura os recursos e possibilita a própria autofeitura de controles 

sociais (KRESS; VAN LEEUWEN, 2006, p. 12-13).  

Desta forma os autores discutem pontos singulares da semiótica social, que 

interessa para a teoria do Multiletramento: maximização da transparência da 

mensagem, por ação dos agentes da comunicação e produtores de signos. O jogo de 

poder social dos criadores de signos, onde o mais poderoso impõe esforço de 

interpretação sobre os demais e afeta a noção de esforço máximo de cada 

participante. A comunicação requer que os produtores de signos façam escolhas que 

consideram as mais plausíveis e aptas em um contexto dado (KRESS; VAN 

LEEUWEN, 2006, p. 13).  

 

Assim, um círculo pode indicar rodas e pesado pode indicar esforço 
significativo [para subir uma montanha]. Falantes de uma segunda língua 
usam exatamente a mesma estratégia. Escolhem a mais próxima, a forma 
mais plausível que conhecem para a expressão do que eles têm em mente. 
Estes requerimentos são os mesmos até nas comunicações mais usuais. O 
que difere é apenas serem menos aparentes (KRESS; VAN LEEUWEN, 
2006, p. 13) (inserção dos autores). 
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Na próxima subseção prosseguimos com o autor Gunter Kress, pesquisador 

que é autoridade no assunto, para explanar sobre alguns pormenores da 

multimodalidade, dentre eles a sua caracterização social. 

 

2.3.1 Aspectos Sociais e Práticos da Multimodalidade 

 

A multimodalidade é simples, afirma Gunter Kress no tópico intitulado Where 

meaning is the issue, da obra Multimodality: A social semiotic approach to 

contemporary communication (2010). Gunter Kress explica que esta simplicidade 

da Multimodalidade pauta-se no fato de que ao olhar ao redor, ao andar pela rua, 

todos os dias, naturalmente as pessoas se encontram mergulhadas em signos. O 

interesse acadêmico que o motiva para o estudo da multimodalidade é o interesse de 

juntar imagem e escrita. Ambas precisam uma da outra e se completam. Usando 

apenas três modos de signo, por exemplo, escrita, imagem e cor, consegue-se 

benefícios reais. Detalhando: 

 

Cada modo faz uma específica coisa: a imagem mostra o que fica muito longo 
para ler e a escrita nomeia o que fica muito difícil para mostrar. A cor é usada 
para ressaltar aspectos específicos de mensagens em geral (KRESS, 2010, 

p. 1-2). [tradução nossa] 

 

Ele, então, declara: 

 

Sem essa divisão do trabalho semiótico, o signo, o mais das vezes, não 
funcionaria. A escrita nomeia e a imagem mostra, enquanto a cor enquadra e 
realça. Tanto a escrita como a imagem têm distintos potenciais para significar. 
Em suma, tão simples assim, é o argumento para levar em conta a 
‘multimodalidade’ como o estado normal da comunicação humana (KRESS, 

2010, p. 2). [tradução nossa] 

 

O autor prossegue, e deve-se destacar, pois é de relevante contribuição tal 
consideração: estes simples pontos podem levar a profundas consequências 
como aprender, conhecer, assimilar e construir conhecimento, a fim de se 
comunicar e se situar no mundo. “Portanto, desenvolver maneiras de pensar 
sobre isto simultaneamente como um simples e complexo fenômeno. Isto é o 
que define uma teoria semiótica social da multimodalidade [...]” (KRESS, 

2010, p. 5). [tradução nossa] 

 

No tópico “From semiotic system to semiotic resource” o pesquisador focaliza 

o recurso semiótico e não apenas o sistema semiótico. Ele avalia o porquê da 

explosão do interesse na multimodalidade nesse momento histórico. Conclui que 
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sempre houve o uso de modos semióticos diferentes: a imagem, o gesto, a linguagem 

de sinais têm sido presença constante nas variadas culturas e alvos de interesse de 

estudo. No entanto, anteriormente, estes modos semióticos eram estudados em áreas 

distintas como arte, história, música, matemática e outras. A diferença é que 

atualmente o objetivo é trazer todos os meios de significação juntos, unidos. Todas as 

áreas interessadas em um comum labor acadêmico, em um mesmo telhado teorético, 

de um campo e teoria unificados (KRESS, 2010). 

O estudo unificado destas linguagens diversificadas acontecem neste momento 

histórico pelos seguintes motivos: a globalização econômica, cultural e tecnológica.  

 

Há um confronto de formas locais e tradições com modelos externos. No qual 
ambos são transformados em interdependência, e com combinações e 
disposições de poder em uma localidade (KRESS, 2010, p. 29). [tradução 

nossa] 

 

E, além disso, há uma ideologia não conservadora se espalhando pelo mundo. 

Nesse sentido, (KRESS, 2010, p. 29), explana sobre os variados modos semióticos 

que se apresentam na multimodalidade. Esse entendimento é de extrema relevância 

para este trabalho. 

 

O modo é um recurso semiótico socialmente e culturalmente dado para 
produzir significado. A imagem, a escrita, o leiaute, a música, o gesto, o 
discurso falado, a imagem em movimento, a trilha sonora e os objetos 3D são 
exemplos de modos usados na representação e na comunicação (KRESS, 

2010, p. 29). [tradução nossa] 
 

 

No entanto os conceitos de modo e de multimodalidade trazem um desafio para 

a noção de língua: 

 

Se todos os modos são usados para produzir significado, se coloca a questão 
se algum destes significados são meramente um tipo de duplicação de 
significados já usados na fala e na escrita. Tais como ilustrações ou 
elementos estéticos como ‘ornamentação’, ou se eles apresentam significado 
‘completo’, sempre inteiramente distintos de outros modos (KRESS, 2010, p. 

29). (grifos do autor) [tradução nossa] 

 

Dessa forma a língua pode ser encarada apenas como um dos variados modos 

de significar, que se conjuga a outros modos e não é autossuficiente por si mesma 

para significar como se pensava (KRESS, 2010, p. 29).  
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Na multimodalidade há a potencialidade da ligação entre entidades: “humanos 

com humanos, com lugares, objetos; objetos com objetos; objetos com processos” 

(KRESS, 2010, p. 119), os quais se apresentam como recursos para a produção de 

significado. A semiose, como instância de significados, é constituída por variados 

modos perceptivos da realidade exemplificada por alguns elementos: 

 

As ações humanas e a (inter)ação em e sobre o mundo, envolvem relações 
entre participantes − pessoas, objetos, fenômenos; humanos, coisas 
animadas, inanimadas − em processos de ação e de relação, de fazer e de 
ser espacialmente, temporalmente, socialmente. Participantes são 
envolvidos de variadas formas − como ‘agentes’/’atores’, como ‘feitos para’/ 
‘os que sofrem a ação’, como aqueles que são ‘os beneficiários’, ou como 
aqueles que são simplesmente ‘envolvidos’ de algum modo circunstancial. O 
alcance e o tipo de tais relações variam de cultura para cultura (KRESS, 2010, 

p. 119). (grifos do autor) [tradução nossa] 

 

Neste ponto Kress apresenta um desenho feito por uma criança, a figura de 

duas pessoas rabiscadas no papel, provavelmente os pais da criança, e uma 

criancinha entre eles, provavelmente o autor do desenho. Todos dentro de uma casa, 

felizes. Esta imagem nos faz compreender melhor o que o estudioso entende como 

multimodalidade e produção de significados. Ou seja, que até um simples desenho de 

criança carrega estes tipos de relações complexas de significante e significado, entre 

produtor de significado motivado por suas circunstâncias e os recursos semióticos de 

que dispõe. Recursos estes que envolvem modos semióticos diferentes: como no 

caso da figura que apresenta cor, linha, formas geométricas. A criança, nas suas 

possibilidades artísticas, usa a figura o mais próximo da mensagem que deseja 

expressar. Significados estes facilmente identificáveis para o adulto que observar tal 

desenho, como tantos outros de crianças reconhecíveis ao nosso redor, como o 

sentido de pertencimento a uma família, a sua identidade como integrante deste 

grupo, protegido e acolhido por estes dois adultos que constituem seu mundo externo 

e emocional. Sendo assim, o autor afirma:  

 

Ações e relações são iniciadas por um ou mais de um dos participantes; ou 
ações e relações devem ser representadas como simplesmente 
acontecendo, como simplesmente ‘sendo o caso’, em imagem, em 
movimento e ações no espaço. As relações devem afetar um participante 
somente ou muitos participantes − como em jogos brincados na escola infantil  
− ou devem envolver ações recíprocas entre os participantes (KRESS, 2010, 

p. 119). (grifos do autor) [tradução nossa] 
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O ambiente semiótico contemporâneo é marcado pela instabilidade e 

provisoriedade. Isso acentua o poder do mercado em moldar hábitos funcionando 

como se fossem escolhas e fazendo com que um grande número de pessoas pense 

ser necessidade. Estas condições exigem que os indivíduos se insiram na produção 

de entidades semióticas de variados tipos: textos, combinações, práticas, objetos. 

Precisam, no mínimo, selecionar e transformar a informação de acordo com seus 

interesses e necessidades. Ou seja, usar estes elementos semióticos como 

ferramentas comuns em sua vida social e comunicacional (KRESS, 2010, p. 132). 

O meio ambiente de produção de significado atualmente é marcado pela 

multimodalidade. A autoridade não está mais no conhecimento canônico. Os 

interesses dos indivíduos, em suas escolhas por objetos de informação múltiplos, 

ocupam o lugar central da cena atual. Os gêneros textuais estão presentes, mas com 

uma certa fluidez e flexibilidade como nunca antes. A construção de significado 

material agora deve também ser compreendida. A modelação de materiais de 

significado atenta-se ao interesse dos intérpretes a quem serão disponibilizados estes 

objetos. Assim, (KRESS, 2010, p. 132) explica o design como um material semiótico 

que se traduz num ambiente de comunicação. Um recurso que nesse ambiente é 

orientado, dirigido e motivado para uma avaliação. Esta afirmação é uma 

conceituação feita pelo autor sobre o que vem a ser o design. Um material produzido 

para significar, mas além disso é prospectivo, responde a demandas que se 

transformam constantemente e, por isso, se constitui em inovações de significado e 

de formas de significar.  

Neste ponto nos interessa na próxima seção trazer a discussão sobre o 

letramento e o multiletramento, num percurso em que passaram por um processo 

inter-relacionado que resultou em avanços para o ensino de língua portuguesa.  

 

2.3.2 Do Letramento ao Multiletramento: um Avanço Necessário 

 

A palavra letramento chegou ao Brasil nos anos 1980. Surgiu da tradução da 

sua forma em inglês Literacy (SOARES, 2009, p. 15-17). Assim deve-se esclarecer: 

  

(...) literacy é o estado ou condição que assume aquele que aprende a ler e 
escrever. Implícita nesse conceito está a ideia de que a escrita traz 
consequências sociais, culturais, políticas, econômicas, cognitivas, 
linguísticas, quer para o grupo social em que seja introduzida, quer para o 
indivíduo que aprenda a usá-Ia (SOARES, 2009, p. 17). (grifos da autora) 
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Portanto, novos vocábulos surgem para atender uma demanda, uma 

necessidade nascida das transformações em sociedade. O termo letramento surgiu 

das necessidades de uma sociedade exigente de indivíduos que dominassem a 

técnica da escrita e da leitura como competências necessárias à interação nas 

diversas esferas sociais. Esta demanda em que os falantes precisam se tornarem 

proficientes na leitura e na escrita é tratada por Soares: 

 

Certamente o surgimento neste momento do termo literacy representa uma 
mudança histórica das práticas sociais: novas demandas sociais de uso da 
leitura e da escrita exigiram uma nova palavra para designá-Ias. (Observe-se 
que o que ocorreu na Grã-Bretanha em fins do século XIX, motivando o 
aparecimento do termo literacy, só agora, em fins do século XX, vem 
ocorrendo no Brasil, motivando a criação do termo letramento (SOARES, 
2009, p. 21). 

 

Na obra citada, a autora torna ainda mais evidente o entrelaçamento e as 

definições dos termos alfabetizar, letrar e letramento, ao afirmar: 

 

Há, assim, uma diferença entre saber ler e escrever, ser alfabetizado, e viver 
na condição ou estado de quem sabe ler e escrever, ser letrado (atribuindo a 
essa palavra o sentido que tem literate em inglês). Ou seja: a pessoa que 
aprende a ler e a escrever − que se torna alfabetizada − e que passa a fazer 
uso da leitura e da escrita, a envolver-se nas práticas sociais de leitura e de 
escrita − que se torna letrada − é diferente de uma pessoa que não sabe ler 
e escrever – é analfabeta − ou, sabendo ler e escrever, não faz uso da leitura 
e da escrita − é alfabetizada; mas não é letrada, não vive no estado ou 
condição de quem sabe ler e escrever e pratica a leitura e a escrita (SOARES, 
2009, p. 36). 

 

Portanto, ao saber ler e escrever o texto verbal, algo mais é necessário, além 

da simples decodificação. Nesse sentido, Magda Soares (2009, p. 45-46) constata 

que a sociedade depende cada vez mais da escrita, e neste objeto se centraliza. 

Entretanto, há uma contradição nisso: isto não assegura ao indivíduo a incorporação 

de práticas de leitura e escrita nos mais variados ambientes sociais.  

Ao se considerar esta realidade, pode-se chegar à seguinte conclusão: Se “o 

aluno deve ser alfabetizado em um contexto onde leitura e escrita tenham sentido” 

(SOARES, 2004 p. 3), a fim de que se ultrapasse a dimensão do código, do bê-á-bá, 

e atinja a dimensão em que os significados da escrita se apresentam em seu uso 

social efetivo, é preciso assumir-se uma postura de interação nas práticas sociais. 

Assim, pode-se inferir que, para o aluno da EJA, eixos IV e V, equivalente ao ensino 
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fundamental II, ou seja do 6º ao 9º anos, também é verdadeiro o princípio. O mais 

importante é incorporar as práticas de leitura e escrita, não simplesmente ler e 

escrever: 

 

As pessoas se alfabetizam, aprendem a ler e a escrever, mas não 
necessariamente incorporam a prática da leitura e da escrita, não 
necessariamente adquirem competência para usar a leitura e a escrita, para 
envolver-se com práticas sociais de escrita (SOARES, 1998, p. 46). 

 

No entanto, não se pode esquecer que ler e escrever são tecnologias que são 

adquiridas com o ensino, na aplicação de exercícios adequados, inseridos num 

ambiente social de interação, o que implica o desenvolvimento de habilidades para a 

cidadania. A estudiosa Magda Soares (2004, p. 90) faz a seguinte consideração:  

 

Embora correndo o risco de uma excessiva simplificação, pode-se dizer que 
a inserção no mundo da escrita se dá por meio da aquisição de uma 
tecnologia – a alfabetização, e por meio do desenvolvimento de competências 
(habilidades, conhecimentos e atitudes) de uso efetivo dessa tecnologia em 
práticas sociais que envolvam a língua escrita – letramento. 

 

E para atingir esse objetivo de que a leitura e a escrita, efetivamente, 

contribuam para as práticas e usos nos mais variados ambientes sociais, os PCNs de 

Língua Portuguesa do ensino fundamental, do 3° e 4° ciclos, dão tanto destaque à 

diversidade de textos que compõem discursos a serem analisados criticamente: 

 

[...] as propostas didáticas de ensino de Língua Portuguesa devem organizar-
se tomando o texto (oral ou escrito) como unidade básica de trabalho, 
considerando a diversidade de textos que circulam socialmente. Propõe-se 
que as atividades planejadas sejam organizadas de maneira a tornar possível 
a análise crítica dos discursos para que o aluno possa identificar pontos de 
vista, valores e eventuais preconceitos neles veiculados (BRASIL, 1998, p. 
59). 

 

Isto é coerente, já que Bakhtin deixa claro em sua obra Estética da criação 

verbal, que os gêneros textuais se inserem por uma esfera de comunicação. Não se 

deve considerá-los isoladamente, mas constituídos por um contexto de fala e 

historicamente dados num discurso contínuo. E acentua a múltipla variedade de 

gêneros textuais pois variados e múltiplos são os contextos e as esferas sociais de 

uso dos textos: 
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Qualquer enunciado considerado isoladamente é, claro, individual, mas cada 
esfera de utilização da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de 
enunciados, sendo isso que denominamos gêneros do discurso. A riqueza e 
a variedade dos gêneros do discurso são infinitas, pois a variedade virtual da 
atividade humana é inesgotável, e cada esfera dessa atividade comporta um 
repertório de gêneros do discurso que vai diferenciando-se e ampliando-se à 
medida que a própria esfera se desenvolve e fica mais complexa (BAKHTIN, 
2003, p. 279). 

 

A necessidade de tratarmos dos gêneros textuais continua a existir, mas nessa 

discussão relacionada ao letramento das palavras nos textos verbais inseridas em 

variadas esferas sociais, chegamos a uma fase além: o multiletramento. Para este fim 

devemos verificar como Rojo e Moura (2010, p. 8) entendem a pedagogia do 

multiletramento. Essa pedagogia de multiletramento possui uma peculiaridade que 

eles esclarecem: 

 

[...] trabalhar com multiletramentos pode ou não envolver (normalmente 
envolverá) o uso de novas tecnologias da 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. 

 

Os autores trazem ainda mais esclarecimentos sobre o multiletramento em 

suas especificidades, quando afirmam que há dois tipos de multiplicidades. Assim o 

conjunto do multiletramento: 

 

[...] aponta para dois tipos específicos e importantes de multiplicidade 
presentes em nossas sociedades, principalmente urbanas, na 
contemporaneidade: a multiplicidade cultural das populações e multiplicidade 
semiótica de constituição dos textos por meio dos quais ela se informa e se 
comunica (ROJO; MOURA, 2012, p. 13). 

 

A passagem do letramento para o multiletramento nas práticas de sala de aula 

começou como uma proposta do Grupo Nova Londres, em 1996. Eles eram: 

 

[...] um grupo de pesquisadores dos letramentos que, reunidos em Nova 
Londres (daí o nome do grupo), em Connecticut (EUA), após uma semana de 
discussões, publicou um manifesto intitulado A Pedagogie of Mulititeracies − 
Designing Social Futures (Uma pedagogia dos Multiletramentos − 
desenhando futuros sociais) (ROJO; MOURA, 2012, p. 12) (grifo dos 
autores). 
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As principais motivações do Grupo Nova Londres estavam relacionadas a uma 

sociedade em transformação, multicultural, com grupos sociais em conflito e 

contraditoriamente cada vez mais tecnológica e capaz de disponibilizar a seus 

constituintes práticas comunicacionais novas. Assim, eles expõem o mais relevante 

nestes tempos: 

 

[...] a necessidade de a escola tomar a seu cargo (daí a proposta de uma 
“pedagogia”) os novos letramentos emergentes na sociedade 
contemporânea, em grande parte − mas não somente − devido às novas 
TICs, e de levar em conta e incluir nos currículos a grande variedade de 
culturas já presentes nas salas de aula de um mundo globalizado e 
caracterizada pela intolerância na convivência com a diversidade cultural, 
com a alteridade (ROJO; MOURA, 2012, p. 12) (grifo dos autores). 

 

E, além disso, apontava que as novas ferramentas que se massificavam em 

sociedade influenciavam, direta ou indiretamente, a vida dos alunos. E, portanto, iria 

exigir uma prática docente atualizada: 

 

[...] o GNL também apontava para o fato de que essa juventude − nossos 
alunos − contava já há quinze anos com outras e novas ferramentas de 
acesso à comunicação e à informação e de agência social, que acarretavam 
novos letramentos, de caráter multimodal ou multissemióitico. Para abranger 
esses dois “multi” − a multiculturalidade característica das sociedades 
globalizadas e a multimodalidade dos textos por meio dos quais a 
multiculturalidade se comunica e informa, o grupo cunhou um termo ou 
conceito novo: multiletramentos (ROJO; MOURA, 2012, p. 12-13) (grifos 
dos autores). 

 

A diferença entre os letramentos múltiplos e os multiletramentos está no fato 

de que o primeiro “não faz senão apontar para a multiplicidade e variedade das 

práticas letradas, valorizadas ou não nas sociedades em geral” (ROJO; MOURA, 

2012, p. 12-13). Já a conceituação de multiletramentos: 

 

Aponta para os 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; MOURA, 2012, p. 12-13). 

 

Partindo desta perspectiva, pode-se deduzir o quanto a multiculturalidade 

brasileira unida à multiculturalidade global se mescladas podem contribuir para um 

ambiente de sala de aula crítico e saudável para o desenvolvimento da escrita, leitura 

e interpretação de textos. Um contexto no qual a multimodalidade que se introduz, 
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garanta a diversidade de textos não restritos aos verbo-visuais, mas que inclua os 

textos audiovisuais, sonoros, imagéticos, sensoriais. E com esta postura multilletrada, 

mais objetos para o pensamento serão dispostos ao ensino-aprendizagem, ou seja, 

para a reflexão crítica e fruição estética. Pois, através da tecnologia do dia a dia 

(visual, sonora, com imagens em movimento, em cor, em formas, linhas, diálogo e 

música, etc.), a atenção e a interação entre professor, aluno, conhecimento e mundo 

podem ser potencializadas. 

Nesse sentido, a seção seguinte apresenta uma discussão que relaciona o uso 

de vídeos na prática didática de língua portuguesa. Para isso, a seção apresenta 

direcionamentos organizadores apontados por documentos oficiais no trato com a 

modalidade EJA. 

 

 

2.4 A PRODUÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO UTILIZANDO VÍDEOS E A MEDIAÇÃO 

DO PROFESSOR PARA A AUTORIA E O LETRAMENTO NA EJA EIXOS IV E V 

 

Deve-se destacar que, em linhas gerais, os critérios que norteiam a elaboração 

de materiais didáticos devem levar em conta o público ao qual se destina e a área 

curricular na qual será desenvolvido o conteúdo. Pressupõe-se uma linguagem 

adequada, o atendimento de regras legais referentes à modalidade de ensino, o 

conhecimento de pressupostos e teorias relacionadas. Precisará ser atrativo, objetivo, 

claro, desafiador, adequado ao contexto educativo, para o qual será alvo, além de 

apresentar uma configuração gráfica que proporcione facilidades e auxilie o usuário 

do material.  

Dessa forma o PNLD da EJA aponta as seguintes especificidades a serem 

observadas na elaboração de material didático para esse público:  

 

Uma das principais preocupações do PNLD EJA é garantir que as obras 
didáticas destinadas à EJA respeitem as especificidades da modalidade. [...] 
Além disso, precisamos levar em conta a diversidade do público, 
considerando as etapas da Educação Básica (BRASIL, PNLD EJA, 2014, 
p.15-16). 
 
Esses materiais devem constituir-se como uma proposta didático-pedagógica 
para pessoas jovens, adultas e idosas que buscam a continuidade ou a 
retomada dos estudos na modalidade EJA (BRASIL, PNLD EJA, 2014, p. 18). 
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Conforme os objetivos que se têm como alvo na proposta pedagógica a ser 

elaborada, observa-se que as peculiaridades apontadas no PNLD da EJA se 

apresentam como preocupações que também são consideradas essenciais. 

Peculiaridades comportamentais, a diversidade de pessoas na EJA, o contexto social 

do qual se originam, as dificuldades mais comuns que enfrentam na aprendizagem, 

os obstáculos inerentes ao seu ambiente escolar, são aspectos que exercem 

influência considerável em qualquer abordagem pedagógica que se proponha 

implementar.  

Ainda reforçando essa perspectiva, o documento salienta que as obras 

didáticas devem, com relação à prática didática do professor, 

 

[...] servir efetivamente de recurso de mediação no processo de 
aprendizagem do jovem e do adulto, dando apoio à formação e ao trabalho 
do educador; apresentar conteúdos de qualidade; por fim, envolver a carga 
de saberes prévios desse público nas situações de aprendizagem (BRASIL, 
PNLD EJA, 2014, p. 23). 

 

O apoio que o material didático dever exercer na prática diária do professor é 

um ponto que merece destaque no sentido em que o profissional está sempre em 

formação e, portanto, deve estar aberto a novas possibilidades. Esse pensamento 

corrobora a afirmação de que propostas novas como as inseridas no multiletramento 

podem e devem fazer parte na implementação e elaboração de materiais didáticos na 

modalidade EJA, eixos IV e V.  

Outro ponto na citação anterior que merece atenção é: “envolver a carga de 

saberes prévios desse público nas situações de aprendizagem”. Esse item já traz uma 

delimitação importante: considerar os conhecimentos que o jovem e o adulto já trazem 

de suas experiências. Considerar no tratamento didático um trabalho dialógico e não 

monológico. Além de promover maior motivação, por se valorizar o conhecimento do 

aluno, também permitirá o desenvolvimento de uma relação de colaboração entre 

professor e aluno, a qual favorecerá o ensino-aprendizagem. 

Além dos pontos já mencionados no PNLD da EJA, há um relacionado à 

articulação de conhecimentos, que costuma aparecer nos documentos oficiais da 

educação. Neste documento em particular, esse ponto não deixou de se fazer 

presente, o que se refere à articulação de conhecimentos não como mera articulação 

dos conteúdos selecionados de uma disciplina, mas em transversalidade com outras 

áreas do conhecimento, as quais podem interagir com a disciplina propriamente dita; 
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enriquecendo os estudos e favorecendo o letramento crítico. Isto pode e deve ser 

implementado, pois as discussões ganham mais significância crítica se integradas aos 

acontecimentos e aos dilemas vividos na sociedade atual. A seguir destaca-se o 

trecho: 

 

O corpo mínimo dos componentes curriculares elencados para cada etapa da 
EJA também não se traduz em restrições contra a possibilidade de 
apresentação de outros conteúdos, tais como cidadania, saúde, economia 
solidária, os quais enriquecem as experiências de ensino e têm se tornado 
objeto de aprendizagens na EJA. Ao contrário, o que se pretende é que os 
conteúdos de aprendizagem estabelecidos na legislação sejam 
contemplados, sem prejuízo de outras aprendizagens (BRASIL, PNLD EJA, 
2014, p. 21-22). 

 

Esse enfoque transversal apontado no PNLD EJA (2014) serve como pano de 

fundo para o desenvolvimento do letramento crítico na EJA. Uma das formas possíveis 

é a abertura a “outros conteúdos”, ou seja, não há uma restrição limitadora aos 

conteúdos básicos de uma disciplina. Apresenta-se um contexto aberto e, portanto, 

favorecedor de um trabalho que se pretenda multiletrado, pois o enfoque do 

multiletramento envolve as múltiplas linguagens e as múltiplas culturas: elementos 

que se mostram participantes da transversalidade, ou seja, conhecimentos outros 

inseridos na sociedade globalizada e inserida na explosão informacional dos diversos 

meios tecnológicos popularizados. Além do mais, o conceito de transversalidade 

esboçado na introdução aos temas transversais corrobora com tal abordagem: 

 

Por serem questões sociais, os Temas Transversais têm natureza diferente 
das áreas convencionais. Tratam de processos que estão sendo 
intensamente vividos pela sociedade, pelas comunidades, pelas famílias, 
pelos alunos e educadores em seu cotidiano. São debatidos em diferentes 
espaços sociais, em busca de soluções e de alternativas, confrontando 
posicionamentos diversos tanto em relação à intervenção no âmbito social 
mais amplo quanto à atuação pessoal. São questões urgentes que interrogam 
sobre a vida humana, sobre a realidade que está sendo construída e que 
demandam transformações macrossociais e também de atitudes pessoais, 
exigindo, portanto, ensino e aprendizagem de conteúdos relativos a essas 
duas dimensões (BRASIL, 1998, p. 26). 

 

Como se vê, a transversalidade se constitui nesse âmbito social que leva a um 

debate crítico e pode favorecer ao letramento crítico e a um trabalho de linguagem 

comunicativamente rico na produção de sentidos. O letramento crítico instituído pela 

transversalidade, por se pautar na prática dialógica e por estar inserido na realidade 

pode instigar aluno e professor a construírem conhecimento significativo. 
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Concomitante, haverá um trabalho linguístico que não se restringe ao estudo sobre 

regras gramaticais e de escrita textual, mas que também visa possibilitar o exercício 

do próprio discurso por meio da reflexão crítica, no debate e na fruição dos produtos 

simbólicos, representativos das ideias que circulam cotidianamente e globalmente 

pela sociedade da informação. 

Álvaro Viera Pinto (2010), na sua obra Sete lições sobre educação de 

adultos, tem como alvo a garantia da viabilidade de um material didático preparado 

para EJA, que faça mediação na construção de conhecimento significativo, e faz a 

seguinte observação: 

 

O educador tem de considerar o educando como um ser pensante. É um 
portador de ideias e um produtor de ideias, dotado frequentemente de alta 
capacidade intelectual, que se revela esporadicamente em sua conversação, 
em sua crítica aos fatos, em sua literatura oral (PINTO, 2010, p. 86) (grifo do 
autor). 

 

Rodrigues (2011), na perspectiva freiriana, também pretende trazer algum 

encaminhamento quando aponta: 

 

Essa dialogicidade entre mulheres e homens, mediatizados pelo mundo, com 
o intuito de compreendê-lo coletivamente, para transformá-lo, torna-se a base 
da educação problematizadora (RODRIGUES, 2011, p. 27). 

 
Uma educação problematizadora carrega em si mesma o diálogo como 
condição sine qua non para o seu desenvolvimento. E não se trata de 
qualquer diálogo, mas daquele diálogo verdadeiro, que só tem sentido a partir 
de um pensar transindividual (RODRIGUES, 2011, p. 28). 

 

E ainda: 

 

[...] a abordagem de uma leitura freiriana de mundo corresponde melhor à 
produção de ideias, por superar o aparato educativo formal na medida em 
que não se limita à decodificação dos signos linguísticos, mas que os associa 
às relações humanas com a natureza e das mulheres e dos homens entre si 
(RODRIGUES, 2011, p. 45). 

 

As três citações apontam para uma educação dialógica e problematizadora na 

perspectiva de Paulo Freire, a qual ressalta a não anuência à passividade do aluno e 

do professor, outrossim estimula “à produção de ideias”, porque “não se limita à 

decodificação de signos”, mas “que os associa às relações humanas com a natureza 

e das mulheres e dos homens entre si”. Este encanhamento leva a uma postura que 

expande e atualiza o sentido na leitura de aparatos que denotam pensamento ativo, 
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em direção à leitura do próprio ser humano, à leitura de suas estratégias de diálogo 

que se apresentam tanto no gesto humano corporal, mas também nas variadas formas 

de comunicação viabilizadas pelas tecnologias e mídias diversas. Esta proposta 

explora a comunicabilidade desses meios para contribuir numa proposta de 

multiletramento na EJA, eixos IV e V.  

Há um detalhe técnico relevante na efetivação da proposta em pauta, pois está 

relacionada à montagem de vídeos. Trata-se da constatação de que os programas de 

edição e montagem de vídeos serão necessários. No entanto, possibilitam que o 

criador de vídeos, o professor, una com facilidade partes de vários elementos (por 

exemplo, escolhe uma imagem ou várias, une com uma cena de um filme, um trecho 

de uma música em cima de outra imagem estática, imagem com imagem, com som, 

recortes de vídeo. Pode-se dar ainda o exemplo da junção da cena de um episódio de 

um seriado de televisão com a da cena de um anime (desenho animado japonês) etc. 

Nem sempre se unirá um único tipo de objeto, aproveitam-se e exploram-se recortes 

de várias linguagens com o propósito de permitir uma leitura integrada, capaz de 

combinar recortes de textos em multimodalidade, como esclarece Lemke (2010 

[1998], s/p. apud ROJO, 2012) In: (ROJO; MOURA, 2012, p. 20): 

 

O que realmente precisamos ensinar, e compreender antes de poder ensinar, 
é como vários letramentos e tradições culturais combinam essas modalidades 
semióticas diferentes para construir significados que são mais do que a soma 
do que cada parte poderia significar separadamente. 

 

Portanto, é importante responder uma pergunta: 

 

E como ficam nisso tudo os letramentos? Tornam-se multiletramentos: são 
necessárias novas ferramentas − além das da escrita manual (papel, pena, 
lápis, caneta, giz e lousa) e impressa (tipografia, impressa) − de áudio, vídeo, 
tratamento da imagem, edição e diagramação. São requeridas novas 
práticas: (a) de produção, nessas e em outras, cada vez mais novas, 
ferramentas; (b) de análise crítica como receptor (ROJO, 2012, p. 21).  

 

Portanto, a nossa proposta, pautando-se nestas considerações sobre o 

multiletramento, permite ao professor vislumbrar que ele pode ser o autor, o coautor 

e o criador de novos artefatos, já que as fronteiras de poder das propriedades estão 

obscurecidas. E possibilita ao aluno a oportunidade de dialogar com múltiplas culturas, 

artes, problemáticas regionais e mundiais (glocalizar), termo utilizado por (CANCLINI, 

2008). Mas isso depende da criatividade e visão do professor e sua vontade de ousar. 
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O aluno irá aprender a ler e escrever imergindo nas multiculturas e num ambiente 

multimodal. O audiovisual inserido à pedagogia do multiletramento pode se constituir 

nas aulas da EJA como um recurso que instigue sensorialmente e potencialize a 

produção de múltiplos sentidos e pode ainda possibilitar um ambiente de 

aprendizagem mais prazeroso, pois além disso não foge ao objetivo de inserir os 

alunos na leitura e escrita, favorecendo o diálogo interpessoal e multilinguístico.  

O recurso audiovisual na pedagogia do multiletramento pode possibilitar, 

ademais, que as trocas de ideias e a construção de conhecimentos em ambiente 

coletivo sejam dinâmicas. As múltiplas linguagens já possuem um potencial atrativo 

muito grande, mas utilizadas com adequado planejamento e critério, e inseridas numa 

pedagogia dialógica podem beneficiar o ensino-aprendizagem.  

A pedagogia dos multiletramentos, nos moldes pensados neste trabalho, 

envolve uma tecnologia básica de edição de vídeo, de áudio e de imagem, que é 

apresentada no caderno pedagógico com o auxílio de tutoriais que foram organizados 

para este fim. A elaboração destes recursos audiovisuais (os vídeos que devem ser 

montados/organizados pelo professor) exigem algum tempo de criação, reflexão, 

criatividade e disposição do professor. A pedagogia dos multiletramentos, a qual nos 

propomos apresenta outro aspecto positivo: a cada processo de elaboração dos 

protótipos de ensino, como afirma Rojo (2012), há o caráter dos protótipos didáticos 

serem flexíveis, permitirem a remontagem, ou seja, a refeitura por outro usuário,  

características típicas dos princípios de objetos de aprendizagem (AGUIAR, FLÔRES, 

2014).  

A mediação entre professor, aluno e conhecimento na pedagogia do 

mulitiletramento proposta neste trabalho é constituída como um processo de criação 

e constituição de sentidos; onde os interlocutores do processo, professor e alunos, 

estarão mais atentos, mais críticos, mais coautores, mais dinâmicos e, portanto, 

motivados. O professor, por exemplo, terá autonomia e espaço para ser criativo, se 

abrirá a possibilidades de elaboração de variantes dos protótipos de ensino pautadas 

na montagem de vídeos.  

Nesse sentido, os protótipos, por serem elaborados no enfoque da mediação 

dialógica e do multiletramento, permitirão ao professor dialogar teoria e prática, e 

construir conhecimento, ele mesmo. E permite que tenha possibilidades de oferecer 

aos seus alunos um ambiente motivador e de atuação crítica do pensamento. 
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Possibilitando tal contexto dialógico e dinâmico haverá ganho nas leituras, na escrita, 

no ensino-aprendizagem de Língua Portuguesa na EJA.  

A seguir, há o destaque para a noção de gênero textual, incidindo no seu 

conceito a perspectiva de que o gênero textual reúne facetas híbridas de 

interculturalidade e multimodalidade.  

 

2.5 OS GÊNEROS TEXTUAIS E A MULTIMODALIDADE: INTERFACES PARA UMA 

PEDAGOGIA DE MULTILETRAMENTO 

 

 A leitura e a escrita não são atividades exclusivamente linguísticas, pois 

exigem dos usuários conhecimentos prévios de tipos diferentes: linguísticos, 

enciclopédicos ou de mundo, e textuais. A linguagem se articula com outros 

conhecimentos, influenciando e sendo influenciada por eles. Consequentemente, a 

realidade extralinguística da língua, os tipos e gêneros textuais devem fazer parte das 

aulas de leitura e escrita. Importa, assim, considerar que os gêneros textuais se 

materializam em textos empíricos, concretos, que circulam socialmente (OLIVEIRA, 

2010).  

Os gêneros textuais, portanto, definem-se como modalidade de comunicação 

histórica e socioinstitucionalmente definida como poemas, panfletos, anúncios e 

outros. Já os tipos textuais são sequências linguísticas encontradas nos textos 

concretos: a descritiva, a narrativa, a expositiva, a argumentativa e a instrutiva ou 

injuntiva. Cada uma destas sequências possui suas próprias marcas gramaticais e 

lexicais, conforme Oliveira (2010). 

Assim, entender a noção de gênero e tipo textual no sentido verbal é importante 

para se perceber como estas mesmas noções no sentido expandido de 

multimodalidade textual, ou seja, na interligação entre o verbal, o imagético e o visual 

em suas variadas formas, bem como o sonoro, potencializa a produção de sentidos, 

permitindo compreender, além disso, como usar essa variabilidade linguística híbrida 

para favorecer a leitura de mundo, o senso crítico e as habilidades de leitura e escrita. 

No entanto, quando se fala de hibridismo, está se falando de mistura de linguagens e 

de recursos comunicativos de origens diversas. 

No planejamento didático deve-se ter em mente que os textos ou enunciados 

contemporâneos possuem um caráter multissemiótico, o qual não vai contra os 

conceitos e categorias propostas pela teoria dos gêneros textuais. As leituras 
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bakhtinianas, de onde se origina a teoria de gênero textual, demonstram que os 

gêneros são focalizados na flexibilidade, no plurilinguismo e na plurivocalidade, o que 

tornam mais amplas e eficazes as ferramentas disponíveis para a análise dos textos 

contemporâneos (ROJO, 2013, p. 26-27).  

O que nos leva a considerar que, para o planejamento pedagógico que se 

aproprie da multimodalidade na leitura e escrita, deve-se ter em mente a importância 

das escolhas dos elementos que comporão a elaboração do material audiovisual, 

multimodal por natureza; mas, nesse caso, os elementos de multimodalidade serão 

potencializados conscientemente para o trabalho pedagógico, auxiliando a produção 

de sentidos do aluno da EJA.  

A contemporaneidade e os novos letramentos também abrem espaço para as 

práticas marginais, entrecruzadas ou fronteiriças, ou seja, para a hibridização 

intercultural. Esta é explicada pelo fim da relação entre o espaço geográfico e a prática 

cultural: a descoleção, envolvendo a quebra e mescla de coleções organizadas pelos 

processos culturais e a expansão dos gêneros impuros, provenientes desses 

processos (CANCLINI, 2008 [1997], p. 284 apud MAIA, 2013, p. 61). O autor ainda 

completa comentando que o contato da população da periferia com as TICs e a 

simultânea diminuição dos seus custos de produção permitem que grupos antes 

impedidos de mais amplos compartilhamentos sociais e culturais possam ter acesso 

aos produtos da cultura de outras comunidades (MAIA, 2013, p. 62). 

A constatação destas fronteiras mínimas entre as culturas das comunidades, 

revela uma mudança nas práticas de escrita e de leitura, diminuindo cada vez mais as 

hierarquias de culturas isoladas e privilegiadas. Há uma mistura que conduz a uma 

leitura e fruição de culturas que se movimentam para a hibridização, conexões feitas 

nos textos contemporâneos entre o que aparentemente era completamente distinto e 

estranho. Caracteriza uma mescla coesa entre linguagens diversas, constituindo a 

multimodalidade, como também a hibridização de conteúdos culturais, constituindo a 

multiculturalidade. Estas práticas impuras oferecem um panorama rico para a 

produção de ideias, construção de sentidos e de fruição estética nas situações de sala 

de aula, as quais não devem ser desconsideradas. 

O fenômeno que ocorre com os textos assumindo essas mutações através das 

interconexões culturais e de recursos de diversas linguagens, oportuniza espaços de 

atuação docente e discente, de interação e colaboração na construção de 

conhecimento significativo. Um professor que busque explorar essa potencialidade 
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midiática e procure a autoformação em serviço para uma prática multiletrada, deve 

ser alguém capaz de possibilitar ao aluno o desenvolvimento de habilidades de leitura 

e de escrita. Estas, além do verbal, devem apropriar-se de outros elementos que 

complementam o texto, ou seja, de recursos diversos de outras linguagens que 

possam dialogar com o verbal e trazer uma dinamicidade e atualização nos contextos 

de letramento oportunizados no espaço escolar.  

Portanto, a próxima seção desenvolve um breve passeio sobre a 

multiculturalidade como hibridismo e levará por consequência a considerações sobre 

o letramento crítico.  

 

2.6 DO MULTICULTURALISMO EM SOCIEDADE PARA O LETRAMENTO CRÍTICO 

NAS SALAS DE AULA: TROCANDO EM MIÚDOS 

 

O conceito de multiculturalismo intervém na sociedade não simplesmente como 

um termo relacionado à multicultura. É o reflexo de relações de poder, situações de 

conflito que demandaram ações e posicionamentos de indivíduos. O multiculturalismo 

pode ser visto como uma mistura, um amálgama de diversas facetas culturais e sociais 

em transformação recíproca. Neste novo paradigma a educação se enquadra e se 

contextualiza. Rosado (1997, p. 3) define: 

 

O multiculturalismo, como o novo paradigma para a educação do século XXI, 
é um termo político de pingue-pongue muito mal utilizado e altamente mal 
compreendido. Uma vez que para muitos é também um conceito carregado 
de valor, tem vindo a ser atacado por diversos segmentos da população, que 
devido à sua posição social veem o mundo de forma diferente. O fato de qual 
lado você está, determina a realidade que você vê na maioria das situações, 
e é especialmente verdadeiro para o conceito de multiculturalismo. 

 

Os indivíduos como parte de um grupo da sociedade, assumem um lado, um 

conjunto de ideias determinado. Essa determinação social acarreta uma marcada 

influência na avaliação do multiculturalismo. Há forças que se opõem umas às outras. 

A realidade tecnológica, midiática, entrelaçada pelas redes sociais, pelas novas 

formas de difusão e elaboração do conhecimento se identifica com esse jogo de 

forças. No entanto, o contexto tecnológico tende a amalgamar e a obscurecer vozes 

que procuram a homogeneidade. No entanto, a multiplicidade e diversidade ganha 

terreno.  
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Portanto, a questão ainda a ser respondida é: o que vem a ser o 

Multiculturalismo? Rosado (1997, p. 3) ousou respondê-la: 

 

O conceito de multiculturalismo encarna uma nova orientação para o futuro. 
Infelizmente, em toda a discussão acalorada em torno do termo nenhuma 
definição clara do conceito ainda surgiu. As pessoas são assim deixadas para 
ler o termo, independentemente de seus preconceitos e de seus interesses 
próprios. Permita-me apresentar uma definição operacional do 
multiculturalismo como ponto de partida para melhor esclarecer nossas 
interações humanas. O multiculturalismo é um sistema de crenças e 
comportamentos que reconhece e respeita a presença de todos os diversos 
grupos numa organização ou sociedade, reconhece e valoriza as suas 
diferenças socioculturais e encoraja e permite a sua continuada contribuição 
dentro de um contexto cultural inclusivo que confere poder a todos dentro da 
sociedade ou organização (grifo nosso). 

 

Inicialmente, o multiculturalismo constituiu-se desvinculado dos sistemas de 

ensino. Os movimentos sociais o incorporaram, especialmente os grupos culturais 

negros. Nos Estados Unidos o movimento emergiu não apenas como movimento 

social em defesa das lutas dos grupos culturais negros e outras minorias, mas incluiu 

a abordagem curricular contrária a toda forma de preconceito e discriminação no 

espaço escolar. O combate ao racismo e as lutas por direitos civis orientam o 

movimento multicultural (SILVA; BRANDIN, 2008). 

Pode-se inferir que muito do multiculturalismo advém da realidade 

multitecnológica e comunicacional que vivenciamos. A hibridização, a mistura 

irrefreável destas diversas facetas culturais e sociais, que acontece no dia a dia, é 

consequência lógica dos intercâmbios culturais. Os povos se tornaram mais próximos 

e intercambiam agilmente suas manifestações culturais e sociais com mais facilidade 

do que anteriormente na história. Sendo assim, Canclini (2008) oportunamente 

esclarece que não se deve restringir à focalização dos confrontos de poder entre as 

culturas; há que se perceber suas obliquidades, incertezas, linhas de divisão não 

muito claras no amálgama social e cultural: 

 

O incremento de processos de hibridização torna evidente que captamos 
muito pouco do poder se só registramos os confrontos e as ações verticais. 
O poder não funcionaria se fosse exercido unicamente por burgueses sobre 
proletários, por brancos sobre indígenas, por pais sobre filhos, pela mídia 
sobre os receptores. Porque todas essas relações se entrelaçam umas com 
as outras, cada uma consegue uma eficácia que sozinha nunca alcançaria. 
Mas não se trata simplesmente de que, ao se superpor uma forma de 
dominação sobre as outras, elas se potenciem. O que lhes dá sua eficácia é 
a obliquidade que se estabelece na trama. Como discernir onde acaba o 
poder étnico e onde começa o familiar ou as fronteiras entre o poder político 
e o econômico. Às vezes é possível, mas o que mais conta é a astúcia com 
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que os fios se mesclam, com que se passam ordens secretas e são 
respondidas afirmativamente (CANCLINI, 2008, p.346-347) (grifos do autor). 

 

Há uma trama que se mescla astutamente, segundo Canclini afirma. As ordens 

secretas se passam para serem respondidas afirmativamente. No entanto, o que se 

pode concluir é que, apesar do confronto de forças sociais, estas não podem deter o 

fluir da mistura, da hibridização, das interações culturais. Isto é o que se destaca e 

importa observar.  

Ao observar-se as hibridizações, chega-se à conclusão de que “hoje todas as 

culturas são de fronteira. Todas as artes se desenvolvem em relação com outras 

artes”. Ou seja, não existe arte pura, há uma expansão artística na medida em que as 

linhas de divisão se partem e interagem entre si. Assim o autor destaca que o 

“artesanato migra do campo para a cidade; os filmes, os vídeos e canções que narram 

acontecimentos de um povo são intercambiados com outros”. As culturas não serão 

mais produção exclusiva de seu território; irão, com isso, ganhar “em comunicação e 

conhecimento” (CANCLINI, 2008, p. 348). 

As essências culturais, suas substâncias singulares e isoladas se desvanecem 

no ritmo veloz da modernidade ou pós-modernidade. Há uma contradição e uma 

obliquidade. No dicionário online de português https://www.dicio.com.br, o vocábulo 

obliquidade indica entre outros significados o caráter do “Que não se apresenta de 

maneira reta; torto, tortuoso”. Levando a afirmar que há na hibridização uma ruptura 

da clareza cultural de um povo, como se considerava no passado. Ou, de outra forma, 

não há mais A Cultura, com letra maiúscula, mas uma realidade híbrida que produz 

transformações na maneira de olhar e de sentir os objetos sociais. Nesta direção, 

Canclini (2008) explica:  

 

O culto e o popular, o nacional e o estrangeiro apresentam-se ao final deste 
percurso como construções culturais. Não têm nenhuma consistência como 
estruturas “naturais”, inerentes à vida coletiva. Sua verossimilhança foi 
alcançada historicamente mediante operações de ritualização de patrimônios 
essencializados. A dificuldade de definir o que é culto e o que é popular deriva 
da contradição de que ambas as modalidades são organizações do simbólico 
geradas pela modernidade, mas ao mesmo tempo a modernidade − por seu 
relativismo e antissubstancialismo − as desgasta o tempo todo (CANCLINI, 
2008, p. 362) (grifos do autor). 

 

Percebe-se o envolvimento numa realidade onde não mais existe o canônico, 

ou seja, não se julga mais um objeto em particular como possuindo o valor acima de 

outras manifestações. A mescla de tudo contribui para isso. O culto e o popular se 
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apresentam com suas peculiaridades e são capazes de fascinar olhares diversos. O 

drama da cultura sem fronteiras é discutido por Canclini (2008, p. 362) exaustivamente 

e com bastante ênfase:  

 

Quando se trata de entender os entrecruzamentos nas fronteiras entre os 
países, nas redes fluidas que intercomunicam os povos, etnias e classes, 
então o popular e o culto, o nacional e o estrangeiro aparecem não como 
entidades mas como cenários. Um cenário – conforme vimos a propósito dos 
monumentos, dos museus e da cultura popular – é um lugar onde um relato 
é levado à cena. É preciso incluir na reestruturação a reencenação, os 
procedimentos de hibridização mediante os quais as reapresentações do 
social são elaboradas com o sentido dramático.  

 

Na proposta em questão, destaca-se essa hibridização. Os elementos culturais 

se harmonizam e se complementam trazendo uma profusão de novos significados. 

Estes significados não se paralisam no tempo; estão abertos a novas interpretações 

e significações, nos diálogos que são possibilitados em diversas instituições sociais, 

entre elas a escola, e em toda uma rede comunicacional e tecnológica envolvida. 

Nesse contexto, o letramento crítico ganha espaço. Mas para isso deve-se 

deter um pouco sobre a compreensão do conceito, visto na próxima seção. 

 

 

2.6.1 A Possível Gênese do Letramento Crítico 

 

Souza (2017) faz uma comparação entre o Letramento Crítico Tradicional e o 

Letramento Crítico Redefinido. Neste ato comparativo percebe-se na progressão do 

primeiro para o segundo a afirmação da autonomia do sujeito que ler, e a existência 

de significados múltiplos: 

 

Quadro 1 – Comparação entre o letramento crítico tradicional e redefinido 

Letramento Crítico Tradicional 
 
Enfoque no contexto e nas condições 
de produção da escritura do texto e do 
autor:  
 
Como o Outro produziu a 
significação? 
 
Qual é esse significado (certo)? 
 
 
 
 

Letramento Crítico Redefinido 
 
Enfoque no contexto e na produção de significação 
(leitura/escritura; autor/leitor):  
 
 
Como o Eu (do autor e do leitor) produz a significação.  
 
Qual a diferença entre contexto de produção da escritura 
e da leitura do texto.  
 
A percepção da significação no texto nunca pode ser final 
ou certa, mas sempre passível de ser reinterpretada. 
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Todas as leituras de um mesmo texto 
são homogêneas, iguais. 
 
 
 
Poder dividido entre dominante e 
oprimido (Visão marxista). 
 
Leitura como consenso: 
convergência entre leitores. 
 
Porque o outro escreveu assim? Por 
que o outro diz X e quer dizer Y 
 

As leituras/escrituras de um mesmo texto só poderão ser 
semelhantes (nunca iguais) se forem produzidas por 
leitores/autores de comunidades sócio-históricas 
semelhantes.  
 
Poder distribuído entre todos, porém de formas desiguais 
(Foucault). 
 
Leitura como dissenso, conflitante: divergência entre 
produtores de significação. 
 
Porque eu entendi/ele entendeu assim? Porque eu 
acho/ele acha isso natural/óbvio/inaceitável? Porque eu 
acho que ele quer dizer X? 

Fonte: Souza (2017). 

 
O que chama mais a atenção nesse quadro é a indicação de que a leitura é 

redefinida como dissenso, conflitante e pautada na divergência entre produtores de 

significação. Afirmação que coaduna com a outra afirmação: de que as 

leituras/escrituras de um mesmo texto só poderem ser semelhantes, nunca iguais, 

mesmo se forem produzidas por leitores/autores de comunidades sócio-históricas 

semelhantes. Vemos que a semelhança de comunidades não garante a igualdade de 

significados produzidos.  

Percebe-se, ao observar um pouco mais o quadro, que essa maneira de 

vislumbrar o ato interpretativo e de leitura conduz ao enfoque no contexto e na 

produção do significado. Apresenta-se a distinção entre contexto de produção, leitura 

e escritura, além de indicar que o eu do autor e do leitor se encontram na escrita e 

reescrita do texto. A reescrita aqui ganha uma outra dimensão relevante: a de que ler 

e interpretar são faces da reescrita feita virtualmente, do já dito ou já escrito.  

Portanto, este reescrever como criação não é uma mera cópia, pois é vista 

como um ato de diálogo entre autor, texto e leitor. Sendo assim, permitirá a 

criatividade, pois ser criativo significa a permissão para criar, para usar a imaginação; 

nesse caso, no ato de escrever, partindo do ler e interpretar. Criatividade não só na 

escrita, mas na leitura e na interpretação. No entanto, deve-se presumir um limite para 

a significação. Ou seja, a produção de significado a partir de um texto, pode ser 

múltipla, mas não ilimitada. Se isto fosse permitido, conduziria a uma extrapolação do 

texto de origem para limites não confiáveis e incoerentes de interpretação. 

Uma pesquisadora da África do Sul, Hilary Janks, buscou em Paulo Freire uma 

compreensão que vai além da teoria e reflita a prática em relação ao significado do 

letramento crítico. Ela observou em Freire a ênfase no ato de escrever e reescrever, 

como reescrita do mundo. Atentou-se para o vínculo do trabalho do educador 
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brasileiro em prol da alfabetização com a política de empoderamento e com uma ética 

do cuidado humano (JANKS, 2013, p. 227).  

Assim, conforme a indicação da autora, pode-se folhear as páginas da obra 

Educação como prática da liberdade, de Paulo Freire (1967), onde sua afirmação 

sobre ler e escrever é pautada na participação ativa do aprendiz. Dessa forma, ler e 

escrever para o autor: 

 

Implica, não uma memorização visual e mecânica de sentenças, de palavras, 
de sílabas, desgarradas de um universo existencial − coisas mortas ou 
semimortas − mas numa atitude de criação e recriação. Implica numa 
autoformação de que possa resultar uma postura interferente do homem 
sobre seu contexto. Daí que o papel do educador seja fundamentalmente 
dialogar com o analfabeto, sobre situações concretas [...] (FREIRE, 1967, p.  
110). 

 

O domínio da leitura e da escrita se transforma em sua visão, numa dinâmica 

de vivência criativa. Segundo o dicionário online: https://dicio.com.br, criatividade 

significa “Originalidade; qualidade da pessoa criativa, de quem tem capacidade, 

inteligência e talento para criar, inventar ou fazer inovações na área em que atua. 

Essa capacidade de inventar, de criar, de compor a partir da imaginação”.  Assim, 

Paulo Freire trata da leitura e da escrita como um ato criativo, que é recriação, criação. 

Esse ato criativo ocorre numa postura de diálogo com a realidade.  

Portanto, um olhar sobre o mundo por meio de textos, de maneira que o 

aprendiz intervém no seu ato de recriação da realidade. O contexto do aprendiz é 

contrabalançado com outras realidades. Um universo se apresenta, no qual seu 

espaço de vivência, de alguma forma, é parte. O professor é visto como aquele que 

intermedia estas reflexões, alguém que oferece o cenário e os instrumentos para os 

diálogos. Essas considerações corroboram com (GIL; CRISTÓVAM-BÉLLMAN, 1999) 

na obra A Construção do Corpo ou Exemplos de Escrita Criativa: 

 

A criatividade é uma competência complexa que envolve a capacidade de 
ousar fazer diferente – de partir para o desconhecido; de lidar bem com a 
ambiguidade – de suportar bem o incerto, o imprevisível; e de conseguir 
exprimir a identidade – o modo de pensar e sentir de cada um – através de 
um meio, de uma forma. 

Tendo uma perspectiva dialógica e criativa do escrever, na fala citada anterior 

de Gil e Cristóvam-Béllman (1999) ressalta-se que nesse ato criativo de escrever há 

a expressão da própria identidade do indivíduo por um meio, uma forma, a escrita. E, 

sendo assim, precisamos também destacar a questão da dialogicidade permeada em 

https://dicio.com.br/
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outra obra de Paulo Freire (1987), Pedagogia do oprimido, a dialogicidade é 

apresentada como a essência da educação. Na medida em que a palavra deve ser 

direito de todos, o silêncio impede a afirmação do indivíduo. Presume-se que não seja 

o silêncio simplesmente no sentido de uma voz emitida por um órgão vocal. É o 

silêncio de alguém a quem não lhe é permitido emitir nem mesmo intimamente as 

interrogações, as contra-argumentações que se podem formular por uma mente 

pensante.  

 

Existir humanamente é pronunciar o mundo, é modificá-lo. O mundo 
pronunciado, por sua vez, se volta problematizado aos sujeitos 
pronunciantes, a exigir deles novo pronunciar. Não é no silêncio que os 
homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, na ação-reflexão. Mas, se 
dizer a palavra verdadeira, que é trabalho, que é práxis, é transformar o 
mundo, dizer a palavra não é privilégio de alguns homens, mas direito de 
todos os homens (FREIRE, 1987, p. 44) (grifos do autor). 

 

Considerando-se esses excertos de Paulo Freire, a inferência resultante é a 

mesma da autora africana: a criticidade do letramento proposto por Freire. Hilary 

Janks, após suas próprias reflexões em torno das ideias de Paulo Freire, se apropria 

delas em sua prática docente.  

Para demonstrar isso, ela apresenta algumas cenas de aula, onde pretendeu 

permitir o empoderamento de seus alunos, engajando-os numa leitura e escrita 

participativa. Ela demonstra que o paralelo entre dialogicidade e participação cidadã 

do indivíduo são atos que se entrelaçam na produção de textos. A leitura e a escrita 

são mais do que simples manipulação de palavras lançadas sobre o papel. É no 

diálogo que algo de fato acontece. 

Pode-se afirmar que essa postura se pauta na gênese do letramento crítico 

inferida do trabalho de Paulo Freire. Uma prática freiriana capaz de conduzir ao 

letramento do indivíduo como um lançar-se no mundo: o letramento crítico. Isto 

significa imergir e atuar entre os significados que permeiam a sociedade. Ao interagir 

com estes significados, o indivíduo reconstrói a realidade e reconstrói a si mesmo.  

Para uma elucidação maior do tema, na revista The Literacy and Numeracy 

Secretarial (2009), há uma citação do discurso do ministro da Educação, de Ontario-

Canadá, documentado em 2004 (p. 9), na qual responde o porquê de ensinar o 

letramento crítico:  
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Os alunos de hoje experimentam um fluxo constante de ideias e informações 
– online, impressa, e através de jogos eletrônicos e mídia de massa. À medida 
que se deslocam para os graus de ensino médio, eles encontram uma gama 
cada vez maior de textos. Eles precisam de habilidades para determinar onde 
direcionar sua atenção e como interpretar mensagens e usá-las 
adequadamente (CANADÁ, 2009, p. 1). 

 

Nesta mesma revista, na página 2, são apresentados cinco conceitos-chave 

para que se possa trabalhar o letramento crítico em sala de aula:  

 

1-Todos os textos são construções, 2-Todos os textos contêm mensagens 
que apresentam crenças e valores, 3-Cada pessoa interpreta as mensagens 
diferentemente, 4-O texto serve a diferentes interesses, e 5-Cada mídia 
desenvolve sua própria linguagem a fim de posicionar os leitores/receptores 
para certos aspectos (CANADÁ, 2009, p. 2).  

 

Princípios como estes indicam estratégias para o desenvolvimento da 

criticidade do indivíduo, para se posicionar diante das ideias e pontos de vista 

colocados nas entrelinhas do texto. O texto pode ser construído para esconder uma 

afirmação, mas a postura do leitor pode desvendar o que se esconde. Dessa forma 

ele toma as rédeas da situação, para ter acesso a seu direito de opinar, contradizendo 

e esmiuçando os mais variados tipos de texto: em papel, em vídeo ou qualquer outra 

linguagem. Desta forma ele se coloca na posição de interlocutor. 

O multiculturalismo como um catalisador para o letramento crítico, em outras 

palavras, é o assunto tratado na próxima subseção.  

 

2.6.2 Multiculturalismo e Letramento Crítico: Interfaces Teóricas e Pedagógicas na 

Escola 

 

O mundo atual reconhece “a pluralidade e diversidade de sujeitos e de 

cultura(s), o que se traduzirá no multiculturalismo” (CUNHA, 2014, p. 11). No entanto, 

muitos discursos sobre Multiculturalismo têm se pautado pela representação da 

diferença. Mas a proposta multiculturalista apresenta um enfoque mais coerente. 

Segundo Cunha (2014, p. 11), o multiculturalismo “vai enfatizar as diversidades 

culturais não como sinônimo de superioridade, inferioridade ou desigualdade, mas 

equivalentes a uma manifestação humana plural e diversa”. Surge um novo contexto 

onde “a cultura e o multiculturalismo vão encontrar na palavra diversidade o sinal e o 

caminho, onde ‘tudo deve acontecer’ nas relações humanas” (CUNHA, 2014, p. 11) 

(grifos do autor). 
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A pedagogia escolar deve ser parte deste processo, promovendo a articulação 

de saberes como uma prática multicultural. O currículo não deve funcionar como uma 

camisa de força que impeça o diálogo criativo entre escolarização e meios de 

informação. Estes são desafios que se apresentam. Segundo Silva e Brandin (2008, 

p. 53), as marcas da multiculturalidade estão definitivamente no dia a dia:  

 

Culturalmente, com o vertiginoso avanço da tecnologia, mídia, informática e 
a diluição de fronteiras geográficas, tem-se acelerado o intercâmbio cultural. 
O mundo assume, definitivamente, as feições e as marcas da 
multiculturalidade, da diversidade cultural, fazendo-nos crer que estamos 
“condenados” a pensar a unidade humana na base de sua diversidade 
cultural e nos desafiando a desenvolver a capacidade de conviver com as 
diferenças (grifo do autor). 

 

Para conformidade com a linha de raciocínio que está sendo defendida, 

apresentam-se dois artigos da Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural. Os 

artigos mostram o enfoque na difusão do conhecimento cultural por diversos meios e 

políticas governamentais. Isto só reforça a responsabilidade que a escola tem com 

estas demandas. 

No Artigo 6 – Rumo a uma diversidade cultural acessível a todos, é declarado: 

 

Enquanto se garanta a livre circulação das ideias mediante a palavra e a 
imagem, deve-se cuidar para que todas as culturas possam se expressar e 
se fazer conhecidas. A liberdade de expressão, o pluralismo dos meios de 
comunicação, o multilinguismo, a igualdade de acesso às expressões 
artísticas, ao conhecimento científico e tecnológico – inclusive em formato 
digital - e a possibilidade, para todas as culturas, de estar presentes nos 
meios de expressão e de difusão, são garantias da diversidade cultural 
(UNESCO, s/d, p. 3-4). 

 

E, enfatizando o plano político da diversidade cultural, a Declaração Universal 

ainda declara no Artigo 9 – As políticas culturais, catalisadoras da criatividade: 

 

As políticas culturais, enquanto assegurem a livre circulação das ideias e das 
obras, devem criar condições propícias para a produção e a difusão de bens 
e serviços culturais diversificados, por meio de indústrias culturais que 
disponham de meios para desenvolver-se nos planos local e mundial. Cada 
Estado deve, respeitando suas obrigações internacionais, definir sua política 
cultural e aplicá-la, utilizando-se dos meios de ação que julgue mais 
adequados, seja na forma de apoios concretos ou de marcos reguladores 
apropriados (UNESCO, s/d, p. 4). 

 

Este enfoque político nos direciona, enquanto mediadores de ensino-

aprendizagem, para a afirmação do multiculturalismo no planejamento pedagógico; 
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nos direciona a uma prática de leitura na percepção de uma leitura do mundo. Postura 

adequada ao letramento crítico, pois ambos estão relacionados com a intervenção e 

uma visão mais ampla da realidade. O que implica a interação entre diferentes 

culturas, sociedades, percepções de indivíduo para indivíduo, de grupo para grupo. O 

multiculturalismo serve ao letramento crítico, pois na realidade deste busca-se aplicar 

o princípio de aproximação entre diferentes, apagando os extremos, e concebendo 

essa linha de diversidade com igualdade. O letramento crítico implica analisar o que 

está nas entrelinhas, participar por meio da palavra e por meio disso intervir. Assim, 

as vozes que diferem poderão se aproximam no enriquecimento do discurso, da 

compreensão recíproca e da convivência humana. 

No artigo intitulado “Myths about Critical Literacy: What Teachers Need to 

Unlearn” (Mitos sobre o Letramento Crítico: O que os professores precisam 

desaprender), Lee (2011) explica que, alinhado com a pedagogia de Paulo Freire, o 

letramento crítico tenciona ajudar o marginalizado a desvendar as relações desiguais 

de poder e transformar sua vida através do empoderamento da alfabetização. Ele 

ainda afirma que “a pedagogia de Freire não é apenas esclarecedora no nível teórico, 

mas também é aplicável na prática” (LEE, 2011, p. 96).  

Outra afirmação mais contundente do pesquisador feita para esclarecer a 

importância do letramento crítico na alfabetização, a qual se alarga para séries de 

ensino mais avançadas, é esta: “É imperativo que os educadores da alfabetização 

compreendam que o letramento crítico é, antes que qualquer coisa, para que eles 

possam fazer o melhor uso de suas salas de aula” (LEE, 2011, p. 97). 

Há uma distinção entre letramento crítico e pensamento crítico. Lee (2011, p. 

97) afirma que “as práticas do letramento crítico diferem das habilidades do 

pensamento crítico”(LEE, 2011, p. 97), pois o primeiro orienta-se no contexto 

sociopolítico e na identificação de relações de poder desiguais e serve à justiça social. 

Assim, na dimensão do pensamento crítico, o entendimento sobre um artigo de 

esportes, resume-se, por exemplo, a encontrar a tese do artigo, a avaliar se o 

argumento utilizado para apoiar a tese é convincente.  

No entanto, na dimensão do letramento critico, o que realmente importa não é 

simplesmente a organização lógica do texto, ou se um argumento é bom suporte para 

a tese. O letramento crítico, além destes elementos, dá um passo à frente e questiona 

ou problematiza os preconceitos, e investiga-os a partir de múltiplas perspectivas. 
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 O autor do artigo assevera que desvendando estes preconceitos, situados num 

contexto sociopolítico, permitirá o indivíduo a ser criticamente informado a fim de 

poder combatê-los. Dessa forma, o pensamento crítico e o letramento crítico, em 

alguns aspectos, se encontram; mas o segundo não se reduz aos elementos 

especificamente formais ou composicionais do primeiro (LEE, 2011). 

O segundo mito sobre o letramento crítico é a crença de que ele é voltado 

apenas para estudantes de altas habilidades. Este mito está relacionado ao primeiro, 

pois confunde letramento crítico com pensamento crítico. Assim, supondo o 

letramento crítico como a mais alta habilidade de pensar, deve ser dirigido àqueles 

estudantes de mais altas habilidades. E que estes últimos, portanto, são melhores 

cognitivamente que os outros, o que não é verdade (LEE, 2011).  

Lee relembra que o letramento crítico foi pensado originalmente para 

empoderar os marginalizados através da alfabetização. Especificamente, Paulo 

Freire, educador brasileiro, vivenciou em sua experiência com camponeses da classe 

trabalhadora  o ensino-aprendizado das palavras que eram mais significativas para 

eles. Palavras que evocavam respostas neles. A pesquisa, como exemplo a de Kim 

Huber, tem mostrado que o letramento crítico pode ser implementado com jovens 

estudantes e aprendizes de língua inglesa. Lee cita Leland, C., & Huber, K. Vignette: 

How critical picture books changed a first-grade classroom (2008), que ajudaram 

seus alunos de primeiro grau a explorarem um livro de ilustrações/imagens críticas, e 

a se engajarem em ações para mudarem a comunidade ao redor deles.  

Os alunos foram levados para uma campanha de coleta de alimentos para a 

dispensa local, e os alunos até competiam entre si para saber quem traria o maior 

número de itens alimentares para ajudar a quem não tinha o que comer. Para 

entenderem o significado desta ação, foi lido primeiro com eles a obra The Lady in the 

Box (MCGOVERN, 1997), (Uma senhora na caixa). Esta história conta sobre uma 

sem-teto, que dormia numa caixa e sobre duas crianças que tentaram ajudá-la. 

Portanto, o letramento crítico experienciado nessa postura pedagógica demonstra que 

letrar criticamente não é apenas para estudantes de altas habilidades, mas para todos 

os estudantes, inclusive alunos do primeiro grau.  

O terceiro mito significa pensar que o letramento crítico é uma mera estratégia 

instrucional que pode dar forma a um plano de aula ou coisa parecida. O letramento 

crítico é uma filosofia de vida, assim como pensou Paulo Freire. Nele os estudantes 

aprendem a ler e escrever como usuários da língua e não como recipientes de língua. 
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Através dessa capacidade de linguagem, eles poderão transformar sua realidade 

(LEE, 2011).  

O exemplo dado para ilustrar o equívoco desse terceiro mito foi mencionar 

alunos de licenciatura em estágio, que ao irem aos professores das salas de aula onde 

iriam fazer estágio, percebiam que tinham que adequar seu projeto ao currículo a ser 

trabalhado pelo professor naquela aula. Assim, simplesmente aceitavam essa 

situação e não aplicavam o que pretenderam ao chegarem ali. Esse fato demonstra o 

equívoco: o letramento crítico não aconteceu, pois se confundiu com uma aula 

qualquer e os alvos dessa perspectiva crítica não foram buscados e, portanto, não 

foram alcançados. Não seriam mesmo, pois foram tratados como um mero item a ser 

encorporado num plano de aula já existente (LEE, 2011).  

O quarto e último item discutido por Lee (2011, p. 100) trata-se de considerar o 

letramento crítico como se fosse relacionado apenas à leitura e à escrita. Isto contradiz 

a realidade múltipla que o letramento crítico incorpora, ou seja, não se está falando 

de um letramento, mas de múltiplos letramentos. O letramento não se faz isolado da 

prática social. Ler e escrever não são as únicas habilidades para pensar o mundo; é 

preciso ler os variados veículos de sentido existentes. Não é apenas ler e escrever; é 

falar, ouvir e perceber as diversas visualidades ou sonoridades. Assim, podemos 

deduzir: as imagens usadas como ilustrações, figuras, fotos, imagens em movimento 

dos vídeos, dos filmes, das propagandas, as sonoridades das músicas, dos sons 

diversos etc podem servir conjuntamente em benefício ao trabalho pedagógico com a 

a leitura e com a escrita de textos verbais. Podemos concluir disso que não se deve 

restringir o letramento crítico apenas à leitura e à escrita verbal; para benefício da 

eficiência crítica, faz-se necessária a junção das múltiplas linguagens.   

Cheu-jey Lee (2011) conclui questionando: para onde vamos daqui de onde 

estamos? E responde: as pesquisas mostram os equívocos numa alfabetização que 

se pretende crítica, mas não tem sua raiz na prática vivencial das pessoas. Crenças 

infundadas precisam ser desaprendidas: o letramento crítico tem seu objetivo para um 

público muito maior do que os habilidosos supostos no ensino tradicional. O 

letramento crítico não é uma técnica pedagógica; é uma postura de conhecimento que 

se vale do encontro com outras pessoas. Assim, seguindo seu pensamento, podemos 

deduzir que as avaliações textuais não se reduzem a uma única categoria de 

linguagem, mas aos diversos tipos de textos: o imagético, o audiovisual, o verbal e 

outros.  
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O estudioso conclui por fim que, como seres humanos, vivencia-se o letramento 

todos os dias, múltiplo, diversificado, o qual leva a ações. Ele se reporta a Paulo Freire 

e enfatiza que o letrar-se criticamente é pensar ativamente. E como tal conduz à ação 

no mundo em que se vive (LEE, 2011).  

Depois destas considerações sobre Multiculturalismo e letramento crítico, 

reafirma-se que são interfaces de uma mesma moeda: o multiculturalismo adequa-se 

ao letramento crítico, pois ambos são esferas de interação e relacionamento. Ambos 

são maneiras e posturas de estar e agir no mundo. Estas diferenças devem ser 

pensadas a favor do ensino-aprendizagem e do enriquecimento pessoal e coletivo. 

Estas vozes diferentes ecoam em direção a uma pedagogia que pensa a realidade 

múltipla de cada dia, informada na comunicação global, nos interesses locais e 

externos, no encontro de personalidades e de subjetividades; nos anseios de 

mudança, de ação, de autotransformação através do diálogo. E por que não começar 

pelas salas de aula de Língua Portuguesa? 

A seguir, na próxima seção, uma breve consideração sobre o conceito de 

protótipo didático e algumas notas com relação aos trabalhos apresentados numa 

obra didática que trata do assunto fazem-se necessárias. 

 

2.7 CONSIDERAÇÕES SOBRE A NOÇÃO DE PROTÓTIPO DIDÁTICO 

 

Na obra Multiletramentos na Escola, organizada por Roxane Rojo e Eduardo 

Moura (2012), encontra-se, como já mencionado, a definição de protótipos didáticos 

como “estruturas flexíveis e vazadas que permitem modificações por parte daqueles 

que queiram utilizá-las em outros contextos que não o das propostas iniciais” (ROJO; 

MOURA, 2012, p. 8).  

Na mencionada obra percebe-se que a definição de protótipo é mais ou menos 

constatada, a depender do planejamento dos autores, ou seja, da forma em que foram 

organizadas as sequências didáticas. E no que se pode constatar das conclusões 

apresentadas (se de fato o trabalho apresentar alguma).  

O que se percebe é que a noção de protótipo didático como algo “vazado e 

flexível” fica mais a cargo de quem ler o trabalho e o analisar com o fim de modificá-

lo e menos de quem o elaborou. Muitas vezes este objetivo só fica mesmo claro no 

resultado e na conclusão final, quando afirmam que estas ações permitirão refletir 

sobre a utilização do recurso escolhido. Nesta obra há propostas que trabalham com 
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algumas das seguintes ferramentas comunicacionais como blogs, webséries, 

minicontos multimodais, hipercontos multissemióticos, podcast, videoclips, fotografia 

no âmbito da reportagem, documentário, curta-metragem e radioblog.  

Podermos concluir, após uma passagem brevemente observadora pelos 

trabalhos apresentados na obra, que a flexibilidade e a qualidade de vazado das 

sequências didáticas, ou seja, de um sistema aberto a modificações fica a cargo do 

utilizador e menos de quem o elaborou. Nesta obra alguns protótipos conseguem 

apresentar mais ou menos as características de protótipos mais do que outros, pois 

alguns deles pontuam mais ou menos em que partes ou de que forma o utilizador 

pode fazer suas alterações.  

Em algum destes trabalhos podem ser encontrados anexos ao final com 

exemplos, comentários e curiosidades para o professor que pretender utilizá-lo. Um 

deles é finalizado com uma conclusão que enfatiza que no próximo ano letivo, uma 

das professoras autoras, iria aplicar a proposta em suas salas de aula. Outros 

pretendem colocar em circulação e publicarem os textos dos alunos. Todos levam em 

conta a produção por parte dos alunos, mas não levam tanto em conta a capacitação 

que o professor deve ter para a realização do trabalho.  

No entanto de um modo geral vislumbra-se nestes trabalhos que a leitura 

interligada entre música, filme e vídeos podem contribuir para uma leitura semiótica 

de múltiplas significações que pode levar à constatação de que todos produzem 

significados sendo inter-relacionados no trabalho pedagógico. Alguns se preocupam 

mais do que outros com as orientações que devem acompanhar os trabalhos para 

garantir que o utilizador da sequência didática consiga replicá-la. Em um ou outro 

trabalho encontra-se uma autoavaliação, levando os alunos a refletirem sobre seu 

processo de aprendizagem.  

Ao concluir este brevíssimo resumo dos protótipos didáticos apresentados na 

obra Multiletramentos na Escola (2012), organizada por Roxane Rojo e Eduardo 

Moura, confirmam-se as observações feitas no início deste texto: a definição de 

protótipo é mais ou menos constatada, a depender do planejamento dos autores, ou 

seja, da forma em que foram organizadas as sequências didáticas.  

Nesse sentido, alguns apresentam maior cuidado visual com a interação que 

terão com o docente através da proposta elaborada. Outros autores, nem tanto: 

assumem, provavelmente, que os próximos utilizadores irão pesquisar o que não 

compreenderem. No entanto, o que se deve enfatizar aqui é a necessidade da 



60 

 

reafirmação das características de um protótipo didático definidas nas primeiras 

páginas da obra: flexibilidade e abertura de uso, manipulação, reconstrução, tudo isso 

significando o termo vazado, dado pelos autores. Isto é o que pretendemos com o 

caderno pedagógico elaborado com ênfase na configuração de dois protótipos 

didáticos: potencializar as características definidoras de um protótipo didático. 
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3 METODOLOGIA  

 

O trabalho enquadra-se na área da Linguística Aplicada, e mais 

especificamente no ensino-aprendizagem da Língua Portuguesa, focalizando a 

pedagogia dos multiletramentos. A proposta pretende convergir na construção de  um 

caderno pedagógico, onde, por meio dele seja apresentada a elaboração de dois 

planejamentos didáticos definidos como protótipos didáticos, ou seja, planejamentos 

pedagógicos, onde o caráter de flexibilidade e abertura à modificação por parte do 

professor seja evidente, segundo o conceito de protótipo concebido em (ROJO; 

MOURA, 2012). 

Em conformidade com as diretrizes básicas do conselho gestor do Mestrado 

Profissional em Letras, as quais consideram o parágrafo 3º do art. 7º, da Portaria 

Normativa nº 17 – CAPES, optou-se para o Trabalho de Conclusão Final (TCF) pela 

produção de um material didático que tem como suporte um caderno pedagógico, 

acompanhado de um relatório de pesquisa. 

Partindo desse pressuposto sequencial da pesquisa, ocorreram as seguintes 

etapas como apontadas em Gil (2009, p. 59-60): a) escolha do tema; b) levantamento 

bibliográfico preliminar; c) formulação do problema; d) desenvolvimento e 

aprofundamento da pesquisa teórica. E, a seguir, deu-se prosseguimento ao estudo 

bibliográfico e ao diálogo entre a prática já consolidada das experiências da autora 

desta pesquisa no ensino, com estas vozes teóricas. Após essa etapa procedeu-se à 

elaboração do caderno pedagógico embasado nestas duas dimensões. 

Na seção a seguir, os procedimentos que auxiliaram na elaboração do caderno 

pedagógico são explicitados. 

 

3.1 CRITÉRIOS ORIENTADORES LEVADOS EM CONSIDERAÇÃO NA 

ELABORAÇÃO DO CADERNO PEDAGÓGICO 

 

O caderno pedagógico abarca alguns conceitos necessários à sua elaboração 

que merecem também ser citados e esclarecidos nesse trabalho. Alguns autores 

tratam de maneira adequada os objetivos propostos nesse trabalho e por isso são 

destacados neste tópico. 

Chanda, Phiri e Nkosha (2000, p. 2) tratam dos materiais que funcionam como 

auxílio ao ensino-aprendizagem. Esses recursos funcionam como potencializadores 



62 

 

da prática pedagógica, os quais podem ser fabricados ou organizados pelos próprios 

mediadores para sua prática personalizada. Dentre esses recursos pedagógicos 

podem ser citados dentre outros cartões, manuais didáticos, exercícios, notas, fitas 

de áudio/vídeo (CHANDA; PHIRI; NKOSHA, 2000, p. 1-2).  

Mas há outros materiais que o professor pode utilizar para maximizar o ensino-

aprendizagem (mapas, gráficos, livros, retroprojetores, transparências, projetores de 

slides, tabelas, o convencional quadro branco e muito mais). É só dar asas à 

imaginação (CHANDA; PHIRI; NKOSHA, 2000, p. 3-4). 

O professor, para melhor aplicação destes recursos, deve entender que mesmo 

que um material já tenha sido testado por outro profissional, estará sempre inacabado. 

O mais importante é o melhoramento da estratégia e o aperfeiçoamento contínuo do 

material de ensino (CHANDA; PHIRI; NKOSHA, 2000, p. 4). Assim, pode-se deduzir 

que a vivência pedagógica se concretiza num aprendizado. Professores e alunos, em 

sala de aula, mutuamente promovem a aprendizagem através de estratégias e dos 

materiais de ensino.  

Alwright (1981, p. 9) alerta para um ponto importante, antecessor à escolha dos 

materiais de ensino: responder à questão sobre quais ou qual processo de 

aprendizagem deve ser desenvolvido. Algumas das perguntas feitas pelo autor são: 

“Que atividades ou quais tarefas de aprendizado; melhor ativarão os processos 

escolhidos, e para quais elementos do conteúdo?” Mas ele logo se corrige afirmando 

que não se tem como prever, nem determinar os processos de aprendizagem que 

ocorrerão com o aluno. E, assim, não é preciso se cobrar tanto, enquanto professores, 

com relação à exatidão dos materiais de ensino.  

Há um ponto importante que mereceu ser ressaltado pelo autor com relação ao 

processo de aprendizagem. Trata-se do gerenciamento da aprendizagem que deve 

ser feito pelo próprio aluno. Com isso, o autor está dando destaque à importância de 

se auxiliar o aluno com estratégias de aprendizagem (ALWRIGHT, 1981, p. 8). As 

habilidades de estudo podem ser muito úteis para a autonomia do aluno no 

aprendizado e podem permitir que este não fique tão dependente do professor. Aqui 

ele trata do ensino de uma língua estrangeira, mas pode-se estender também ao 

ensino da língua materna, e em mais específico aos atos de ler, escrever, interpretar 

textos. Isto interessa, pois, nos esclarecimentos dados no caderno pedagógico, leva-

se em conta o gerenciamento da aprendizagem pelo próprio aluno, auxiliado pelo 

professor. 



63 

 

Outros dois estudiosos do ensino-aprendizagem (KOECH; KANJA, s/d, p.119) 

apontam a importância da abordagem temática no ensino-aprendizagem. Por tal 

abordagem é possível integrar várias habilidades e atitudes em diferentes áreas de 

atividade. O professor é quem deve estar ciente dos elementos de ensino-

aprendizagem que selecionou para o desenvolvimento do aluno no fluxo das 

atividades temáticas. 

Além disso, os autores esclarecem que a aprendizagem temática é contínua. 

O tema passa pelas atividades planejadas para um determinado período de tempo. 

Os interesses e habilidades dos alunos são levados em consideração no 

planejamento das atividades (KOECH; KANJA, s/d, p. 119). Todas as áreas de 

conteúdo integradas a um determinado tema possibilitará que  a aprendizagem seja 

desenvolvida com mais regularidade e lógica , objetivo dessa estratégia. O professor 

estará ciente dos seus objetivos e alvos, num ambiente de ensino-aprendizagem em 

que os alunos aprendem num fluxo de atividades temáticas, além de que as áreas de 

conteúdo normal do currículo não sofrerão quebras (KOECH; KANJA, s/d, p. 121).  

Leffa também traz algumas considerações importantes para a produção de um 

material pedagógico. Quanto à forma como o material deve ser entregue ao aluno, é 

preciso ter alguns cuidados. Nas suas palavras: 

 

Para que a aprendizagem ocorra é também necessário que o material 
entregue ao aluno esteja adequado ao nível de conhecimento do conteúdo a 
ser desenvolvido. O que o aluno já sabe deve servir de andaime para que ele 
alcance o que ainda não sabe. Ninguém aprende algo que é totalmente 
conhecido e nem algo que seja totalmente novo. A capacidade de acionar o 
conhecimento prévio do aluno é uma condição necessária para o sucesso de 
um determinado material (LEFFA, 2003, p.16). 

 

O caderno pedagógico é um tipo de material que pode ter sido preparado para 

o uso do professor diretamente ou do aluno. Elementos de como preparar os 

potenciais utilizadores do material são conduzidos conforme o destinatário específico, 

ou o destinatário indireto. Leffa, com relação a esses itens, esclarece: 

 

Quando o material vai ser usado por um outro professor, há necessidade de 
instruções de como o material deve ser apresentado e trabalhado pelos 
alunos. [...] o autor teria que explicar o objetivo da atividade, o tipo de 
conhecimento que está sendo construído, como a atividade deve ser 
conduzida junto com os alunos, as possíveis respostas para as questões que 
estão sendo colocadas, como certas respostas dadas pelos alunos deveriam 
ser trabalhadas, etc. (LEFFA, 2003, p. 35).  
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Mas, além destes pormenores, deve-se ter clareza que na produção do material 

didático, há um elemento que deve estar no centro do processo de aprendizagem: 

 

Em termos de teoria, principalmente no que concerne os[sic] papéis do 
professor e do aluno, a produção de materiais diverge tanto da abordagem 
tradicional, que põe o professor no centro do processo de aprendizagem, 
como da abordagem mais recente, que salienta o papel do aluno. Produção 
de materiais não está centrada nem no professor nem no aluno; está centrada 
na tarefa (LEFFA, 2003, p. 39).  

 

Quando o pesquisador menciona esta afirmação que a produção de materiais 

didáticos deve está centrada na tarefa, poderíamos questionar: E não na 

aprendizagem ? Mas esse questionamento se desvanece pois, por trás da elaboração 

de qualquer tarefa, está um objetivo que é o desenvolvimento da aprendizagem; isto 

já está implícito, e já é apresentado logo no início de qualquer planejamento didático. 

Depreendemos, portanto, que esta preocupação levantada pelo pesquisador, além de 

levá-lo a chamar a atenção sobre a distinção entre produto e tarefa, já que é a tarefa 

que deve estar no centro quando se produz um material didático; é também dá o 

devido destaque à tarefa a ser elaborada em prol da aprendizagem do aluno. Para 

tanto, o autor frisa: 

 

É importante não confundir produto com tarefa. O produto é o artefato 
produzido (a folha de exercício, a fita de áudio, o programa de computador). 
A tarefa é a atividade que resulta do encontro desse artefato com o aluno. Em 
outras palavras, o artefato é o instrumento pelo qual a tarefa se realiza. 
Ensino centrado na tarefa, realça obviamente a tarefa e não o artefato 
(LEFFA, 2003, p. 39).  

 

Podemos deixar essas considerações mais claras: ou seja, um recurso, seja 

ele audiovisual, material impresso etc, não tem nenhum sentido didático para 

professor e aluno, se não estiver configurado dentro de uma tarefa pedagógica. Com 

isso, o artefato, ou seja, o caderno pedagógico, deve ser elaborado sabendo-se que 

cada cor, imagem, forma, quadro explicativo, conceito deve ser direcionado para a 

tarefa, e não o recurso pelo recurso, mas para sua utilização significativa, a fim de 

colaborar com o desenvolvimento de competências e/ ou habilidades. 

O caderno pedagógico aqui produzido pretende apresentar uma linguagem 

dialógica tanto na feitura deste caderno, quanto na proposta que apresenta para o 

ensino-aprendizagem de língua portuguesa na EJA. Ao salientar um pouco mais o 

significado da linguagem dialógica, deve-se ter em mente que no trabalho pedagógico 
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“[...] sempre há um interlocutor, cujo dizer é introduzido no discurso pedagógico” 

(BOHN apud LEFFA, 2008, p. 125-126). Portanto: 

 

[...] Aceita-se trabalhar o ato pedagógico com uma linguagem espessa, 
multissignificativa, através da conversação. A dialogia não permite mais a 
‘obrigatoriedade’ das verdades prontas. A obrigatoriedade é o refúgio dos 
fracos, dos que temem a diversidade, a interdisciplinaridade, o imprevisível, 
o ser participante, não repetidor, o pensar sistêmico complexo.  

 

Destaca-se este ponto, pois uma característica vital deste material pedagógico 

que se apresenta aqui é o enfoque dado à sua abertura, à sua flexibilidade de uso. E 

isto se dá numa dialogia entre o colega que o elaborou primeiramente, e dos outros 

colegas virtualmente previstos na outra ponta; que na prática, utilizará esse material, 

o reutilizará e refará conforme à sua necessidade e maturidade alcançada.  

Para tanto, ao se tratar de material pedagógico, não se deve esquecer do 

sentido do conceito de didática. O que vem a ser didática? Que característica é esta? 

Concorda-se que é um conceito que é a base na elaboração de um material 

pedagógico. A didática tem sua própria configuração: 

 

A didática, como saber tecnológico, constitui uma ciência aplicada que se 
inspira no conhecimento científico (no sentido relativo e possível o qual 
podemos fundamentar as ações educativas). Apoia-se em modelos e 
esboços e está em contínua interação com a práxis (ANTOLÍ apud 
FAZENDA, 1998, p. 94). 

 

Antolí também coloca que: “Não tem de ser os métodos a determinar e 

condicionar os problemas, e sim o contrário” (ANTOLÍ apud FAZENDA, 1998, p. 96). 

Isto que ele frisa se pode inferir, pois muitas vezes o professor se vê colocado numa 

camisa de força já formatada para seu uso e lhe é negada a sua personalização, a 

sua visão própria a ser impregnada no material que irá utilizar em sala de aula. Por 

isso é válido destacarmos outra colocação feita por Antolí: 

 

[...] o ensino é uma pesquisa contínua, é indagação, é revisão crítica, e o 
professor, com ou sem ajuda do especialista ou de colaboradores, é a pessoa 
mais bem situada para penetrar no fundo desses problemas. Isso implica [...] 
melhorar a formação e a reflexão crítica do professor (ANTOLÍ apud 
FAZENDA, 1998, p. 106). 

 

O que Antolí convoca com essa afirmação é que o professor como profissional 

em prática de ensino-aprendizagem deve adotar uma postura de pesquisador. Deve 
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melhorar sua formação, se atualizar, e se apropriar de sua sala de aula para inovar, 

intervir nas novas demandas que surgirem com criatividade e autonomia. O material 

didático, nessa perspectiva, deve ser um auxiliar que ajude o professor a ser um 

construtor de atividades, de inovações contínuas e úteis para o seu fazer pedagógico. 

Nessa linha de ação defendida neste trabalho, Cunha afirma que as 

especificidades do aluno devem ser levadas em conta. Ele afirma que: 

 

O professor deve ser capaz de criar formas diversificadas e experiências para 
tentar alcançar o estilo cognitivo do aprendiz, lançando mão de novas formas 
de ensinar ou de alternativas metodológicas (CUNHA, 2010, p. 22).  

 

Além disso, esta afirmação vai ao encontro deste trabalho por se estar tratando 

da realidade dos alunos da EJA, os quais são jovens e adultos, cujo processo 

pedagógico valoriza suas vivências. Nessa direção, Cunha ressalta a inclusão social, 

destacando que: 

 

Para exercermos a inclusão social pela educação, devemos ver o educando 
como sujeito do processo de ensino e aprendizagem, respeitando sua 
personalidade individual, suas tradições culturais, sua trajetória de vida, 
valorizando a sua contribuição pessoal na formação dos saberes (CUNHA, 
2010, p. 22). 

 

Com esse intuito, o caderno pedagógico produzido é um material destinado à 

autonomia do professor, mas direcionado à especificidade do aluno. Sendo assim, é 

preciso ser sensível ao educando. Deve-se explorar e levar em conta o tempo do 

educando e suas necessidades específicas. Hoffmann traz considerações 

necessárias nesses aspectos: 

 

O olhar do professor precisa ser, assim, sensível ao tempo de cada 
educando, de cada grupo de alunos, qualitativamente diferente a cada 
momento e promissor em seu inacabamento. A aprendizagem dá-se por uma 
sucessão de continuidades e descontinuidades, e muitas manifestações dos 
alunos contradizem observações anteriormente feitas ou tais observações 
não foram profundas o suficiente para compreendê-las. De fato, é muito difícil 
um “olhar” consistente sobre um grande número de alunos, em poucas horas 
de aula, daí a importância de se considerar a provisoriedade dos registros e 
dos significados que se atribuem às suas respostas, reações e tarefas, que 
podem sempre vir a ser contrapostos ou negados pelo aprofundamento de tal 
observação (HOFFMANN, 1998, p. 30) (grifo da autora). 
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Tão importante também na elaboração de um manual pedagógico é a 

discussão que a pesquisadora instaura sobre um tipo de avaliação. Esta é a avaliação 

mediadora. Sendo assim ela afirma: 

 

A ação avaliativa torna-se mediadora à medida em que focaliza o processo, 
transformando-se no elo entre tarefas de aprendizagem, e permitindo, ao final 
de uma trajetória do aluno, a análise global do seu desenvolvimento 
(HOFFMANN, 1998, p. 31). 

 

Este tipo de avaliação, no pensamento da estudiosa, não se fixa apenas no 

controle, vai além. Inclui um “caráter reflexivo e humanizador”, em que o próprio 

controle é usado para o benefício do educando, e não o contrário (HOFFMANN, 1998, 

p. 32). 

Além de todas essas considerações, precisamos tratar da visão de futuro que 

deve ser um elemento constituinte de qualquer material pedagógico. Ou seja, o 

material pedagógico deve ser um recurso a encaminhar o professor para nunca faltar-

lhe um alvo atingível e à perseverança de que possa ser alcançado. O professor 

precisa saber-se como elemento do elo da cadeia a contribuir com este objetivo maior. 

Assim, Luck nos traz a seguinte consideração:  

 

Uma visão de futuro orienta todas as nossas ações, e é na medida em que 
sejamos capazes de articular e explicitar objetivamente esse futuro, que 
teremos possibilidade de criá-lo (LUCK, 2003, p. 56). 

 

E ainda salienta: 

 

Um sentido de futuro orienta todas as realizações humanas e lhes dá impulso 
e direcionamento. É a partir dele que a espécie humana se torna 
empreendedora e constrói a civilização. Tudo que fazemos o presente visa 
um resultado futuro. Este, no entanto, só é alcançável, a partir da clareza da 
prospecção realizada e da objetividade da análise das tendências (LUCK, 
2003, p. 56-57). 

 

Esta percepção de futuro fará com que a visão lá adiante faça valorizar os 

pequenos passos muito necessários nesse processo imediato. O imediato que tornará 

possível longos passos mais à frente. Fará, assim, que cada planejamento tenha seu 

sentido colocado em seu devido lugar e motive o profissional em sua tarefa 

pedagógica. Deve-se esclarecer, então, o sentido da palavra motivação: 
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A palavra latina que deu origem ao vocábulo motivação significa mover. Daí 
que motivação tem a ver com ação. Um motivo é uma força consciente ou 
inconsciente que incita a pessoa a agir ou, algumas vezes, a não agir. Nesse 
sentido, os motivos são causas, porque, como diz o dicionário, causas são os 
agentes ou as forças que produzem um efeito ou uma ação. Portanto, o 
estudo da motivação humana é o estudo dos agentes e das forças que 
causam o comportamento (LEFRANÇOIS, 2008, p. 339) (grifos do autor). 

 

O autor ainda acrescenta: 

 

É importante perceber que os motivos e a motivação estão intimamente 
ligados às emoções. As emoções estão no centro das causas e razões da 
maioria das ações humanas. Do mesmo modo como poderosas emoções 
negativas acompanham a sensação dolorosa causada pelo calor do fogo, 
emoções positivas poderosas acompanham a atração que uma pessoa sente 
quando movida por um interesse amoroso (LEFRANÇOIS, 2008, p. 339-340). 

 

Motivação esta que se deseja que esteja configurada no material pedagógico 

produzido neste trabalho e em cada aplicação, reaplicação, reformulação que se 

prevê serão feitas continuamente em sala de aula, por cada profissional que dele se 

utilize. 

No entanto, para a elaboração de um caderno pedagógico, é preciso captar 

alguns critérios básicos sobre design de material impresso. Critérios apenas 

iniciadores para a compreensão da editoração, mas ainda assim úteis para um 

trabalho leigo em editoração. 

 

3.2 ALGUMAS INDICAÇÕES SOBRE EDITORAÇÃO 

 

A editoração é importante para todo aquele que pretende elaborar mesmo o 

mais básico livro. Segundo Williams (1995, p. 14), há quatro princípios que devem ser 

observados: contraste, repetição, alinhamento e proximidade. Eles estão sempre 

inter-relacionados. Raramente apenas um dos princípios é utilizado numa página.  

Assim, o autor define quanto ao contraste: 

 

O objetivo do contraste é evitar elementos meramente similares em uma 
página. Se os elementos (tipo, cor, tamanho, espessura da linha, forma, 
espaço, etc.) não forem os mesmos, diferencie-os completamente. O 
contraste costuma ser a mais importante atração visual de uma página 
(WILLIAMS, 1995, p. 14) (grifos do autor). 

 

Quanto à repetição ele explica: 
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Repita os elementos visuais do design e espalhe-os pelo material. Você pode 
repetir a cor, a forma, a textura e as relações espaciais como a espessura, os 
tamanhos, etc. Isso ajuda a criar uma organização e fortalece a unidade 
(WILLIAMS, 1995, p. 14).  

 

Já quanto ao alinhamento ele alerta:  
 

Não deve ser colocado arbitrariamente em uma página. Cada elemento deve 
ter uma ligação visual com outro elemento da página. Isso cria uma aparência 
limpa, sofisticada e suave (WILLIAMS, 1995, p. 14).  

 

E, por fim, trata da proximidade: 

 

Itens relacionados entre si deveriam ser agrupados. Quando vários itens 
estão próximos, tornam-se uma unidade visual, e não várias unidades 
individualizadas. Isso ajuda a organizar as informações e reduz a desordem 
(WILLIAMS, 1995, p. 14). 

 

O autor traz um conselho simples de como se tornar uma pessoa com uma 

consciência visualmente aperfeiçoada: assumir a atitude imitativa dos designers 

profissionais, pois eles sempre observam outros modelos e os usam ao seu bel-

prazer. “Estão em constante busca de inspiração.”  Assim: 

 

Se você estiver fazendo um folheto, encontre um de que realmente goste e 
utilize o leiaute. Utilizando apenas seu próprio texto e suas figuras, o folheto 
que o inspirou fica completamente diferente do que você criar. [...] Todos 
agimos assim (WILLIAMS, 1995, p. 70). 

 

E completa:  

 

Entretanto, vá devagar. Não leve tão a sério essa coisa de design. Garanto 
que se você simplesmente seguir esses quatro princípios, criará materiais 
dinâmicos, interessantes e organizados. Você se orgulhará deles, e se 
divertirá também (WILLIAMS, 1995, p. 70). 

 

Quanto à concordância, ele recomenda que é preciso que se opte pela 

utilização de apenas uma fonte e que os elementos daquela página possuam as 

mesmas qualidades daquela fonte. Por exemplo: se há três subtítulos, eles precisam 

ter as mesmas qualidades do primeiro subtítulo; se em itálico, todos em itálico. Se 

optarem por um tamanho maior em relação ao texto, todos precisam acompanhar 

essa qualidade. E, assim, mesmo que se use uma imagem ou vários ornamentos, a 

impressão básica ainda será concordante (WILLIAMS, 1995, p. 76). 
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O conflito basicamente refere-se à utilização de fontes similares. É preferível o 

uso de fontes, ou totalmente iguais, ou totalmente diferentes na página. Ele ressalta: 

“Quando se colocam duas fontes parecidas (mas não iguais) juntas, a maior parte das 

pessoas que olha para o material acha que foi um erro” (WILLIAMS, 1995, p. 78). E 

ainda menciona: “A concordância é um conceito sólido e útil; o conflito deve ser 

evitado” (WILLIAMS, 1995, p. 78) (grifos do autor). 

Basicamente com relação à cor o que o especialista recomenda com bastante 

critério é que: “as cores quentes (vermelhos, laranjas) vêm na frente e comandam 

nossa atenção” (WILLIAMS, 1995, p. 116). 

 

Nossos olhos são muito atraídos pelas cores quentes, de maneira que o 
vermelho cria facilmente um contraste. Por outro lado, as cores frias (azuis, 
verdes) desaparecem gradualmente diante de nossos olhos. Grandes áreas 
de cores suaves são ótimas; na verdade, elas são necessárias para criarmos 
um contraste eficaz (WILLIAMS, 1995, p. 116) (grifo do autor). 

 

A cor também ajuda a organizar informações: 

 

Se você acrescentar “cor” aos títulos e subtítulos, com um peso mais 
marcante, [ou seja com uma espessura bem mais grossa nessas letras], ou 
se colocar uma citação, uma passagem ou uma pequena história utilizando 
uma “cor” nitidamente diferente, os leitores ficarão mais predispostos a olhar 
para a página e lê-la efetivamente. E este é exatamente o nosso objetivo, 
certo? (WILLIAMS, 1995, p. 119) (grifo do autor) (acréscimo nosso). 

 

Devemos falar também sobre o uso de ilustrações em um material impresso ou 

digital. Segundo Silva e Vieira Júnior (2014, p. 5): 

 

As ilustrações compreendem gráficos, fórmulas, lâminas, figuras (desenhos, 
gravuras, mapas, quadros, fotografias, ou outras formas pictográficas 
necessárias à complementação e melhor visualização do texto. Sua 
identificação aparece na parte superior, seguida de seu número de ordem no 
texto em algarismo arábico, travessão e do respectivo título. Abaixo da 
ilustração, indicar a fonte consultada (elemento obrigatório, mesmo que seja 
produção do próprio autor), legenda, notas e outras informações necessárias 
à sua compreensão (se houver). As ilustrações e tabelas devem ser 
destacadas do texto por um espaço (1,5 cm) antes e depois de sua 
apresentação. 

  

A ABNT NBR 14724/2011 normatiza que:  

 

As ilustrações (com exceção de tabelas, quadros e gráficos) são designadas 
e mencionadas no texto, sempre como Figuras. As ilustrações são 
numeradas no decorrer do texto, em uma sequência própria. Ex.: FIGURA 1, 
FIGURA 2, etc. Título breve, porém explicativo, digitado abaixo da ilustração. 



71 

 

Uso de letras minúsculas (exceto a inicial da frase e nomes próprios). Após a 
palavra FIGURA, colocar a numeração seguido de hífen. Ex.: FIGURA 1 –  
(ABNT NBR 14724/2011). 

 

É preciso frisar que as ilustrações são elementos gráficos e plásticos, assim 

como a composição, a capa e a própria massa textual. Pois são: 

 

Composições de palavras e imagens que se organizam no espaço do livro 
como postos avançados que preparam o acesso do leitor ao texto principal e, 
nas últimas páginas do volume, indicam-lhe a saída do mundo textual 
(QUEIROZ, 2008, p. 57).  

 

Apesar de serem apenas noções básicas, estas contribuem para um trabalho 

estético de editoração com um mínimo de eficiência estética. Por esse motivo não é 

permitido omitir-se de uma tentativa prática inicial nesse território. 

Neste momento, na próxima seção, será considerado de forma estratégica, a 

perspectiva de protótipo didático que é o alvo neste trabalho. 

 

3.3 PROPOSTA DO PROTÓTIPO DIDÁTICO 

 

A proposta se apoia na noção de protótipo didático sugerida por Rojo e Moura 

como “estruturas flexíveis e vazadas que permitem modificações por parte daqueles 

que queiram utilizá-las em outros contextos que não os das propostas iniciais” (ROJO; 

MOURA, 2012, p. 8). Assim, o caderno pedagógico foi elaborado pensando nessa 

definição apontada pela estudiosa, mas também nas observações feitas sobre os 

protótipos apresentados na obra Multiletramento na Escola, em que essa definição 

aparece.  

O que se observa após a leitura dos trabalhos apresentados na obra é que as 

características da estrutura mencionadas como vazada e flexível podem ser mais 

enfatizadas e esclarecidas numa proposta pedagógica. Para essa ênfase na 

flexibilidade e vazamento, ou seja, na abertura da estrutura pedagógica, conta-se com 

a noção de objetos de aprendizagem, ou seja, aplicativos feitos para a reutilização, 

para o aperfeiçoamento do usuário (AGUIAR; FLÔRES apud TAROUCO et al., 2014). 

Embora se refira a aplicativos, toma-se de empréstimo essa noção de objeto de 

aprendizagem, pois traz características que se adequam para a concepção de 

protótipo didático. Características como as de reusabilidade, adaptabilidade e 

granularidade. Esta última relacionada a níveis que se juntam, ou são reunidos para 
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constituir o sistema. Assim, maior ou menor granulabilidade significa maior ou menor 

complexidade definida pelo agregamento de mais partes, ou explicando de outra 

forma, mais peças agregadas ao sistema. 

Ainda na tentativa de colaborar com o sentido de flexibilidade atrelado ao 

conceito de protótipo que detido neste trabalho, acrescentam-se as considerações 

feitas por Luck (2003, p. 76) sobre o sentido de flexibilidade relacionadas a projetos: 

 

Flexibilidade corresponde à capacidade de o projeto prever a necessidade de 
adaptação a situações novas, surgidas durante sua execução. Resulta da 
previsão de cursos alternativos de ação, antecipadora de possíveis 
imprevistos ou situações novas, normais em toda situação dinâmica. 
Também resultam da abertura as reformulações sugeridas pela 
retroalimentação, tornada possível pelo monitoramento e avaliação 
praticados em relação ao projeto. Um projeto não deve ser uma camisa de 
força, um roteiro estreito e limitado sobre o que deve fazer. Ele deve ser 
aberto à necessidade de adaptações e de criações no decurso de sua 
implementação, pela previsão dessa necessidade: mesmo porque não se 
pode antecipar todas as situações que serão envolvidas na fase de 
implantação e implementação de um projeto, dada a própria dinâmica da 
realidade (LUCK, 2003, p. 76). 

 

Essa noção, embora referindo-se a projetos, num sentido mais amplo, ajudou 

na elaboração dos dois protótipos didáticos apresentados no caderno pedagógico, 

pois o viés de remontagem e de inacabamento colabora com a perspectiva de 

planejamento provisório para o professor que os utilizará. As situações de sala de aula 

podem conter momentos básicos, mas sempre há o novo do contexto pedagógico, e 

a necessidade de repensar uma ação. Repensar uma aula, um recurso utilizado, ou 

mesmo um conteúdo. Escolheu-se para compor os dois protótipos didáticos, dois 

gêneros textuais: um não ficcional, o artigo de opinião, e outro ficcional, a crônica 

literária.  

Outro conceito que se adequou aos protótipos, é o conceito de sequência 

didática definida por Dolz, Noverraz e Schneuwly (apud DOLZ; SCHNEUWLY, 2004). 

Essa sequência acoplada como parte do protótipo didático auxilia no trabalho 

integrado aos dois gêneros textuais citados, além de permitir flexibilidade e abertura 

para o professor que dela se familiarizar. As etapas mais funcionais da sequência de 

Dolz, Noverraz e Schneuwly (apud DOLZ; SCHNEUWLY, 2004) são os módulos, cujo 

número depende do contexto específico das aulas, e nos quais acontece o tratamento 

dos problemas e dificuldades dos alunos num dado gênero textual, foco do trabalho 

pedagógico. 
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Os módulos como partes da estrutura nomeada por Dolz, Noverraz e 

Schneuwly (apud DOLZ; SCHNEUWLY, 2004) como sequência didática (SQ), destaca 

uma ação chamada refacção textual. Esta ação de refazer o texto se constitui como 

um composto de algumas etapas em que problemas específicos do texto do aluno são 

tratados e analisados pelo próprio aluno com o auxílio de seu professor.  

O conceito de sequência didática implementado por esses autores ainda inclui 

o conceito de gêneros textuais herdado de Bakhtin (2003), que vê os textos como 

integrados à realidade social, como objetos possuidores de uma estrutura 

composicional relativamente estável, com uma finalidade específica, a qual adequa-

se ao trabalho textual aqui proposto. É um conceito que leva em conta a interação e 

os enunciados, pois há sempre um interlocutor mesmo que virtual, e o texto ou gênero 

textual é um enunciado ou composto por estes elementos. Sendo assim, é algo vivo. 

Como um enunciado se estabelece na interação entre indivíduos em esferas sociais, 

este é vivo, pois nasce cada vez em que é comunicado, veiculado (BAKHTIN, 2003).  

Essa reestruturação da concepção de protótipo didático como um composto 

maleável, reformulável inclui entre seus elementos um vídeo montado pelo professor, 

o qual é remontável como presumido pela concepção de objetos de aprendizagem 

(AGUIAR; FLÔRES apud TAROUCO et al., 2014), tomado de empréstimo. Estes 

elementos se inserem na mediação dialógica idealizada por Paulo Freire.  

A pedagogia do Multiletramento abarca todo processo em seus subconceitos: 

multimodalidade, multiculturalismo, letramento crítico, citados em Rojo (apud ROJO; 

MOURA, 2012), e ainda os conceitos de gênero textual de Bakhtin (2003), e de 

sequências didáticas, de Dolz, Noverraz e Schneuwly (apud DOLZ; SCHNEUWLY, 

2004). Mas, há um ponto que merece destaque nesses protótipos didáticos em que o 

multiletramento é o conceito mais amplo. Conceito geral que abarca diversas 

linguagens comunicativas. Fala-se dos canais de aprendizagem sensoriais que 

envolvem estilos de aprendizagem preferenciais.  

Por esse motivo são aproveitados alguns insights trazidos da abordagem Vark 

que abarca estilos de aprendizagem sensoriais. Mas, antes disso, deve-se retomar 

em breves palavras o conceito de estilo de aprendizagem. Um estilo de aprendizagem 

refere-se às características dos indivíduos e as formas de reunir e organizar 

informações. Dentre os grupos de estilos de aprendizagem cita-se a denominada Vark 

(FLEMING, 2012, p. 1). 
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Esta é uma abordagem que está na categoria de preferências instrucionais, ou 

ao meio em que a aprendizagem pode ocorrer. Ou seja, que se centra nos modos 

perceptivos em que o indivíduo escolhe para produzir e assimilar informações 

(FLEMING, 2012, p. 1). A recepção e produção de informações e ideias, nessa 

perspectiva, se agrupam no acrônimo que dá nome a abordagem: Vark: V-visual, A-

audição, R-leitura/escrita e K-cinestésica. No site <http://www.vark-learn.com> há um 

questionário que pode ser preenchido para se chegar a uma percentagem para cada 

modalidade sensorial de aprendizagem (FLEMING, 2012, p. 1). 

 
Figura 1 – Abordagem Vark 

 
Fonte: <http://rowntreemontessori.com/news/learning-styles-intelligence/>. 

 

O que interessa aqui é o entendimento trazido pela abordagem Vark, onde no 

ensino-aprendizagem deve ter a preocupação de explorar os canais de aprendizagem, 

pois nela os elementos visual, auditivo, de leitura, escrita e o cinestésico se fazem 

presentes. A abordagem Vark corrobora que o mais adequado é escolher estratégias 

pedagógicas em que se possa abarcar o máximo possível dos quatro canais 

comunicativos para incluir as diversas preferências individuais e despertar o uso das 

demais pelo aprendiz e pelo professor. Corrobora, assim, com um trabalho 

multiletrado onde o trabalho com um vídeo temático, cujo tema percorre todo o 

processo, e reúne linguagens visuais, sonoras, imagéticas que poderão despertar o 

cinestésico, o lúdico, o reflexivo de alunos e professores. 

Todos estes elementos unidos traduzem o significado de protótipo didático aqui 

proposto: um composto pedagógico flexível, remontável, replanejável, elaborado em 

etapas que possui elementos básicos como o gênero textual, a sequência didática, o 

vídeo organizado pelo professor, a visão de mediação dialógica, da importância dos 

canais de aprendizagem, abarcado numa visão mais ampla que é o Multiletramento, 

http://www.vark-learn.com/
http://rowntreemontessori.com/news/learning-styles-intelligence/
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cientes de que a flexibilidade é elemento que compõe o protótipo desde o vídeo 

organizado e apresentado no primeiro momento. Esse mecanismo flexível toma forma 

no caderno pedagógico no qual se integram os protótipos didáticos. 

 

Figura 2 − Esquema geral dos protótipos didáticos 

 
Fonte: Mapa mental confeccionado pela pesquisadora no Cmap Tools 

 

3.4 A CONSTRUÇÃO DO CADERNO PEDAGÓGICO 

 

As etapas metodológicas percorridas na elaboração do caderno pedagógico 

são as seguintes: diálogo com a pedagogia do multiletramento em relação ao seu 

potencial teórico e prático. Discussão sobre a realidade da EJA, e sobre o processo 

de ensino proposto nos documentos oficiais. Para apoio recorreu-se à mediação 

dialógica proposta por Paulo Freire (1967, 1986, 1987). Foi atendida a necessidade 

de aprofundamento dos conceitos de multiculturalismo, multimodalidade e letramento 

crítico, que relacionados ao arcabouço teórico do multiletramento, ajudam na 

fundamentação do caderno pedagógico. Dispôs-se do conceito de protótipo em Rojo 

(apud ROJO; MOURA, 2012) potencializando seu significado pela integração dos 

conceitos de sequência didática definido por Dolz, Noverraz e Schneuwly (apud 

DOLZ; SCHNEUWLY, 2004) e de objeto de aprendizagem definido por Aguiar e Flôres 

(apud TAROUCO et al., 2014. Na confecção do caderno pedagógico lançou-se mão 

de gráficos, mapas didáticos e quadros explicativos/informativos organizados a fim de 
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elucidarem encaminhamentos para a prática multiletrada do professor, destinatário 

final do material.  

Dentre esses aspectos mais relevantes estão as habilidades e competências 

que se desejam desenvolver em cada proposta didática com relação ao 

multiletramento: habilidades estas relacionadas à leitura do texto verbal escrito, à 

interpretação, à escrita, bem como à leitura de imagens em movimento ou estáticas, 

às sonoridades e combinações multimodais, constituídas nos vídeos elaborados.  

Além disso, leva-se em consideração a mediação dialógica do professor, 

indicando como implementá-la. Ressalta-se que a leitura do texto audiovisual 

multimodal está integrada ao estudo de um gênero textual. A leitura deste gênero 

textual é feita em complemento à leitura do vídeo. As interrelações entre os dois tipos 

de leitura, em cada um dos dois protótipos convergem na elaboração pelos alunos de 

um gênero textual.  

As orientações didáticas do caderno pedagógico levam em conta se as 

peculiaridades do alunado estão sendo exploradas para a melhor eficiência da 

aplicação do protótipo. Por exemplo, questões como o tempo curto das aulas, a 

impaciência quando se trata de vídeos extensos, as dificuldades na verbalização de 

opiniões, a interação entre texto escrito, audiovisual e oralidade. 

 

3.4.1 Confeccionando o Caderno Pedagógico 

 

Precisa-se iniciar pensando no mapa mental geral dos protótipos didáticos. 

Nele consegue-se visualizar a integração da teoria do multiletramento com a 

percepção dinâmica da utilização de um vídeo organizado pelo próprio professor da 

EJA com todos os seus desdobramentos, culminando com as sequências didáticas 

que delineiam como familiarizar e conduzir o aluno à produção de um gênero textual.  

Também deve-se levar em conta os conceitos e pontos focais deste trabalho 

representado em dois quadros no apêndice que assim dispõem: montagem de vídeo, 

mediação dialógica, multimodalidade, multiculturalismo, letramento crítico, gênero 

textual, textos modelares para a produção do gênero textual, as leituras do texto 

audiovisual em interrelação com a do texto verbal, a produção autoral e a refacção 

textual.  

Ao se colocar estes dois prismas lado a lado, é possível relatar como se deu a 

confecção do caderno pedagógico. Havia a necessidade de se delinear uma proposta 
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de trabalho pedagógico de multiletramento na EJA usando a montagem de vídeos 

como um instrumento que intermediasse o processo multiletrado e a produção textual. 

Para tanto, percebeu-se que não seria frutífero ir diretamente do vídeo para a 

produção textual. Viu-se que era importante usar o vídeo que foi montado pelo 

professor da EJA mais do que um recurso interpretativo para disparar uma discussão 

na turma. Este recurso deveria também ser usado como um direcionador para textos 

verbais informativos a ele relacionados que ajudariam a aprofundar a temática já 

proposta por ele. 

Assim, textos que suplementariam o vídeo montado em ambos os protótipos 

foram selecionados: o protótipo com o gênero textual artigo de opinião e o com o 

gênero textual crônica literária. Ou seja, além do vídeo e das suas questões 

disparadoras, deveria haver algo mais. Um aprofundamento a ponto de levar a uma 

produção textual precisaria mais do que um vídeo instigante, motivador e sugestivo 

de ideias, seria adequado um suplemento de textos informativos a ele relacionados.  

Ao se constatar o acerto nesta escolha, deu-se a fase das sequências didáticas. 

Mas antes deve-se explicar que este caderno pedagógico começa mesmo com a 

montagem dos dois vídeos a serem usados respectivamente no protótipo 1 e no 

protótipo 2, confeccionados com os dois programas: Movavi Suite 12 e Wondershare 

Filmora. A escolha dos elementos que compõem os vídeos foi um processo reflexivo. 

Ficou patente a necessidade de o professor conhecer com antecedência e ter 

afinidade com o material, para com propriedade selecionar e cortar os trechos mais 

instigantes para a colagem de sentido no vídeo a ser montado.  

Nesse ponto, a possibilidade de críticas por parte de alguns que possam vir a 

afirmar que um filme, um documentário, música ou qualquer obra artística ou 

informativa cortada é um documento incompleto e mutilado teve que ser ignorada. 

Preferiu-se alinhar com Lemke (2010 [1998, s/p apud ROJO; MOURA, 2012) que fala 

de combinações de “diferentes modalidades semióticas para construir significados 

que são mais do que a soma do que cada parte poderia significar separadamente.” E 

o autor afirma isso direcionando a “o que realmente precisamos ensinar, e 

compreender antes de poder ensinar”. Ou seja, ele valoriza muito essa questão 

combinatória de multimodalidades de linguagem. Considera essa uma habilidade 

necessária para um bom professor. 

No entanto, ao lembrar-se que o caderno era direcionado ao professor da EJA, 

viu-se que havia necessidade de logo nas primeiras páginas familiarizar o professor 
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sobre a pedagogia do Multiletramento e seu desdobramento em multimodalidade, 

multiculturalismo e letramento crítico, assim foi feito com apoio em Rojo (apud ROJO; 

MOURA, 2012); Kress (2010) e Kress e Van Leeuwen (2006). Para o letramento 

crítico, o tipo de questões proposta, a maneira como fazer as associações entre as 

diferentes cenas e linguagens presentes na montagem em vídeo, favorece uma 

fruição estética bem como o desenvolvimento de habilidades para o debate crítico da 

realidade. No apêndice do caderno, anexamos possibilidades de resposta às questões 

propostas. E isto coloca em evidência que tipo de debate enriquecedor pode 

acontecer nas salas de aula da EJA. 

Houve um cuidado de fazer o link com as considerações dos PCNs (1998) do 

ensino fundamental e de documentos da EJA, que orientam uma prática pedagógica 

adequada para alunos da EJA, que não apenas se detém reafirmar o uso do gênero 

textual e do tratamento crítico da língua no ensino fundamental, mas também se 

alinham ao pensamento de Paulo Freire, com relação a haver letramento crítico por 

meio de uma mediação dialógica nas classes populares estudantis.  

Neste espaço é preciso que tratemos também sobre a parte estética e prática 

na confecção do caderno pedagógico. Leffa (2003) afirma que um material didático 

tem como foco não o aluno, nem o professor, mas a tarefa. Assim, as tarefas foram 

tratadas com todo seu cuidado, porém sempre pensando para quem se destinavam. 

A tarefa de interpretar o vídeo e discuti-lo foram pensadas desde a montagem do 

vídeo, até a elaboração das questões. A tarefa que se desdobra na leitura dos textos 

informativos prevê a retomada para o vídeo, para depreender melhor o que os textos 

informativos transmitem.  

Quando se chegou à última fase dos protótipos que são as sequências 

didáticas de Dolz, Noverraz e Schneuwly (apud DOLZ; SCHNEUWLY, 2004), houve 

uma preocupação com suas fases (apresentação, produção inicial, módulos e 

produção final), e delineou-se com a inserção dos textos necessários, dicas, gráficos, 

links para ajudar o professor a tratar dos dois gêneros textuais (o artigo de opinião e 

a crônica literária) de uma maneira flexível tendo o suporte de outros incrementos. 

Sendo assim, a tarefa de elaboração da primeira produção textual, leva em 

conta a necessidade de manipulação com o gênero textual real, e incorporou uma 

análise breve dos textos modelares do gênero para facilitar a concretização dessa 

primeira produção, a qual não poderia se apoiar apenas em descrições da estrutura 

do gênero, mas lendo e interagindo com o texto do gênero primeiramente. Os módulos 
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não foram separados nas seções do potencializando os protótipos, pois os vários 

descritores elencados podem ser organizados pelo professor segundo as 

necessidades de sua turma verificadas no diagnóstico da produção inicial.  

Assim, numa perspectiva aberta de protótipo didático foram inseridas 

sugestões de leituras, de links de vídeos, de aplicativos de computador que podem 

ajudar o professor a dinamizar suas aulas multiletradas, a partir da montagem de 

vídeos, da seleção de textos e da organização de módulos de trabalho com seus 

alunos da EJA. 

Quanto à parte estética, Williams (1995) possibilitou com o seu Design para 

quem não é designer, um encaminhamento básico para ater-se aos critérios de 

repetição, contraste, harmonia como aliados na organização dos recursos no texto a 

serem arrumados no caderno: caixas explicativas, textos em realce, sugestões de 

leitura, uso de figuras, tudo isso foi beneficiado por estes simples critérios.  

Com relação à parte técnica de lidar com a confecção do caderno foi necessário 

o aprendizado de alguns conhecimentos sobre as ferramentas do Word, seguindo os 

links no YouTube do canal de Alessandro Trovato, especificamente o título Word 2013 

− Curso Completo − Conteúdo na descrição, que foi útil para lidar principalmente como 

inserir figuras no texto ensinando a usar as ferramentas de edição do Word. 

Portanto, o percurso de construção do caderno pedagógico teve suas 

dificuldades teóricas e práticas no sentido do como lidar com ferramentas de editores 

de texto e de editores para montagem de vídeo. Houve, inclusive, necessidade de 

para organizar o tutorial para o conhecimento de edição de vídeo, de filmar a tela do 

computador e depois capturar as cenas como fotos para inserir no tutorial. Essa foi 

uma das dificuldades, mas a dificuldade mais importante foi tentar encontrar o 

equilíbrio entre estes pormenores técnicos com a visão pedagógica necessária, 

alinhando duas modalidades de trabalho, uma que é a visão teórica, e outra a visão 

prática. Mas, como sempre houve uma inclinação para esse tipo de trabalho 

multimodal no ensino de língua portuguesa por parte da autora do trabalho, esse 

vislumbre prático auxiliou o diálogo com a teoria. 

Sabe-se que o caderno elaborado tem pelo menos um destinatário certo, a 

própria autora que o organizou e com este trabalho confirma que sua sala de aula é 

seu laboratório diário, para diagnosticar e estudar encaminhamentos os mais 

razoáveis para o desenvolvimento multiletrado do aluno da EJA. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Desde o início deste trabalho reafirmou-se o compromisso de contribuir para 

uma prática pedagógica na EJA, mais instigante e significativa na leitura, interpretação 

e escrita. E por que nos três âmbitos? Porque estão interligados, é impossível falar de 

um dispensando o outro. Nesse trabalho, cuja temática foca-se na pedagogia do 

Multiletramento, a leitura é múltipla, pois não é só a leitura do texto verbal, mas 

também do texto audiovisual, sonoro, imagético conjugados, recortados, dimensões 

misturadas interagindo e comunicando-se. Com a produção do caderno pedagógico 

que se configurou após e durante uma pesquisa teórica, conseguiu-se considerar os 

conceitos que se desdobram do multiletramento: multiculturalismo, multimodalidade e 

letramento crítico, e o objetivo de direcionamento para a realidade da EJA foi atendido. 

Ou seja, dentro da perspectiva pedagógica da EJA, da realidade de alunos 

trabalhadores, heterogênea nos conhecimentos, nas idades e nas vivências.  

Outro importante alvo atingido foi o de conseguir montar uma proposta que 

pudesse caracterizar o uso dos recursos imagéticos, sonoros e visuais encontrados 

na internet para remontá-los em outro conjunto de sentido. Pretendia-se delinear uma 

proposta de trabalho em que a mediação dialógica, a autoria multiletrada do professor 

se conjugassem para o letramento crítico e para a produção textual de seu aluno. 

Acredita-se que esse objetivo foi atingido, o caderno pedagógico é um mapa aberto, 

criativo, e capaz de despertar o caminhar do professor por seu próprio discernimento 

e vivências de aula, para uma prática de multiletramento na EJA. 

Demonstrou-se no material pronto que a proposta multiletrada aqui 

apresentada não desprivilegia o texto verbal, na verdade o potencializa e o coloca 

num quadro mais dinâmico para a interação comunicativa. Os gêneros textuais 

trabalhados, tão instigantes e interessantes, o artigo de opinião e a crônica literária, 

apresentam uma vertente textual e de construção de significado que aponta uma 

adequação ao tempo da EJA e à sua realidade pedagógica de valorização das 

vivências, histórias de vida, percepções de mundo variadas e graus de aprendizagem 

diversos de seu público. 

E, outro ponto, não menos importante, dialogou-se com os documentos oficiais 

e além de corroborá-los, ainda contribuiu-se para o progresso do ensino de Língua 

Portuguesa numa visão mais dinâmica, reflexiva e criativa de sala de aula. Além de 

contribuir de forma que professores e alunos tenham um olhar mais observador, 
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estético, crítico e lúdico das informações e produções culturais que permeiam ao seu 

redor, não só na TV, mas também na internet. O professor deve estar consciente que 

está em suas mãos o poder de selecionar, analisar, fruir a informação e a cultura 

artística a fim de levar não só conhecimento cultural desses recursos, mas incrementar 

a produção escrita, a leitura e a interpretação textual do aluno da EJA. 

Acredita-se que a vertente desta pesquisa contribui e aponta mais facetas e 

nuances do trabalho multiletrado no ensino de Língua Portuguesa. Essa face do 

ensino é um espaço pedagógico que pode ser muito benéfico para a linha de pesquisa 

do Profletras. Sabe-se que toda pesquisa tem seus limites, vai até um ponto. Mas é 

útil que seja assim, pois assim se está sempre dialogando e contribuindo numa grande 

rede de conhecimento. Ademais porque se acredita que o professor do ensino 

fundamental deve constituir-se como um pesquisador contínuo e perseverante de sua 

sala de aula, para consciente das dificuldades não se omitir de oportunidades que 

levem seu alunado a um patamar mais justo de escolarização. 
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APÊNDICES 

Quadro esquemático com os conceitos e/ou princípios básicos que nortearam 

a elaboração dos protótipos didáticos que integram o caderno pedagógico 

 

APÊNDICE A - Quadro 1 

Montagem do vídeo 

Ocorre pelas mãos do professor a partir de um tema previamente 

definido. Este vídeo é explorado tanto nas discussões sobre seus sentidos, 

quanto na forma em que foi montado e que pode ser remontado. Os efeitos 

técnicos constituídos no vídeo como cor, movimento, ordem, escolhas de 

cenas são levadas em conta para a análise da produção de sentido oferecida 

por este recurso.  

Mediação dialógica 

Ocorre a partir de uma postura culturalmente sensível de respeito à 

variante vocabular do aluno, dando vez à sua palavra inclusive na formulação 

de seus próprios questionamentos e argumentos. Os questionamentos do 

professor devem funcionar como disparadores. A voz do aluno é parte 

imprescindível no processo. O professor deve atuar como mediador sensível, 

valorizador das experiências de seus alunos, conjugadas a novas experiências 

a serem implementadas em sala de aula. 

Multimodalidade 

 É explorada nas discussões a serem feitas em sala sobre a montagem 

dos vídeos e as constituições de sentido possíveis a partir da montagem feita 

pelo professor. Nestes vídeos linguagens diversas são unidas: artísticas, bem 

como de outros objetos audiovisuais, imagéticas, sonoras, jornalísticas, etc. 

Além de se discutir possíveis substituições e trocas de cenas por outras e 

alteração de sentidos que estas mudanças provocariam na leitura do vídeo.  

Multiculturalismo 

A percepção sempre presente nesta proposta de multiletramento por 

meio da montagem de vídeos é o destaque que é dado à mistura ou integração 

de elementos culturais diferenciados: multiculturas. Elementos culturais 

misturados em uma hibridez que se amalgama e se transforma, a qual 

possibilita a potencialização na produção de sentidos por parte do interlocutor. 
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Letramento Crítico 

Uma prática freiriana capaz de conduzir ao letramento do indivíduo 

como um lançar-se no mundo: o letramento crítico. Isto significa imergir e atuar 

entre os significados que permeiam a sociedade. Ao interagir com estes 

significados, o indivíduo reconstrói a realidade e reconstrói a si mesmo. São 

princípios que podem indicar estratégias para o desenvolvimento da criticidade 

do indivíduo, para se posicionar diante das ideias e pontos de vista colocados 

nas entrelinhas dos textos, dos gêneros textuais, nas diversas linguagens 

disponibilizadas em sociedade. O texto pode ser construído para esconder 

uma afirmação, mas a postura do leitor deve levá-lo a questionar o texto, indo 

além, podendo chegar até a dialogar com o que está guardado nas entrelinhas. 

E sendo assim, o estudante, como indivíduo e cidadão de direitos pode 

encontrar a sua forma de atuar na realidade em que vive. 

 

APÊNDICE B - Quadro 2 

Gênero Textual 

É escolhido não totalmente dependente ao tipo de vídeo. A maneira de 

uso de qualquer vídeo pode ser ajustada a qualquer tipo de gênero textual, a 

depender do planejamento e direcionamento do professor e as percepções 

que descobre em seu aluno. Mostrando que há um espaço de liberdade 

nessas duas faces do trabalho (o vídeo e o gênero textual alvo). 

Leitura do texto verbal na forma de um gênero textual como modelo 

para a produção escrita 

Há a convicção de que não se pode propor aos alunos a escrita de 

qualquer gênero textual sem antes levá-los ao contato com textos do mesmo 

gênero, e de manipulá-los de diversas formas: lendo-os, analisando a estrutura 

e produção de sentido construída no texto. 

Interrelação do gênero textual com a leitura do vídeo 

A produção de um gênero textual por parte do aluno interage e/ou 

depende das discussões e produções de sentidos efetuadas durante a 

exploração em sala aula do vídeo organizado pelo professor. 

Produção autoral e refacção textual 
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O texto produzido pelo aluno será valorizado e explorado nas 

autocorreções em várias etapas. Isto propõe que o aluno desenvolva um 

hábito saudável de construção do aprendizado. Isto é, o refazer contínuo de 

seu próprio texto, até atingir um nível de construção mais ajustado. Esta 

proposta segue a sugestão de Dolz, Noverraz e Schneuwly (apud DOLZ; 

SCHNEUWLY, 2004, p. 87-90). 
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Caro(a) Professor(a), 

Este caderno pedagógico é fruto de uma pesquisa do Mestrado 

Profissional em Letras (Profletras) desenvolvida no âmbito do grupo de 

pesquisa FORTE – Formação, Linguagens e Tecnologias – 

(CNPQ/UESC), com o intuito de fomentar práticas de 

ensino/aprendizagem a partir da pedagogia dos multiletramentos, com 

o foco na elaboração de protótipos didáticos, para os quais, neste 

caderno pedagógico, se inserem tutoriais para a montagem de vídeos 

curtos  para que você mesmo, professor da EJA, possa organizar sua 

própria montagem em vídeo e usar o vídeo produzido em protótipos 

didáticos em sua sala de aula . 

Portanto, este material foi pensado e desenvolvido para facilitar 

seu trabalho na mediação professor-aluno com vistas ao 

desenvolvimento da leitura, interpretação e escrita de textos, por meio 

da aplicação de protótipos didáticos elaborados a partir de uma visão 

multiletrada e dialógica do ensino-aprendizagem. 

Partimos de uma perspectiva que apreende o ensino-

aprendizagem de língua portuguesa como um trabalho sistematizado, 

dialogado entre a prática do professor e as teorias desenvolvidas na 

academia. Entretanto, valorizamos e priorizamos a liberdade criativa do 

docente em sua sala de aula. Assim, este material respeita e favorece 

a coparticipação do docente que irá utilizá-lo.  

Segundo tal perspectiva, as orientações estão dispostas ao 

longo do caderno pedagógico. Cada protótipo didático, além de ser 

uma sistematização de aula, é um modelo passo a passo, esmiuçado como 

peças de uma máquina, que podem ser desmontadas de sua origem e 

novamente montadas ao gosto do professor da EJA e segundo às necessidades 

do seu aluno.  

Desse modo, professor(a), não se surpreenda com a disposição das 

partes deste caderno. Demos preferência a uma encenação de diálogo, 

prevendo as perguntas que cada docente poderia fazer ao longo do material. 

Gostaríamos que se sentisse parte do processo, podendo intervir e modificar o 

que achar necessário. 
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Mas, para que tenha essa autonomia, precisamos orientá-lo a respeito de 

como funcionam e para que servem os protótipos didáticos. Precisamos, ainda, 

discutir brevemente sobre a pedagogia do Multiletramento e apontar como ela 

pode fornecer benefícios para a leitura, interpretação e escrita de textos por parte 

do aluno. Assim sendo, como, professor(a), tudo isto pode seguir uma 

sistematização com base na pedagogia de multiletramento? Como a 

multimodalidade e o multiculturalismo podem se conjugar para possibilitar o 

letramento crítico nas salas de aula de Língua Portuguesa da EJA-Eixos IV e V? 

Tudo pode acontecer efetivamente se pensarmos o ensino-aprendizagem 

como algo inacabado, a ser construído e aperfeiçoado dia a dia. O fazer 

pedagógico deve manter sempre o frescor de renovação e descoberta. 

Pretendemos fornecer-lhe com este trabalho, recursos que favoreçam a prática 

de mediação do ensino-aprendizagem, deixando claras as possibilidades de 

autonomia e liberdade de utilização em seu dia a dia docente. 

Com essa proposta compartilho minha experiência de dezessete anos de 

uma prática docente em Língua Portuguesa na EJA-Eixos IV e V, nos anos de 

1998 a 2015. Uma prática docente na qual sempre se fez presente a junção entre 

texto verbal e texto audiovisual. Entre palavras e imagens estáticas, sons, gestos 

e movimentos. Tudo se conjugando e interagindo para a reflexão crítica, para o 

fluir da criatividade, imaginação e aprendizado da língua. Eu não sabia, mas já 

havia em mim esse pensar pedagógico multiletrado, apenas à espera do diálogo 

com os teóricos que já percorriam esse pensamento didático e metodológico 

antes de mim.  

Esperamos, portanto, que algo no seu fazer pedagógico encontre 

centelhas de inovação e motivação no passeio metodológico multiletrado que 

esse material pretende lhe proporcionar.  

 

 

Até já, colega! 
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Este trabalho prioriza a modalidade de ensino EJA, eixos IV e V, 

no sentido de que os professores tenham ferramentas que os auxiliem 

num trabalho didático, a fim de possibilitar a elaboração e aplicação de 

atividades mais instigadoras a seus alunos jovens e adultos 

trabalhadores, visto que estes alunos apresentam particularidades 

problemáticas na aprendizagem de língua portuguesa.  

O interesse que me voltou para a elaboração deste caderno 

pedagógico, inicia-se a partir da minha experiência como professora de 

Língua Portuguesa, da EJA, segmento 2, Eixos IV e V, na qual sempre 

procurei relacionar a interpretação do texto verbal com a do texto 

audiovisual, imagético e sonoro. Além disso, nesse segmento, constato 

um público que vivencia uma realidade desmotivadora. Em sua maioria 

são jovens e adultos que trabalham durante o dia, que chegam cansados 

à noite para estudar. Além disso, há pré-requisitos de aprendizagem dos 

quais ainda carecem, dificultando a progressão de conteúdos e o 

desenvolvimento de habilidades comunicativas na disciplina língua 

portuguesa. 

No desdobramento deste problema, integram-se estas outras 

inquietações: como responder à necessidade pedagógica do professor 

auxiliando-o em sua prática didática? Como materializar um modelo de 

trabalho por meio do qual o docente possa se guiar para uma prática 

multiletrada que possua o potencial de desenvolvimento da leitura, 

interpretação e escrita de textos por alunos da EJA – eixos IV e V? E 

como evitar que esse material, que irá servir de modelo e até de guia 

para o professor, não venha a se tornar uma muleta pedagógica? Este caderno 

pedagógico, na forma em que foi organizado, considera cada um destes pontos 

anteriormente apresentados. 

A perspectiva que defendemos apoia-se na pedagogia do Multiletramento. 

Para isso, propomos familiarizar o professor com a elaboração de protótipos 

didáticos, os quais sejam perpassados por uma temática. No entanto, essa 

temática deve ser introduzida, bem como ter seu fio condutor, guiado por um 

vídeo elaborado pelo próprio professor a partir de uma seleção de fragmentos 

de elementos midiáticos escolhidos previamente. 
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 Quanto aos dois protótipos demonstrativos deste caderno pedagógico, 

um deles está centrado no gênero textual não ficcional, o artigo de opinião, e 

outro protótipo didático centra-se num gênero ficcional, a crônica literária. Alguns 

conceitos relevantes são agregados à visão de protótipo, de forma a enfatizar e 

potencializar nos protótipos as caraterísticas de estruturas flexíveis e vazadas. 

São os conceitos de mediação dialógica (FREIRE,1967; 1986; 1987), objetos de 

aprendizagem (AGUIAR; FLÔRES, 2014), as sequências didáticas de Dolz e 

Schneuwly (2004), protótipos (ROJO; MOURA, 2012), os estilos de 

aprendizagem Vark (FLEMING, 2012), multiletramento, multimodalidade 

(KRESS; LEEUWEN, 2006; KRESS, 2010), gêneros discursivos (BAKHTIN, 

2003), Multiculturalismo (CUNHA, 2014; CANCLINE, 2008, ROSADO, 1997), 

letramento crítico e mediação dialógica (FREIRE, 1967,1986, 1987), e estilos de 

aprendizagem Vark (FLEMING, 2012). 

Sobre os protótipos inspirados no conceito definido por Rojo e Moura 

(2012), intentamos potencializar as características de flexibilidade e estado 

vazados dessas estruturas didáticas. No entanto, deixamos claro que não 

aplicamos os protótipos que elaboramos neste caderno. Ou seja, não foi feita 

uma intervenção prática para configurar estas considerações. Isto se esclarece 

no fato de que foram explorados na elaboração – os insights de uma prática já 

construída ao longo dos anos em sala de aula da EJA. Estes insights resultam 

de minha prática de sala de aula, implícita ou explicitamente, contrapondo-os, 

ou, melhor, em diálogo com as ideias, conceitos e considerações dos teóricos 

das áreas em destaque neste trabalho. 

Assim, a proposta media o exercício e desenvolvimento de habilidades 

comunicativas em língua portuguesa, num ambiente que interliga múltiplas 

linguagens constituídas na multimodalidade, multiculturalidade e no letramento 

crítico. Acredita-se que tais protótipos de ensino irão se mostrar, na prática dos 

professores que deles se utilizarem, facilitadores da mediação pedagógica 

multiletrada, a fim de viabilizarem a construção de sentidos da leitura, 

interpretação e escrita de textos. 

A mediação dialógica, dinamicidade, interação e flexibilidade de uso, 

constituintes dos recursos disponibilizados no caderno pedagógico, nos apontam 

para a viabilidade do seu uso.  Reafirmamos a pretensão de possibilitar, por meio 

deste material didático, a atitude responsiva-ativa do discente e do docente. Este 



 

é um material que integra diálogo contínuo e desenvolvimento da competência 

crítica, que pode servir como auxílio efetivo para uma prática multiletrada na EJA 

– Eixos IV e V.
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A política de EJA da Rede Estadual (Bahia, 2009) nos mostra indícios da 

realidade vivenciada pelos alunos desta modalidade de ensino. A EJA é uma 

modalidade de ensino em que os alunos que a frequentam assiduamente não 

devem ser retidos entre os eixos temáticos. O acompanhamento pedagógico é 

visto como um percurso que não termina num eixo apenas. É uma modalidade 
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que necessita ser encarada como uma continuidade, requerendo reorientação 

didática diária por parte do professor (BAHIA, 2009, p. 20). 

Assim, num outro documento da EJA, Caderno EJA 4 (BRASIL, 2006, p. 

17), ao tratar da avaliação, há uma ênfase no qualificativo “continuada”. Ou seja, 

a EJA, por suas particularidades, requer do professor que avalie seus alunos 

durante todo o ano escolar. Isso não significa aplicação de provas, mas, sim, que 

cada atividade é um dado a ser considerado, observado, ou seja, investigado 

pelo professor para descobrir o que foi progresso e o que continua sendo 

dificuldade, para então fazer a reorientação didática (BRASIL, 2006, p. 17).  

A avaliação é um processo que interessa tanto ao professor quanto ao 

aluno, por isso o documento indica que estes protagonistas precisam rever suas 

ações para atingirem as metas (BRASIL, 2006, p. 8). Os alunos chegam com 

níveis de escolaridade diferentes, embora o seu registro escolar talvez indique 

uma escolaridade maior. No entanto, devido ao longo período fora da escola, 

estes saberes já se encontram apagados da memória (BRASIL, 2006, p. 8). O 

que nos indica uma heterogeneidade marcante na EJA, não apenas de idades: 

jovens e adultos, mas de escolaridades, e por isso mesmo de dificuldades e ou 

conhecimentos adquiridos.  

Para tanto, o professor deve começar a avaliar seu aluno desde o primeiro 

dia de aula, os comportamentos dos alunos lhe darão indícios de níveis de 

aprendizagem (BRASIL, 2006, p. 12). Por exemplo: um aluno que não gosta de 

ler, pode ser indicativo de dificuldade na leitura. Outro que ‘odeia’ escrever, pode 

indicar uma aversão nascida de experiências anteriores que não foram positivas 

nessa habilidade.  

O professor deve fazer uma tabela simples no seu caderno para que ele 

possa registrar os níveis de aprendizagem dos alunos em alguns aspectos 

previamente selecionados (BRASIL, 2006. p. 16).  No seu caderno de anotações 

o professor deve registrar fatos interessantes que percebeu na aula, no que os 

alunos chamaram sua atenção. Circular entre as carteiras e perceber alguns 

detalhes (BRASIL, 2006, pp. 21-22). É preciso também dar chance aos alunos 

de exporem o que conseguiram aprender e quais são suas dificuldades. O 

diálogo deve marcar todo o trabalho (BRASIL, 2006, p. 17). Nesse contexto, o 

professor deve encorajar o aluno à autoavaliação (BRASIL, 2006, p. 19). 
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Na Figura 1, abaixo, desse mesmo documento, há ênfase na reorientação 

didática a ser feita pelo professor. É uma reorientação embasada numa 

avaliação anterior, que requer sempre um novo planejamento. Após o 

planejamento haverá a prática, que levará a outro resultado avaliativo em suas 

observações. E assim por diante.  

 

Figura 1 – Reorientação didática 

Fonte: PCNs (1998, p. 35). 

 

Essa perspectiva coaduna-se com o que sugerem os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (1998, p. 39) para o terceiro e quarto ciclos (do 7º ao 9º 

ano), correspondentes aos Eixos IV e V da EJA. Os PCNs enfatizam um 

tratamento em espiral dos conhecimentos a serem desenvolvidos. Isso significa 

dizer que a sequenciação dos conteúdos não é linear. É uma sequenciação que 

considera a reapresentação de tópicos em níveis diferenciados de 

aprofundamento e de diversificação de tratamento didático que estes conteúdos 

receberão a cada reapresentação (1998, p. 39). A Figura 2, a seguir, exemplifica 

essa noção de ensino-aprendizagem em espiral. 

 

Figura 2 – Noção de ensino-aprendizagem em espiral 

 
Fonte: PCNs (1998, p. 39). 
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Portanto, a figura mostra que, para cada atividade, deve-se ter bem claro 

o grau de complexidade exigido, as possibilidades de aprendizagem do aluno, 

suas necessidades, e o grau de autonomia que terá como resultado. Assim, após 

a percepção das dificuldades apresentadas em uma tarefa, o professor poderá 

reapresentar a tarefa mais à frente com modificações. Pode, por exemplo, 

simplificar um pouco, mudar o tratamento didático, usando uma estratégia 

diferenciada. Ou seja, a linearidade aqui não é o ponto forte, e sim o grau de 

aprendizagem e desenvolvimento que o aluno consegue atingir em dado 

momento, bem como na reorientação didática a ser planejada pelo professor. Os 

PCNs do Ensino Fundamental coadunam com esta perspectiva de ensino, pois 

o direcionamento dado para a EJA sobre as reorientações didáticas respeita o 

nível de aprendizagem e a realidade dos alunos em cada contexto. 

As possibilidades abertas no contexto da EJA sinalizam um espaço de 

inovação onde a pedagogia do multiletramento, com sua singularidade 

multicultural, multimodal e crítica pode preencher. A Agenda de Hamburgo 

corrobora essa informação, incentivando o incremento de práticas que explorem 

as tecnologias e os meios de informações para o ensino-aprendizagem de 

Jovens e Adultos (UNESCO, 1997, p. 23). Há um novo conceito de EJA que 

exige maior flexibilidade e criatividade entre os meios formais e informais ou de 

inovação (UNESCO, 1997, p. 23). A dimensão humana das sociedades da 

informação deve ser preponderante para evitar a exclusão (UNESCO,1997, p. 

25). A educação de adultos deve implementar a cultura, os meios de 

comunicação e informação no seu viver diário (p. 31). 

O documento ainda ressalta que as tecnologias e os meios de 

comunicação podem favorecer a compreensão e a cooperação entre os povos e 

as culturas de forma interativa, para que não continuem como meros receptores 

de culturas, mas, com estas, interagirem por meio de sua própria cultura nativa 

(UNESCO, 1997, p. 48). 

Nesse ínterim, a prática multiletrada na escola poderá favorecer a 

transversalidade de temáticas atuais e motivadoras para a realidade dos jovens 

e adultos. Seus recursos constituídos por múltiplas linguagens podem ser 

explorados pelo docente da EJA para o desenvolvimento das habilidades 

comunicativas do aprendiz jovem e adulto. Isso permitirá ao professor oferecer 
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um planejamento pedagógico mais sistematizado e instigante cognitivamente 

para o aluno. 

No próximo item, trataremos das considerações relacionadas à pedagogia 

do Multiletramento. Com esta explanação, você, profissional da EJA, poderá 

perceber mais de perto as possibilidades favoráveis presentes nessa pedagogia. 

 

                           

Conforme a Figura 3, que se segue, o multiletramento apresenta-se como 

a base onde se descortinam o multiculturalismo e a multimodalidade (ROJO,  

2012, p. 12-13 apud ROJO;MOURA, 2012). 

                                      Figura 3 – O Multiletramento: multiculturalismo e multimodalidade 

Fonte: Produzida pela pesquisadora com base em Rojo e Moura (2012). 

Assim, o letramento crítico é o efeito, é a decorrência das conexões entre 

os dois primeiros. Os critérios que nos apontam a legitimidade da adoção da 

pedagogia multiletrada, bem como de suas duas multiplicidades culturais e 

multimodais, tendo como decorrente lógico o trabalho com o letramento crítico, 

referem-se à premente responsabilidade da escola de trabalhar as necessidades 

nos alunos da EJA na atualidade de desenvolvimento de novas competências e 

ou habilidades de leitura. Uma leitura que não se restringe ao verbal, mas seu 

Multiletramento

Multiculturalismo

Multimodalidade

Letramento Crítico



Universidade Estadual de Santa Cruz- UESC / Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação 

Mestrado Profissional em Rede Nacional - Profletras 

Caderno Pedagógico – Protótipos Didáticos para uma prática multiletrada na EJA em Língua 

Portuguesa 

13 
 

olhar apreende as múltiplas linguagens porventura presentes nos textos 

veiculados no seu entorno social local e global. 

Para começarmos a discussão, destaquemos que a pedagogia do 

multiletramento surge devido ao desenvolvimento global das tecnologias de 

comunicação. Num ambiente assim, prolifera-se a mistura de culturas e de 

linguagens. Não havendo mais as barreiras nítidas entre o que é canônico (o 

culto, o modelo da melhor cultura), do que é impuro, inculto, não refinado, da arte 

popular e das periferias. Canclini (2008) trata desse tema e Rojo e Moura (2012) 

incentivam a exploração do entrelaçamento dos componentes do multiletramento: 

as multiculturas e as multimodalidades (Figura 4).  

A multimodalidade entra nesse processo, 

pois, num mundo globalizado, as culturas não 

são pertencentes apenas às nações, ou 

comunidades, de onde se originaram.  Há uma 

rede tecnológica de comunicação como nunca 

houve antes, através da qual a interconexão 

entre linguagens ou modos semióticos diversos 

é inevitável. O texto verbal que conhecemos se 

insurge não suficiente em si mesmo na 

comunicação, pois mescla-se a outros modos 

semióticos (formas, cores, imagens, sons, 

movimento). Os modos sensoriais 

diversificados se misturam, se hibridizam. Num 

texto de revista jornalística, por exemplo, encontramos cores, figuras, fontes de 

letras e organizações espaciais que não estão ali aleatoriamente.  

As pessoas estão direta ou indiretamente influenciadas por este ambiente 

hipercomunicativo, repleto de linguagens híbridas. A própria televisão, que é um 

bem que praticamente todo cidadão possui, incrementa essa nova face da 

comunicação. Mesmo que smartphones e tablets não estejam ao alcance de 

todo o brasileiro, está nas mãos de um crescente público de todas as classes 

sociais.  

Nesse ínterim, lembremos que os pioneiros na discussão do 

multiletramento, o Grupo Nova Londres, perceberam que era necessário que a 

escola abrisse as portas para essa realidade comunicativa. Era preciso, então, 

Fonte: Rojo e Moura (2012). 

Figura 4 – Livro sobre Multiletramento 

Fonte: Rojo e Moura (2012). 

Figura 4 – Livro sobre Multiletramento 



Universidade Estadual de Santa Cruz- UESC / Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação 

Mestrado Profissional em Rede Nacional - Profletras 

Caderno Pedagógico – Protótipos Didáticos para uma prática multiletrada na EJA em Língua 

Portuguesa 

14 
 

incorporar ao currículo escolar as múltiplas culturas e as múltiplas linguagens, 

ou seja, criar um ambiente de escolarização mais dinâmico que acompanhasse 

as novas formas de ler o mundo, que hoje não significa apenas palavras escritas 

ou faladas, a verbalidade. Significa a cor, a forma da letra, a distribuição no 

espaço do papel de porções do texto, figuras, sons, vídeo, efeitos técnicos 

criados, por exemplo, para o PowerPoint, edição e montagem de vídeos, 

manipulação e exploração das sonoridades.  

Mas não confundamos, o texto 

verbal não perde seu lugar. O que acontece 

é que na contemporaneidade ele interage 

com outras formas de significar. A sua 

significação não se produz apenas por 

seus signos, mas pela mescla de signos de 

outras linguagens. Esta perspectiva é 

considerada no pensamento de Kress 

(2010) e Kress e Leeuwen (2006) – Figura 

5.  

Estes autores frisam que o ‘design’ 

de significado, ou seja, o projeto da 

significação deve ser explorado não 

apenas com o enfoque sobre os recursos 

utilizados, mas primeiramente sobre a intencionalidade do produtor de sentidos 

e em seu repertório de recursos. Os recursos que ele tem ao seu dispor até 

àquele momento serão utilizados segundo à sua intencionalidade, e 

necessidades. A comunicação é nitidamente uma atividade motivada, mas 

principalmente intencional, e restrita ao arsenal de signos comunicativos 

disponíveis ao locutor/produtor da mensagem. Assim, é possível que ele 

selecione, mescle, interaja com elementos diversos, segundo suas capacidades, 

e tenha um resultado ao nível dessas possibilidades.  

Os materiais semióticos (formados por signos diversos) pré-existentes 

são utilizados pelos produtores maduros, numa atualização do significado e da 

forma do material anterior (KRESS; LEEUWEN, 2006, p. 12). A multimodalidade 

segundo eles é uma combinação de elementos distintos como “objetos, 

fenômenos; humanos, coisas animadas, inanimadas” (KRESS, 2010, p. 119). Os 

Figura 5 – Livro Reading Images  

Fonte: Kress e Leeuwen, 2006.  
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participantes podem ser os agentes como também os que sofrem a ação feita 

pelos primeiros (idem). 

O letramento crítico neste trabalho, 

como ilustrado na figura 3 acima, é 

entendido como a extensão ou implicação 

lógica que se constitui na pedagogia do 

multiletramento, ou seja, na mediação do 

professor, se constitui como o 

desdobramento necessário e lógico do 

multiculturalismo e da multimodalidade.   

Estas duas multiplicidades, a primeira de 

culturas, e a segunda de multissemioses, na 

sala de aula, pode levar ao desenvolvimento 

tanto do pensamento crítico, bem como da 

argumentatividade, do debate; quanto do 

protagonismo, da agência dos alunos como interlocutores de comunicação 

exercendo sua cidadania e alcançando o acesso à interpretação e a 

compreensão de bens culturais (CANADÁ, 2009, p. 1-2). Segundo Hilary Janks 

(2013, p. 225-242), Paulo Freire (1967, 1986, 1987) conseguiu unir o âmbito 

textual, crítico e interventivo da dimensão em que se constitui o letramento 

crítico.  

Freire não chega a se utilizar do conceito letramento crítico, mas segundo 

Janks ele o desenvolve em suas obras, por exemplo em uma das obras citadas 

por ela e ilustrada na (Figura 6), já que seu enfoque era a apropriação do 

letramento como inserção no mundo da leitura e da escrita, como possibilidade 

de compreender sua realidade e de intervir na mesma.  

Podemos corroborar com a posição da autora citando a obra famosa de 

Paulo Freire (1989, p. 9) A importância do ato de ler: em três artigos que se 

completam, em que há essa citação sempre digna de ser lembrada:  

 

A leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí que a posterior 
leitura desta não possa prescindir da continuidade da leitura daquele. 
Linguagem e realidade se prendem dinamicamente. A compreensão 
do texto a ser alcançada por sua leitura crítica implica a percepção das 
relações entre o texto e o contexto. 
 

Fonte: Freire (1987). 

Figura 6 – Livro Pedagogia do Oprimido 
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Nesse sentido, a pedagogia crítica de Paulo Freire nos leva por extensão 

à percepção de um letramento crítico que nos aponta que não há neutralidade 

na leitura de um texto seja ele verbal, áudio-visual, multissemióitco. Há sempre 

uma posição demarcada no texto diante da realidade. Tanto o autor do texto 

parte de uma posição, de uma visão própria da realidade, quanto o leitor deve 

partir de seus recursos de sentido e de percepção da realidade.  

Nessa perspectiva o leitor pode levantar hipóteses em relação ao texto 

que lê, e pode buscar embasamento para facilitar seu mergulho no texto, bem 

como sua extrapolação, produzindo significados não limitados à simples 

assimilação de informações. Essa leitura da palavra em consonância com a 

leitura do mundo, é a leitura efetiva, é o processo leitor que permite a uma 

produção de sentidos, à uma construção ativa de significados.  

O texto, nesse aspecto, deixa de ser um objeto de significado fixo e passa 

a ser um espaço que possuindo um repertório de significados, é uma construção 

que deixa aberturas para sua extrapolação de sentidos. No entanto, dentro de 

um limite que permite aos interlocutores se manterem num mesmo texto em que 

ocorre o diálogo, a cooperação não meramente interpretativa mas produtora de 

novos significados.  

Na próxima seção, o foco será o gênero textual como estratégia e recurso 

para o ensino-aprendizagem da língua materna. Nesse sentido, Bakhtin deverá 

ser mencionado, pois nos apresenta considerações até hoje atuais e 

significativas. 

 

 

 

O gênero textual é essencial para o ensino de Língua Portuguesa, pois o 

trabalho comunicativo a ser desenvolvido em sala de aula não pode se deter 

apenas em construções abstratas isoladas, constituídas na morfologia e na 

sintaxe. Esta discussão pautada em BAKHTIN (2010, pp. 262-306). É necessária 
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a manipulação de textos reais, os gêneros textuais, pois representam formas de 

comunicação participantes de uma dinâmica de diálogo, o que significa dizer que 

os gêneros textuais incorrem numa intermediação entre interlocutores, não se 

fazem no vazio e nem isoladamente, fazem parte de um contexto social, coletivo 

e interindividual.  

Os Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa (1998) 

corroboram essa perspectiva ao delimitarem como unidades de ensino da língua 

materna um eixo interativo, representado pela Figura 7, abaixo: 

 

Figura 7 – Eixo interativo 

Fonte: PCNs (1998, p. 40). 

 

Essa figura mostra que o ensino-aprendizagem da língua deve partir do 

texto vivo e ter como alvo o próprio texto. E, quando se fala de texto, trata-se do 

gênero textual, ou seja, imerso num contexto de comunicação, marcado pela 

intencionalidade e com finalidades específicas. E frisa que a reflexão textual 

deve acontecer em atividades epilinguísticas, em que os alunos possam operar 

sobre a linguagem. Isto significa que a análise linguística percebe os elementos 

morfológicos e sintáticos como recursos a serviço da comunicação (PCNs, 1998, 

p.28). Assim, a Figura 8 desdobra-se na seguinte estruturação mais detalhada: 

 

Figura 8 – Unidades do ensino de Língua Portuguesa 

Fonte: PCNs (1998, p. 35). 
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Segundo os PCNs, “Os alunos, por sua vez, ao se relacionarem com este 

ou aquele texto, sempre o farão segundo suas possibilidades: isto aponta para 

a necessidade de trabalhar com alguns desses conteúdos e não com todos” 

(PCNs, 1998, p 79). Sendo assim, as sequências didáticas delineadas por Dolz 

e Schneuwly (2004), as quais nos apropriamos na estrura final do protótipo 

coadunam-se com esta afirmação, pois meio dos módulos, as dificuldades 

apresentadas pelos alunos em sua produção iniciação, serão trabalhadas passo, 

e não todas, apenas as selecionada para aquele momento. Admitimos assim, 

que em outras atividades, podemos revisitar os problemas, acrescentando novos 

aspectos, respeitando as habilidades que os alunos já possuem e o que mais 

precisam desenvolver.  

A definição de gênero textual feita por Bakhtin (2003), na obra Estética 

da Criação Verbal, propõe que são eles tipos relativamente estáveis elaborados 

e integrados às diferentes esferas sociais – eles se integram no uso real da 

língua. Essa afirmação coaduna-se com um trabalho de linguagem feito como 

interação, exercitando a reflexão sobre a seleção dos recursos linguísticos feita 

para efetivar o objetivo de comunicação. Assim, um conectivo, um substantivo, 

um verbo, um tipo frasal deverá ser mencionado, não apenas como 

metalinguagem: conhecimentos de categorias formais; mas como elementos 

funcionais no exercício da comunicação.  

Assim, Bakhtin (2003) acentua as características dos textos, enquanto 

gêneros imersos na sociedade, os quais são constituídos pela temática, pelo 

estilo e pela composição. A temática apresenta-se como conteúdo determinado 

inserido numa situação, num contexto de produção. O estilo define-se nas 

escolhas feitas entre os recursos da língua, em que o indivíduo os usa por suas 

preferências ou por seus limites de desenvoltura e intencionalidade, habilidades 

demonstradas para a produção daquele tipo de texto. A composição refere-se à 

estrutura do texto: formações frasais, morfológicas e sintáticas próprias daquele 

texto relacionado a uma função ou intenção já instituída em um gênero. 

Então, um artigo de opinião apresenta estruturas específicas, que se 

distinguem das estruturas presentes em uma crônica. Na crônica, por exemplo, 

há os elementos estruturais comuns às narrativas, com suas peculiaridades que 

a definem em relação a outros tipos de narrativas. Já no artigo de opinião, são 

estruturas que definem o posicionamento do autor inserido num debate. Aqui é 
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a qualidade dos argumentos usados que se colocam no centro da escrita, pois, 

a partir deles, a posição assumida se concretiza no texto.  

Nesse processo de produção textual e de comunicação efetiva propostas 

como modelo de atividades em sala de aula é que entram as sequências 

didáticas de Dolz e Schneuwly (2004). A Figura 9, a seguir, apresenta as fases 

constituintes da perspectiva dos autores para o ensino de língua: 

 

Figura 9 – Fases das Sequências Didáticas 

Fonte: Dolz e Schneuwly (2004, p. 98). 

 

Os autores definem basicamente um processo de produção textual que 

se inicia na apresentação inicial, explicando o que é o gênero textual que vai ser 

trabalhado, apresentando textos nesse gênero (Figura 9). Isto significa que o 

aprendiz deverá aprender sobre o texto, 

manipulando-o, vivenciando a exploração 

do gênero, a ponto de sentir, apreciar os 

significados veiculados pelo gênero. Na 

fase seguinte, o aluno é convidado a 

escrever a sua produção inicial no gênero 

trabalhado. Nas etapas seguintes são 

trabalhadas as dificuldades diagnosticadas 

nos textos produzidos pelos alunos. Os 

grupos de problemas identificados são 

separados em blocos chamados módulos. 

Nesses módulos ocorrerão momentos de 

refacção textual, após discutidas e 

trabalhadas as dificuldades coletivamente 

com a mediação do professor. Em cada módulo (cujo número é definido pelo 

professor), problemas específicos recebem seu enfoque, culminando com a 

revisão e reescrita feita pelo aluno. Em sua etapa final, o aluno escreve sua 

Figura 10 – Livro Gêneros orais e escritos na 

escola 

Fonte: www.saraiva.com.br 
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última versão do texto produzido, o qual representará o retrato concreto de um 

processo de produção reflexiva de um gênero textual.  

Assim, no próximo capítulo serão trabalhados os protótipos didáticos, 

levando-se em conta, além da questão imersiva e reflexiva permitida pelos meios 

audiovisuais, as particularidades do gênero textual em enfoque. E tendo como 

importante eixo do ensino da língua também o processo modular necessário para 

o desenvolvimento de habilidades comunicativas na escrita de textos. 
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Considerações gerais no que diz respeito aos protótipos didáticos 

 

Sobre os protótipos didáticos, é importante destacar alguns aspectos, 

quais sejam: 

 

• Partem da montagem de um vídeo feita pelo professor unindo fragmentos 

de vídeo, imagem ou sonoridade, compondo um total aproximado de 12 

a 13 minutos; 

Obs: A nossa perspectiva dá um destaque à criatividade do professor em 

montar um vídeo que ele, professor, tenha ajustado à sua perspectiva 

didática e a sua visão pessoal. Normalmente vemos em muitos trabalhos 

pedagógico um enfoque na montagem de vídeo como atividade específica 

para o aluno. Neste trabalho fazemos questão de estimular o professor a 

que monte um de seus recursos didáticos (o vídeo) por ele mesmo; 

• Tem como campo conceitual mais importante o Multiletramento 

(multimodalidade + multiculturalismo); 

• Visa ao Letramento crítico constituído no multiletramento; 

• Utiliza-se do vídeo para a produção de sentidos (reflexão, interpretação, 

associação de contextos de mundo); 

• O planejamento didático em sala de aula pauta-se na forma de protótipos 

(ROJO; MOURA, 2012); 

  

O protótipo didático, em nossa perspectiva, se constitui como um conjunto 

de sequências didáticas, cada uma com suas características bem distintas (no 

sentido de peças que se acoplam umas às outras e podem ser trocadas, 

substituídas por novas peças didáticas, segundo à perspectiva do professor). 

Tais distinções fazem do protótipo um composto alinhado com o conceito de 

objeto de aprendizagem, o qual, por sua vez, tem por característica a 

granulabilidade, (AGUIAR; FLORES apud TAROUCO et al., 2014) em que há a 

possibilidade de agregar-se novos elementos fazendo com que o objeto de 

aprendizagem adquira uma nova aparência, ou uma maior complexidade. Esta 

é nossa visão, a qual adotamos e por tal escolha, definimos nosso planejamento 

Esclarecimento importante ! 
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didático pela nomenclatura de protótipos didáticos e não simplesmente de 

sequências didáticas. 

Já as sequências didáticas por sua vez são definidas como “um conjunto 

de atividades escolares organizadas, de maneira sistemática, em torno de um 

gênero textual oral ou escrito” (Dolz, Noverraz e Schneuwly, 2004, p. 97). Os 

autores ainda complementam que a sequência didática “Procura favorecer a 

mudança e a promoção dos alunos ao domínio dos gêneros e das situações de 

comunicação”. (Dolz, Noverraz e Schneuwly, 2004, p. 97). 

Ademais, atemo-nos à definição de protótipo didático, pois nos interessa 

como é apresentada em ROJO; MOURA (2012, p.8). Lá os autores apresentam 

não simplesmente a definição de sequências didáticas, mas há uma ênfase no 

aspecto de estruturas com suas características vazadas e flexíveis, as quais não 

se apresentam casualmente. Estas características dão forma à ideia de protótipo 

trazendo uma distinção com relação às sequências didáticas.  

Vazado, flexível, permissível a modificações a serem feitas pelo professor, 

são características que se aproximam à definição de dispositivo como consta no 

dicionário https://dicionariodoaurelio.com, é apresentada como “Mecanismo 

destinado a obtenção de certo fim”. E ainda nos atendo ao termo mecanismo, 

este que melhor esclarece a definição de protótipos didáticos que propomos, 

define-o como “Conjunto de órgãos ou de peças dispostas de forma a obter-se 

um determinado resultado. Conjunto das estruturas”. Já no dicionário 

www.priberam.pt (Acesso em 23 de julho de 2017), encontramos estas 

definições para o termo peças: “Cada uma das partes ou elementos de uma 

coleção, de um conjunto. Cada um dos órgãos de uma máquina de um aparelho”. 

Por extensão, no sentido figurado, no dicionário www.priberam.pt (Acesso em 23 

de julho de 2017) encontramos este significado para aparelho: “conjunto dos 

elementos que contribuem para que algo funcione como um todo”.  

O que encontramos no termo peças, no seu sentido aplicado em conjunto 

ao sentido que define  objeto de aprendizagem ? A indicação clara, pontual onde 

há os espaços vazados à modificação. Estes são apontados, delineados como 

abertos, instigantes à criatividade do professor que os organiza dentro deste 

aparelho maior, o dispositivo, delineado a partir de objetivos e consoante às 

dificuldades observadas na realidade deste professor em sua mediação com 

suas turmas. 

https://dicionariodoaurelio.com/
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Insistimos neste ponto porque o que entendemos nos três momentos (nas 

três sub-estruturas) dos protótipos que apresentamos neste trabalho é a 

constituição de três enfoques que se complementam para o alvo maior que é o 

desenvolvimento da competência comunicativa do aluno. 1ª Enfoque no vídeo-

montagem e a produção de significados a partir dele. 2ª Enfoque nos textos 

verbais (selecionados para apoiar a produção de significados em relação ao 

vídeo-montagem). 3ª Enfoque na produção do texto pertencente ao gênero 

textual alvo do planejamento didático. São considerados três estruturas de um 

mesmo dispositivo didático, de um mesmo objeto de aprendizagem que em cada 

um destes momentos há uma indicação enfática de remontagem, de trocas de 

peças (partes do vídeo, temática, textos a subsidiarem a produção de 

significados do vídeo, textos modelo para vivências de leitura, interpretação e 

análise das estruturas composicionais de um gênero textual dado, problemas ou 

dificuldades textuais selecionadas para o efetivo trabalho nos módulos da 

sequência didática final).  

Já as sequências didáticas têm como função única uma organização 

didática que leva à elaboração do gênero textual. O protótipo se apropria dessa 

sequência didática como seu alvo final, mas as suas partes se compõem de 

outros alvos que envolvem a montagem do professor de um vídeo e o 

desenvolvimento da interpretação do aluno, do desenvolvimento da competência 

de produzir sentidos por meio desse mecanismo. Além do trabalho da leitura de 

textos que são buscados a partir das ideias expostas no vídeo-montagem. Após 

essa segunda aplicação, é que chegamos à terceira e última estrutura desse 

protótipo: a sequência didática propriamente dita desenvolvida por Dolz; 

Noverraz e Schneuwly (apud DOLZ; SCHNEUWLY, 2004), que alimentada, 

aparelhada com os significados e sentidos construídos numa temática dada 

através do vídeo e dos textos que foram selecionados e trabalhados a partir da 

dispersão de ideias ativadas desta forma, contribuirá para a efetivação da 

sequência didática final, a qual tem por enfoque a produção por parte do aluno 

da EJA de um texto pertencente a um gênero textual dado. 

 

Assim os protótipos didáticos apresentam estas principais peculiaridades 

neste trabalho: 
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• Apoiam-se na mediação dialógica de Paulo Freire; 

• Inserem-se na realidade dos alunos da EJA, Eixos IV e V; 

• Tem como parte conclusiva a produção de um gênero textual relacionado 

à temática discutida por meio do vídeo conforme o sistema de módulos 

(SCHNEUWLY; DOLZ, 2004). 

Obs: Conforme quadro ilustrativo, figura 153, na seção 3.3.1 e seguinte 

explanação, inferimos mais detalhadamente que a mediação dialógica refere-

se a uma postura que o professor deve assumir diante de seu aluno, é algo 

que não está pronto, é algo a construir a cada dia pelo professor interagindo 

com seu aluno; onde segundo as obras de Paulo Freire, como Pedagogia do 

Oprimido (1987), Medo e Ousadia: o cotidiano do professor (1986), 

Educação como prática da liberdade (1967), entre outras, o autor não usa  

a terminologia ‘mediação dialógica’, mas perpassa por suas obras a postura 

de diálogo,  o diálogo como ideal pedagógico e como prática, como um 

aprender permanente para uma prática democrática na sala de aula.  

Portanto, inferindo especificamente de sua obra de 1987, Pedagogia 

do Oprimido, pudemos deduzir este quadro representado na figura 153, 

onde o mediar dialógico do professor na EJA deve ser uma postura em que 

o diálogo será construído em favor de um ensino-aprendizagem democrático; 

onde o processo do aluno é respeitado. O seu nível de aprendizado é levado 

em conta não como desvantagem, mas como chave de auxílio à sua 

aprendizagem numa espiral, ou num ciclo de ensino, de entrada e retorno 

cada vez mais complexo em cada aspecto curricular.  

Sendo assim, a realidade deve ser problematizada, deve ser motivo 

de constante reflexão e interrogação, dando espaço para as vivências do 

aluno da EJA. O erro é parte do processo, e não deve ser desprestigiado, é 

parte do ato de se inserir na busca, na construção do conhecimento. O que 

se deve buscar é a autonomia do aluno, mas não é uma autonomia abrupta, 

o professor deve construir os andaimes, partindo do que o aluno já conhece, 

e interferindo numa base de autoridade equilibrada para o progresso 

estudantil.  

Esta postura, que fique claro, não é algo que já está configurado como 

um sistema já organizado e construído, ela deve ser a visão que antecede, 
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que é já alvo do professor, mediador do processo de ensino de 

aprendizagem.  

Acreditamos que este caderno pedagógico é permeado por essa 

sinalização, esta postura de mediação dialógica. No entanto, como algumas 

das características principais deste trabalho estão constantes nos protótipos 

didáticos (flexibilidadade, abertura, constituído por estruturas abertas; 

embora tendo uma linha mestra que conduz todo o protótipo), a mediação 

dialógica acontece como um eterno vir a ser, que estará sendo aprendida e 

perseguida pelo professor, onde a afetividade é componente do processo, 

uma afetividade pedagógica, uma percepção de que o afetivo é construído 

na sala de aula de várias maneiras: no encadeamento lógico de atividades, 

na exploração dos recursos, tendo como ênfase os quatro pilares da 

educação, os quais são o aprender a conhecer, o aprender a fazer, o 

aprender a ser e;  o aprender a viver juntos, aprender a viver com os outros, 

perspectiva esta apresentada no artigo Os quatro pilares da educação 

(DELLORS, 2017).  

E neste processo mediador, há ainda outro componente, a avaliação 

mediadora, que inferimos como constituinte do posicionamento de mediação 

dialógica apresentado por Paulo Freire (1987), em Pedagogia do Oprimido. 

A avaliação mediadora é um tipo de postura pedagógica que coaduna-se com 

a visão mediadora proposto por Paulo Freire. Podemos fazer essa 

constatação, por exemplo, na seguinte fala de Jussara Hoffman (2017, p. 51): 

Tal paradigma pretende opor-se ao modelo do "transmitir-verificar-
registrar" e evoluir no sentido de uma ação avaliativa reflexiva e 
desafiadora do educador em termos de contribuir, elucidar, favorecer a 

troca de idéias[sic] entre e com seus alunos, num movimento de 
superação do saber transmitido a uma produção de saber enriquecido, 
construído a partir da compreensão dos fenômenos estudados.  

Justificativa – Pontos básicos 
 

• O multiletramento provido pelo uso de protótipos didáticos integrado a 

vídeos curtos organizados pelo professor pode favorecer o dinamismo, o 

lúdico e o pensamento crítico e artístico do aluno da EJA; 

• A perspectiva de abertura e flexibilidade apontada nos protótipos didáticos 

pode ser contextualiza para a realidade da EJA e prover ao professor, 
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pela montagem de vídeos e organização no planejamento do protótipo, a 

oportunidade de exercer maior personalização em seu material didático;  

• Esta proposta de trabalho didático pode ajudar ao atendimento no que 

sugere o PNLD da EJA, tratando do livro didático para essa modalidade 

de ensino, cuja ênfase é que se explore o leque de experiências trazidos 

do convívio social desses jovens e adultos, “além das vivências do mundo 

do trabalho e da família”, garantindo, além disso, que eles possam usufruir 

do saber dos diversos campos do conhecimento (BRASIL, 2014, p. 9); 

• A importância da mediação do professor, a ação e a participação do aluno, 

por meio da interação e estímulo cognitivo disponibilizado pelas 

tecnologias de comunicação (PNLD EJA, 2014, pp. 235-236). 

 

Objetivo do uso do vídeo 

 

O vídeo será utilizado como um disparador de ideias, recurso áudio-visual 

que visa a uma interpretação, além de trazer um repertório para a reflexão e 

posterior escrita do aluno. A partir dele e por meio dele serão feitos 

questionamentos coletivamente, permitindo ao aluno a construção de sentidos 

sobre a temática em questão, o que auxiliará o alunado na elaboração de um 

gênero textual em foco no planejamento pedagógico. O professor terá, além do 

mais, como identificar-se e provavelmente levar seus alunos a uma identificação 

com o recurso que está sendo trabalhado, por possibilitar a intencionalidade do 

professor na montagem e na organização deste material segundo a sua 

perspectiva pessoal e com base na realidade de seus alunos. 

 

As vantagens na utilização dos protótipos didáticos 

 

O fato de existir abertura nos protótipos, já que as situações de sala de 

aula não são totalmente previsíveis e os alunos da EJA apresentam suas 

peculiaridades, trazem benefícios para a criatividade do professor e proveito do 

aluno.  

A flexibilidade e abertura dessas estruturas não estão apenas no processo 

pedagógico particularmente. A própria organização dos vídeos, a qual é um dos 

segmentos do protótipo, é um processo flexível, que admite as escolhas do 
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professor em sua montagem, como também sua avaliação das necessidades de 

seus alunos e a criação de um ambiente que desperte o interesse.  

O tema que perpassa todo o processo de trabalho atribui unidade no 

processo pedagógico, e uma linha de raciocínio que seguirá seu curso natural, 

permitindo aos alunos refletirem e construírem significados processualmente. As 

vivências dos alunos, respeitadas num ambiente de mediação dialógica 

(FREIRE, 1967; 1986; 1987), serão exploradas em benefício do seu progressivo 

desenvolvimento.  

Quando chegamos nas sequências didáticas definidas por Dolz e 

Schneuwly (2004), vemos que elas compõem ao segmento final do protótipo, o 

qual é o alvo de todo o percurso planejado, ou seja, a elaboração de um gênero 

textual específico. Este segmento como os outros segmentos se adequam ao 

princípio de maleabilidade, de autonomia, de sensibilidade ao tempo humano na 

EJA. Isto se verifica pois é possível fragmentar e tratar numa linha sistematizada 

os possíveis imprevistos que surgirão, os quais poderão sofrer adaptações 

necessárias ao percurso do ensino e do aprendizado de ambos os lados da 

moeda: professor e aluno.  

Na próxima seção, iremos tratar com mais detalhes sobre a montagem do 

vídeo atribuída como tarefa do professor. Por que o professor como produtor do 

vídeo, por meio de uma colagem de itens midiáticos, pode favorecer uma 

pedagogia multiletrada na EJA?  

 

 

 

 

 

 

 

 

O trabalho com vídeos organizados pelo próprio professor permite 

personalização e familiaridade ao profissional. A montagem dos vídeos carrega 

esse teor multimodal e multicultural, pois é possível selecionar, num universo de 

recursos midiáticos, diversificados e múltiplos por sua própria natureza: itens, 
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fragmentos de força significativa que serão conjugados, unidos para darem 

origem a um outro objeto carregado de significado.  

Nessa perspectiva multissensorial permitida pela tecnologia, o professor 

deve possuir algumas habilidades pessoais para trabalhar com vídeos de sua 

autoria.  Além do aspecto técnico referente ao conhecimento sobre o uso de 

programas e aplicativos de edição de vídeo e imagem, é necessário adquirir uma 

sensibilidade midiática. O que queremos dizer com isso? Que esse professor 

deve olhar para os produtos da tv e da internet, e de outros meios, como uma 

grande casa de recursos informativos, lúdicos, reflexivos, capazes de serem 

colados/unidos de formas/ordens variadas para incrementar a cognição no 

ensino-aprendizagem. É preciso, por exemplo, que o professor assista a um 

programa de tv, ou a um filme, a um documentário no computador e seja capaz 

de perceber que pode selecionar um trecho ou trechos decisivos naquele objeto 

comunicacional, com potenciais de significado.  

Esse trabalho não é uma simples colagem de trechos midiáticos; é um 

processo de associação de informações já produto da reflexão do professor. 

Esse processo se torna uma arte personalizada, cuja familiaridade proporcionará 

ao professor conduzir seus alunos para produzirem outros significados. Eles 

interpretarão, percebendo o nexo de informações, sendo afetados pelos efeitos 

de sentido que provocam. Apreciarão os efeitos visuais e sonoros já contidos em 

cada elemento do novo objeto audiovisual montado, vivenciarão a ludicidade, 

mas também a criticidade. Essa proposta de trabalho coaduna-se com a 

concepção de leitura emitida por Paulo Freire em sua obra A importância do 

ato de ler:  

(...) uma compreensão crítica do ato de ler, que não se esgota na 
decodificação pura da palavra escrita ou da linguagem escrita, mas que 
se antecipa e se alonga na inteligência do mundo. A leitura do mundo 
precede a leitura da palavra, daí que a posterior leitura desta não possa 
prescindir da continuidade da leitura daquele. Linguagem e realidade 
se prendem dinamicamente. A compreensão do texto a ser alcançada 
por sua leitura crítica implica a percepção das relações entre o texto e 
o contexto. (1989, p. 9) (grifo nosso) 
 

Dessa forma, o uso do vídeo tomado como texto pelo aluno na interação 

com o texto verbal ocorrerá o processo em que os alunos são despertados 

cognitivamente a irem, por meio dessa mediação tecnológica, até outro ponto 

decisivo: a produção de um gênero textual escrito, a partir de uma temática 

vivenciada no processo de leitura e interpretação multissensorial e de 
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multilinguagens. O que corrobora com a definição de leitura de Paes de Barros 

(2005, p. 32): “ processo de compreensão ativa no qual os diversos sentidos em 

circulação no texto são instituídos a partir da relação dialógica estabelecida entre 

autor e leitor, entre leitor e texto e entre a multiplicidade de linguagens sociais”. 

 

 

Programas usados para a manipulação de vídeos, imagens e som 

 

Programa 1 – Atube catcher (Figura 11). 

Obs.: Permite fazer o download de vídeos do youtube. 

 

            Figura 11 – Programa gratuito Atube catcher 

 
           Fonte: Captura de tela feita pela pesquisadora (https://atube-catcher.softonic.com/). 

 

 

Programa 2 – Movavi Video Suite 12 (ou acima): site de compras 

brasileiro: <www.siliconaction.com.br> (Figura 12). 

Obs.: Programa usado para recortar os vídeos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://atube-catcher.softonic.com/
http://www.siliconaction.com.br/
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Figura 12 – Movavi Suite  

 
Fonte: Captura de tela feita pela pesquisadora 

 

 

Programa 3 – Ferramenta de captura de imagens do computador: 

captura imagens da tela do computador. Assim é possível tirar fotos de cenas 

dos vídeos assistidos (Figuras 13 e 14).  

Obs.: Esse programa já faz parte do pacote Windows. 

 
Figura 13 – Ferramenta de captura do Windows 7 

 
Fonte: <https://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/4632.ferramenta-de-captura-do-

windows-7-pt-br.aspx>. Acesso em: 21 mar. 2017. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

https://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/4632.ferramenta-de-captura-do-windows-7-pt-br.aspx
https://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/4632.ferramenta-de-captura-do-windows-7-pt-br.aspx
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Figura 14 – Ferramenta de captura do Windows 7 

 
Fonte: <http://atl.clicrbs.com.br/infosfera/2014/03/28/esqueca-a-combinacao-print-screenpaint-para-

recortar-uma-imagem-aprenda-a-usar-a-ferramenta-de-captura-do-windows/>. Acesso em: 21 mar. 2017. 
 

Programa 4 – Paint (Figura 15). 

Obs.: Permite colocar legendas no centro das imagens. 

  

                                                       Figura 15 – Paint 

                    Fonte: Captura de tela feita pela pesquisadora. 

 

Programa 5 – Power point (Figura 16). 

Obs.: Pode ser usado para a elaboração de páginas do vídeo onde queira 

inserir um texto questionador com a estética do PowerPoint. Assim as imagens 

salvas neste programa poderão ser incluídas ao início na montagem do vídeo. 

 
Figura 16 - PowerPoint (elaboração de uma página de imagem para o vídeo) 

                        Fonte: Captura de tela feita pela pesquisadora. 

 

Programa 6 – Wondershare Filmora: encontrado no site de compras 

brasileiro: <www.siliconaction.com.br> (Figura 17). 

Paint 

Essa ferramenta já faz parte 

do pacote Windows do seu 

computador. 

http://atl.clicrbs.com.br/infosfera/2014/03/28/esqueca-a-combinacao-print-screenpaint-para-recortar-uma-imagem-aprenda-a-usar-a-ferramenta-de-captura-do-windows/
http://atl.clicrbs.com.br/infosfera/2014/03/28/esqueca-a-combinacao-print-screenpaint-para-recortar-uma-imagem-aprenda-a-usar-a-ferramenta-de-captura-do-windows/
http://www.siliconaction.com.br/
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Obs.: Programa usado para unir fragmentos de vídeo, imagens e som, 

além de acrescentar legenda, efeitos de transição e mais. 

 

Figura 17 – Wondershare Filmora 

 

Fonte: Captura de tela feita pela pesquisadora. 

 

Como montar o vídeo  

1º passo: Baixar o programa Atube catcher. 

 

1. Entrar no site ‘www.atube.me/video’; conforme a Figura 18, fazer o download 

e instalá-lo conforme as orientações intuitivas dadas pelo próprio programa. 

 

Figura 18 – Fazendo o download do Atube catcher 

Fonte: Captura de tela feita pela pesquisadora. 

 

2. Conforme as Figuras 19 e 20: clique em sim para permitir e clique em Ok para 

escolher o idioma português, respectivamente. 

http://www.atube.me/video
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  Figura 19 – Click em sim para permitir                   Figura 20 – Click em Ok para o idioma 

Fonte: Captura de tela feita pela pesquisadora. 

 

3. Clique em avançar (Figura 21). Clique em ‘Eu aceito’ (Figura 22). 
 
 

Figura 21 – Click em avançar                          Figura 22 – Click em 'Eu aceito' 

Fonte: Captura de tela feita pela pesquisadora. 

 

4. Desmarque a opção indicada pela seta (Figura 23). Clique em next/próximo 

(Figura 24). 

 

Figura 23 – Desmarque a opção indicada pela seta            Figura 24 – Click em next 

Fonte: Captura de tela feita pela pesquisadora. 

 

5. Clique em decline (Figura 25). Clique em avançar (Figura 26). 
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Figura 25 – Click em decline                              Figura 26 – Click em avançar 

Fonte: Captura de tela feita pela pesquisadora. 

 

 

6. Clique em avançar para criar um ícone no menu iniciar (Figura 27). Clique em 

avançar novamente para criar um ícone na área de trabalho (Figura 28). 

 

          Figura 27 – Click em avançar novamente         Figura 28 – Click em avançar novamente  

Fonte: Captura de tela feita pela pesquisadora. 

 

7. Clique em instalar (Figura 29). O programa é instalado rapidamente, como se 

vê na linha verde (Figura 30). 
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Figura 29 – Click em instalar                          Figura 30 – Instala rapidamente. 

Fonte: Captura de tela feita pela pesquisadora. 

 

 

2º passo: Depois de feito o download do ‘Atube catcher’, use-o para baixar os 
vídeos escolhidos por você. 

 

1. Coloque a ‘URL’ do vídeo escolhido na caixa de  ‘URL’. Escolha entre os 

formatos de vídeo. Não confundir com os formatos de áudio (mp3). Entre os 

formatos de vídeo você pode escolher o formato mp4 (Figura 31). 

 

                     Figura 31 – Escolhendo o formato de vídeo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                   Fonte: Captura de tela feita pela pesquisadora. 

 

 

Fonte também no tutorial 

encontrado neste link: 

https://www.youtube.com

/watch?v=_OCKd2YNFPg 

As fotos foram capturadas do tutorial em vídeo que se encontra no site 
youtube.com neste link: 

https://www.youtube.com/watch?v=_OCKd2YNFPg 

https://www.youtube.com/watch?v=_OCKd2YNFPg
https://www.youtube.com/watch?v=_OCKd2YNFPg
https://www.youtube.com/watch?v=_OCKd2YNFPg
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3º passo: Com o programa ‘Movavi Video Suite’ recorte as partes 
escolhidas dos vídeos baixados. 

 

1. Clique no botão do programa ‘Movavi’ para abri-lo (Figura 32). 

 

Figura 32 – Movavi Suite 12  

 

Fonte: Captura de tela feita pela pesquisadora. 

 

2. Clique em dividir (Figura 33). 

 

Figura 33 – Clicando em dividir 

 

Fonte: Captura de tela feita pela pesquisadora. 
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3. Clique em ‘adicionar’ para encontrar o vídeo que deseja cortá-lo e adicioná-lo 

dentro do programa para o corte ser feito (Figura 34). 

 

Figura 34 – Clicando em ‘adicionar’

 
Fonte: Captura de tela feita pela pesquisadora. 

 

4. Escolha o vídeo de sua preferência e adicione-o dentro do programa para 

cortá-lo (Figura 35). 

 

Figura 35 – Escolhendo o vídeo para ser adicionado e cortado 

Fonte: Captura de tela feita pela pesquisadora. 
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5. Clique no vídeo escolhido (Figura 36). 

 
Figura 36 – Escolha do vídeo 

 

Fonte: Captura de tela feita pela pesquisadora. 
 

6. Clique em abrir e o vídeo será adicionado dentro do programa (Figura 37). 

 

Figura 37 – Adicionar vídeo dentro do programa 

 
Fonte: Captura de tela feita pela pesquisadora. 
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7. O vídeo escolhido vai aparecer na linha do tempo e na tela do programa 

(Figura 38).  

 

Figura 38 – Vídeo na linha do tempo e na tela do programa 

 
      Fonte: Captura de tela feita pela pesquisadora. 

 

8. Clique em no botão de play e deixe o vídeo correr para escolher a cena a ser 

cortada (Figura 39). 

 

Figura 39 – Selecionar cena a ser cortada 

 
Fonte: Captura de tela feita pela pesquisadora. 
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9. Corra o vídeo até o ponto desejado (Figura 40).  

 

Figura 40 – Indo ao ponto desejado 

 
Fonte: Captura de tela feita pela pesquisadora. 

 

10. Clique nesse botão de corte [  e o que estiver à direita será marcado, e o que 

estiver à esquerda será descartado (Figura (41). 

 
Figura 41 – Botão de corte: escolher o que será cortado 

 
Fonte: Captura de tela feita pela pesquisadora. 
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11. O que está à esquerda foi descartado. E a marca onde começa a linha 

amarela é onde começa o ponto do vídeo que deseja cortar (Figura 42). 

 
Figura 42 – Espaço à esquerda descartado 

 
Fonte: Captura de tela feita pela pesquisadora. 

 

12. Quando encontrar o ponto final da parte do vídeo que deseja cortar verá que 

a seta na linha amarela marca esse ponto final onde será feito o outro corte do 

vídeo (Figura 43). 

 

Figura 43 – selecionar parte final do vídeo que deseja cortar 

Fonte: Captura de tela feita pela pesquisadora. 
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13. Clique no botão ] que indica um corte à direita (Figura 44).  

 
Figura 44 – Corte à direita 

Fonte: Captura de tela feita pela pesquisadora. 

           

14. Assim, tudo que estiver à direita da linha amarela será descartado (Figura 

45).  

 

Figura 45 – Descarte do que estiver à direita da linha amarela 

  
Fonte: Captura de tela feita pela pesquisadora. 
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15. Clique no botão ‘dividir’. A linha amarela indica o ponto do vídeo que será 

salvo como um pedaço do vídeo (Figura 46). 

 

Figura 46 – Salvando um pedaço do vídeo  

Fonte: Captura de tela feita pela pesquisadora. 

 

 

 

As fotos tutorias anteriores do programa Movavi Suite foram capturadas 

com a ‘Ferramenta de Captura’ do windons 7, conforme Figura 47, abaixo.  

 

 
                     Figura 47 – Ferramenta de captura 

Fonte: Captura de tela feita pela pesquisadora. 

Fonte: 

<https://social.technet.microso

ft.com/wiki/contents/articles/46

32.ferramenta-de-captura-do-

windows-7-pt-br.aspx>. 

Acesso em: 21 mar. 2017. 

Obs: O programa deve ser usado apenas para cortar os vídeos, pois para 

juntá-los com outros elementos (pedaços de vídeo, figuras e sons mp3 

para criar a montagem em vídeo), o programa ‘Wondershare filmora’ é 

mais eficiente e mais fácil de usar. 
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4º passo: Capture imagens dos vídeos com a ferramenta de captura do 
seu computador.  

  

1. Clique em acessórios (Figura 48). 

 

Figura 48 – Clicar em ‘acessórios’ 

 
Fonte: Captura de tela feita pela pesquisadora. 

 

2. Clique em ‘ferramenta de captura’ (Figura 49). 

 

Figura 49 – Clicar em ‘ferramenta de captura 

 
Fonte: Captura de tela feita pela pesquisadora. 

O vídeo “Receita de caruru baiano original aprenda com 

Fábio de Melo”, cujas imagens capturadas foram usadas neste 

tutorial, pode ser encontrado neste link:  

<https://www.youtube.com/watch?v=gnPLbZXKBnQ> 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gnPLbZXKBnQ


Universidade Estadual de Santa Cruz- UESC / Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação 

Mestrado Profissional em Rede Nacional - Profletras 

Caderno Pedagógico – Protótipos Didáticos para uma prática multiletrada na EJA em Língua 

Portuguesa 

45 
 

 

3. A ferramenta irá se abrir (Figura 50). Clique no botão ‘Novo’ (Figura 51). 

 

                       Figura 50 – Ferramenta aberta                         Figura 51 – Clicar em ‘novo’ 

Fonte: Captura de tela feita pela pesquisadora. 

 

4. Escolha captura retangular (Figura 52). 

 

Figura 52 – Escolher ‘captura retangular’ 

 
Fonte: Captura de tela feita pela pesquisadora. 

 

5. Desenhe o quadrado no espaço que deseja capturar (Figura 53).  

 

Figura 53 – Desenhar quadrado no espaço 

Fonte: Captura de tela feita pela pesquisadora. 
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6. O espaço capturado vai aparecer dentro do programa. Salve clicando no botão 

que parece um disquete. Guarde a imagem capturado do vídeo no computador 

para depois usá-la (Figura 54). 

 

Figura 54 – Salvar clicando na imagem do disquete 

 Fonte: Captura de tela feita pela pesquisadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5º passo: Use o programa ‘Paint’ que já vem incluso no Windows do seu 
computador. Com ele, coloque as frases questionadoras em cada imagem 
que você capturou (fotografou) dos fragmentos de vídeo selecionados e 

recortados dos seus originais. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Há um tutorial neste link do youtube.com que explica como 
capturar imagens da tela do computador: 

<https://www.youtube.com/watch?v=Tq_qSAyuxrU> 

Estas questões serão inseridas em imagens já capturadas dos 

trechos de vídeo da montagem em vídeo. A posição delas no vídeo 

será ao final, para contrapor com estas mesmas questões que 

aparecem ao início do vídeo, mas em páginas de imagem do 

PowerPoint. 
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1. Entre na pasta ‘acessórios’ (Figura 55). 

 

Figura 55 – Entrar na pasta ‘acessórios 

 
Fonte: Captura de tela feita pela pesquisadora. 

 

2. Na pasta acessórios, clique no Paint (Figura 56). 

 

Figura 56 – Clicar em ‘Paint’ na pasta acessórios 

Fonte: Captura de tela feita pela pesquisadora. 

 

3. Clique nesta seta branca (Figura 57). 

 

Figura 57 – Clicar na seta branca 

 
Fonte: Captura de tela feita pela pesquisadora. 
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4. Agora clique em ‘abrir’ para encontrar a imagem que deseja colocar um texto 

(Figura 58). 

 

Figura 58 – Clicar em ‘abrir’ 

 
Fonte: Captura de tela feita pela pesquisadora. 

 

5. Selecione a imagem que deseja colocar texto. Depois clique no botão ‘abrir’ 

(Figura 59).  

 

Figura 59 – Selecionar imagem 

 
Fonte: Captura de tela feita pela pesquisadora. 
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6. Aberta a imagem clique no botão ‘A’ para criar a caixa de texto onde será 

digitado o texto (Figura 60). 

 

Figura 60 – Clicar no botão ‘A’ 

 

Fonte: Captura de tela feita pela pesquisadora. 

 

7. Ao ter clicado no botão ‘A’, ao ir para a imagem aberta abaixo, vai aparecer 

essa caixa de texto, que, ao ser digitado o texto, ela é alargada, tomando a forma 

que o tamanho do texto permitir (Figura 61). 

 

Figura 61 – Surge caixa de texto 

Fonte: Captura de tela feita pela pesquisadora. 

 

8. Escolha cor, o tipo da letra e o tamanho nestes botões (Figura 62). É como no 

Word. 
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Figura 62 – Escolher cor tipo e tamanho da letra 

 
Fonte: Captura de tela feita pela pesquisadora. 

 

9. Digite o texto e ele vai aparecer com a fonte, cor e tamanho escolhidos (Figura 

63).  

Figura 63 – Digitar o texto 

 
Fonte: Captura de tela feita pela pesquisadora. 

 

10. Clique no botão que está acima, e depois clique em ‘salvar como’, e escolha 

salvar em ‘jpeg’ (Figura 64). 

 

Figura 64 – Clique em ‘salvar como’-‘imagem jpeg’ 

 
Fonte: Captura de tela feita pela pesquisadora. 
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11. Escolha a ‘pasta’ onde deseja guardar a imagem e clique em ‘salvar’ (Figura 

65). 

 

Figura 65 – Escolher pasta para guardar e ‘salvar’ 

     Fonte: Captura de tela feita pela pesquisadora. 

                                                . 

 

 

 

 

 

 

6º passo: Use o programa Power Point para elaborar uma página de 
imagem jpeg para iniciar o vídeo. E mais quatro páginas de imagem jpeg 
com questionamentos sobre as cenas do vídeo elaborado que irão ser 

colocadas no início, após à página 1 da montagem em vídeo.  
 

 

Obs.: Pois, ao final da montagem, estes questionamentos se repetirão, mas em 

imagens com cenas capturadas dos trechos em vídeo da montagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obs.: Há um tutorial em vídeo, que também explica como colocar texto em 

imagem com o ‘Paint’ encontrado neste link do site youtube.com: 

<https://www.youtube.com/watch?v=KOQiFKkvU0Y> 

 

Estas imagens 

capturadas dos 

vídeos que você 

cortou, vão ser 

inseridas ao final da 

montagem em vídeo. 

A estética do PowerPoint é interessante, e pode contribuir para o 

visual das páginas iniciais da montagem em vídeo feita pelo 

professor. 

https://www.youtube.com/watch?v=KOQiFKkvU0Y
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1. Clicando no programa PowerPoint (Figura 66). Após clicar, o programa se 

abrirá (Figura 67).  

 

                Figura 66 – Entrando                          Figura 67 – O programa abrindo  

Fonte: Captura de tela feita pela pesquisadora. 

 

2. Aparecerão os designs de página (Figura 68). Escolha o tipo de sua 

preferência (Figura 69). 

 

        Figura 68 – Designs de página                 Figura 69 – Escolher tipo de sua preferência 

Fonte: Captura de tela feita pela pesquisadora. 
 

 

6º passo: Use o programa Power Point para elaborar uma página de 
imagem jpeg para iniciar o vídeo. E mais quatro páginas de imagem jpeg 
com questionamentos sobre as cenas do vídeo elaborado que irão ser 

colocadas no início, após à página 1 da montagem em vídeo. 
 

Obs.: Pois ao final da montagem, estes questionamentos se repetirão, mas em 

imagens com cenas capturadas dos trechos em vídeo da montagem. 
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1. Clicando no programa Power Point (Figura 70). Após clicar, o programa se 

abrirá (Figura 71). 

 

               Figura 70 – Entrando                            Figura 71 – Abrindo o programa 

Fonte: Captura de tela feita pela pesquisadora. 

 

2. Aparecerão os designs de página (Figura 72). Escolha o tipo de sua 

preferência (Figura 73). 

 

       Figura 72 – Designes de página                 Figura 73 – Escolher tipo de sua preferência 

Fonte: Captura de tela feita pela pesquisadora. 

A estética do Power Point é interessante, e pode contribuir para o 

visual das páginas iniciais da montagem em vídeo feita pelo 

professor. 
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3. Escolha um subtipo de design, clique nele (Figura 74). O design escolhido se 

mostrará maior no quadro à esquerda. Clique em criar (Figura 75). 

 

        Figura 74 – Escolha do subtipo                                    Figura 75 – Design aberto 

Fonte: Captura de tela feita pela pesquisadora. 

 

4. O design se abrirá na página das ferramentas do PowerPoint (Figura 76). 

Clique no pequeno slide à esquerda e escolha entre as opções ‘duplicar slide’ 

(Figura 77).    

 

     Figura 76 – Designe com caixa de ferramentas         Figura 77 – Duplicar slide 

Fonte: Captura de tela feita pela pesquisadora. 
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5. No novo slide que surgiu, clique novamente no ‘duplicar slide’ (Figura 78).  

Faça isso até ter cinco slides (Figura 79). 

 

                Figura 78 – Duplica mais slides             Figura 79 – Slides duplicados 

Fonte: Captura de tela feita pela pesquisadora. 

 

6. Vá na aba ‘design’ e clique (Figura 80). Dentre as preferências, escolha o 

conjunto de cores adequado à sua imagem (Figura 81). 

           

               Figura 80 – Aba ‘Design’                   Figura 81 – Escolha suas preferências de cor 

Fonte: Captura de tela feita pela pesquisadora. 
 

 7. Ainda na aba design, veja à direita, no canto acima, o botão ‘plano de fundo’. 

Clique nele (Figura 82). Escolha a cor desejada e clique na porcentagem de 

variação da cor para aumenta-la à sua escolha (Figura 83). 

 

 Figura 82 – Botão ‘formatar plano de fundo’    Figura 83 – Escolhendo o ‘plano de fundo’ 

Fonte: Captura de tela feita pela pesquisadora. 
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8. Clique em ‘redefinir plano de fundo’ (Figura 84). Clique em ‘aplicar tudo’ para 

que a escolha seja replicada em todos os cinco slides (Figura 85). 

 
                    Figura 84 – Redefinir Plano                               Figura 85 – Aplicar tudo 

Fonte: Captura de tela feita pela pesquisadora. 

 

9. Conforme a Figura 86, clique no meio do slide à frente, onde estará o texto, e 

aparecerá acima na barra de ferramentas, a aba ‘formatar’. Na qual irá escolher 

as preferências de contorno e cor do texto. E as preferências de cor para o 

contorno e cor da ‘forma’, o retângulo em cujo interior está o texto. 

 

Figura 86 – Preferências de cor e contorno do texto e da forma onde se encontra o texto 

Fonte: Captura de tela feita pela pesquisadora. 

 

10. O texto com seu contorno e cor aparecerá dentro do retângulo (forma) com 

suas preferências de cor e contorno (Figura 87). 

 

Figura 87 – Texto dentro da forma 

 
Fonte: Captura de tela feita pela pesquisadora. 
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11. Escolha o tipo de letra e o seu tamanho (Figura 88). 

 
Figura 88 – Escolher fonte da letra e tamanho 

 
Fonte: Captura de tela feita pela pesquisadora. 

 

12. Vá em ‘arquivo’ no canto superior à esquerda. Clique (Figura 89). Clique em 

‘salvar como’ (Figura 90).  

 

     Figura 89 – Selecionar ‘arquivo’                    Figura 90 – Clicar em ‘salvar como’ 

 
Fonte: Captura de tela feita pela pesquisadora. 

  

13. Em ‘computador’ escolha a pasta em que salvará a imagem elaborada por 

você (Figura 91). Clique nessa seta preta (Figura 92).  

 

Figura 91 – Escolher pasta onde o arquivo será salvo 

 
Fonte: Captura de tela feita pela pesquisadora. 

 
 

Figura 92 – Seta em que irá clicar 

 
Fonte: Captura de tela feita pela pesquisadora. 
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14. E então, escolha o formato da imagem, de preferência ‘jpeg’. E clique em 

‘salvar’. A imagem será guardada na pasta escolhida (Figura 93). 

 
Figura 93 – Escolher formato da imagem e ‘salvar’ 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Fonte: Captura de tela feita pela pesquisadora. 

 

 

 

 

 

 

 

7º passo: Vamos, finalmente, fazer a montagem do vídeo. Para isso, 
usaremos o programa, ‘Wondershare Filmora’. Com ele uniremos as 

imagens jpeg, os vídeos que já foram recortados e os sons/músicas mp3. 
Bom trabalho! 

 

 

1. Abra o programa ‘Wondershare Filmora’ (Figura 94). Ele começará a se abrir 

(Figura 95). 

 

Figura 94 – Abrir o programa ‘Wondershare Filmora’    Figura 95 – Abertura do programa 

     
Fonte: Captura de tela feita pela pesquisadora. 

 

Neste link encontramos um tutorial em vídeo que ensina como salvar 

imagem em jpeg por meio do Power Point. 

https://youtu.be/TCEXt8Fzd4I 
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2. Com a tela do programa aberto, escolha ‘Modo Completo’ (Figura 96). O 

programa abrirá as ferramentas de montagem de vídeo (Figura 97). 

 

    Figura 96 – Escolher ‘Modo Completo’   Figura 97 – Abertura das ferramentas de montagem 

    
Fonte: Captura de tela feita pela pesquisadora. 

 

3. Vá em ‘importar mídia’ e clique (Figura 98). Pode ser no ‘importar’ acima, na 

caixa de ferramentas, ou na grande seta abaixo. A caixa onde você escolherá os 

arquivos de mídia (vídeo, imagem, som mp3), se abrirá para você adicioná-los 

ao programa para a montagem do vídeo (Figura 99). 

 
     Figura 98 – Selecionar ‘importar mídia’              Figura 99 – Escolher arquivo para abrir 

   
Fonte: Captura de tela feita pela pesquisadora. 

 

4. Adicione os arquivos já preparados por você (as imagens de abertura, os 

vídeos já cortados, as imagens finais, os sons mp3, ou seja, os trechos de 

música e efeitos sonoros). Ou seja, escolha esses arquivos, clique neles e depois 

clique em abrir, para que sejam colocados dentro do programa (Figura 100). E 

assim, você as verá já em primeiro plano já adicionadas em ‘arquivos de mídia’ 

(Figura 101). 
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     Figura 100 – Adicionar os arquivos Figura 101 – Arquivos adicionados em ‘arquivo de mídia’ 

  
Fonte: Captura de tela feita pela pesquisadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Se você escolhe o botão acima, ‘importar’, para adicionar mais arquivos de 

mídia (som mp3, imagens, vídeos cortados), aparece no programa conforme a 

Figura 102. Quando são sons mp3, estes aparecem com um sinal de música, 

como mostra Figura 103. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          Figura 102 – Escolha do botão ‘importar’        Figura 103 – Sons: sinal de música 

 
Fonte: Captura de tela feita pela pesquisadora. 

No caso aqui, são imagens, mas você fará o mesmo procedimento com 

todos os arquivos de mídia (sons mp3, vídeos já cortados e outras 

imagens). 

Repare que a linha do tempo é formada por cinco camadas (uma 

camada de vídeo e imagem, uma segunda camada para sobrepor 

imagens ou vídeos; uma terceira camada de textos, ou seja, onde as 

legendas dos vídeos são digitadas, e duas camadas de música). 
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6. Esta é a linha do tempo. É aqui que você vai ‘arrastar’ os arquivos de mídia 

(imagens, mp3 e vídeos). Cada um em uma ‘camada’ da linha do tempo (Figura 

104). Arraste o arquivo que estará primeiro no seu vídeo; no caso, são as 

imagens (de abertura, e as quatro questões em imagem jpeg, elaboradas no 

PowerPoint). Aparecerá essa setinha na frente do arquivo. Clique nela, para 

fazer a adição do arquivo de mídia (Figura 105). 

 
             Figura 104 – Linha do tempo            Figura 105 – Clicar em seta na frente do arquivo 

                                             Fonte: Captura de tela feita pela pesquisadora. 

 

7. A imagem irá para sua camada de imagem, como visto na Figura 106. Agora 

você aumentará o zoom, para vê-la melhor, e assim poderá colocar a transição 

(efeito de saída para aparecer outro arquivo), de acordo com a Figura 107.  

 
Figura 106 – Imagem na camada de imagem  Figura 107 – Aumentar zoom/colocar transição  

 
Fonte: Captura de tela feita pela pesquisadora. 

Note que ao adicionar o arquivo, como acima, clicando nessa seta que 

aparece no meio do objeto a ser adicionado, logo a seguir esse objeto 

vai para a linha do tempo, na sua camada correspondente. No caso 

dessa figura, o arquivo irá para a camada de imagens. 
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8. Adicione o arquivo de música, com o mesmo procedimento em que adicionou 

o arquivo de imagem. A música irá para a camada de música (Figura 108). Se a 

música for curta, basta adicionar novamente a mesma música, como aqui, na 

Figura 109. Se ficar grande demais, corte a música, ou diminua o zoom do vídeo 

para se encaixar no tamanho da música (Figura 110). 

 
 Figura 108 – Adicionar música   Figura 109 – Camada de música   Figura 110 – Encaixar música 

 
              Fonte: Captura de tela feita pela pesquisadora. 

 

9. Se a música ficar maior que a parte do vídeo, onde será adicionada, basta 

cortá-la, como mostra a Figura 111. Ao clicar na música que será cortada, veja 

que o ícone da ‘tesoura’ irá se acender, onde antes estava apagado, conforme 

a Figura 112. Clique na ‘tesoura’ e aparecerá um corte no ponto onde uma linha 

branca corta a linha do tempo, no mesmo ponto onde o arquivo da música, será 

no lado direito, eliminado, de acordo com a Figura 113, a seguir. 

 

 

 

 

 

 

Veja que para aumentar o zoom, ou seja, aumentar para poder trabalhar 

melhor o arquivo, basta puxar essa seta para a direita. E o próximo 

passo será adicionar um arquivo de música. 
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Figura 111 – Cortar música     Figura 112 – Ícone ‘tesoura’  Figura 113 – Clicar em ‘tesoura’ 

     
Fonte: Captura de tela feita pela pesquisadora. 

 

10. Clique no lado direito, que será eliminado. Clique no botão direito do mouse 

e vai aparecer uma caixa de ferramentas. Clique agora na opção ‘eliminar’ 

(Figura 114). A parte da música será eliminada (Figura 115).  

 
    Figura 114 – Clicar na opção ‘eliminar’            Figura 115 – Eliminando parte da música 

         
Fonte: Captura de tela feita pela pesquisadora. 

 

11. Para inserir o efeito de transição, que aparecerá na passagem dessa cena 

para outra cena na montagem do vídeo, volte a seta branca um pouquinho para 

a esquerda (Figura 116). E, clique em ‘transições’ na caixa de ferramentas acima 

(Figura 117). 

 

       Figura 116 – Inserir efeito de transição          Figura 117 – Clicar em ‘transições’ 

       
Fonte: Captura de tela feita pela pesquisadora. 
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12. Em seguida, vai aparecer um conjunto de efeitos de transição para serem 

escolhidas por você (Figura 118). Arraste a transição escolhida, ou 

simplesmente dê dois cliques na transição (Figura 119). 

 

       Figura 118 – Escolher transição                       Figura 119 – Arrastar ou clicar na transição 

Fonte: Captura de tela feita pela pesquisadora. 

 

13. Agora, arraste essa primeira transição até o final do arquivo onde está a seta 

branca recuada um pouco para à esquerda. Ou simplesmente dê dois cliques na 

transição escolhida. Vai ficar um pouquinho escuro no trecho onde a transição 

for adicionada (Figura 120). Clique em ‘Multimídia’ na caixa de ferramentas para 

voltar aos arquivos adicionados (Figura 121).  

 
Figura 120 – Trecho da transição adicionada    Figura 121 – Voltar aos arquivos adicionados 

 
Fonte: Captura de tela feita pela pesquisadora. 

 

14- Repita o mesmo procedimento com todos os outros arquivos, quando for 

adicionar as transições (Figura 122). Agora vamos colocar legenda em um trecho 

de vídeo na montagem. O vídeo na linha do tempo fica maior do que uma 

imagem jpeg (Figura 123), veja! 
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Figura 122 – Adicionar transições             Figura 123 – Vídeo na linha do tempo 

   
Fonte: Captura de tela feita pela pesquisadora. 

  

 

 

 

 

  

 

 

15. Neste vídeo mostrado na figura, já há uma legenda que traduz o canto das 

garotas russas, assim a legenda que precisa ser acrescentada será acima dessa 

primeira, e vai indicar que são garotas russas cantando uma música folclórica do 

país, pois isto se faz necessário (Figura 124). Clique no arquivo de vídeo (Figura 

125). 

 

   Figura 124 – Legenda que traduz a canção         Figura 125 – Clicar no arquivo do vídeo 

 
Fonte: Captura de tela feita pela pesquisadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

O vídeo já tem som, por isso, na quarta camada abaixo, a de 

música, não será necessário adicionar um arquivo musical, como foi 

feito para a imagem.  

Repare que quando você clica no vídeo, na ‘timeline’ (linha do 

tempo), o vídeo fica mais claro que a imagem que o antecede. E 

também aparece um ícone de uma mão em cima dele, que esta 

foto não mostra. 
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16. Agora clique na opção ‘texto/créditos’ na caixa de ferramentas, acima da 

linha do tempo (Figura 126). Aparecerão vários tipos de legenda à sua escolha, 

na janela acima da caixa de ferramentas. Escolha uma e dê dois cliques (Figura 

127). 

 

  Figura 126 – Clicar na opção ‘texto/créditos’      Figura 127 – Escolher uma legenda 

 
Fonte: Captura de tela feita pela pesquisadora. 

 

17. A transição que devemos escolher (neste caso) é a transição que fique no 

meio, pois assim ficará acima da legenda da música deste vídeo. Por isso, 

escolhemos, o ‘subtitle 3’, pois é uma legenda simples e o texto dela fica numa 

posição que é ideal para ficar acima da primeira legenda do vídeo. Dê dois 

cliques (Figura 128). Dê, então, dois cliques na janela à direita, do programa 

‘Filmora’, para aparecer a caixa de texto onde será digitado o texto da legenda 

(Figura 129). 

 

         Figura 128 – Selecionar ‘subtitle 3’       Figura 129 – Dar dois cliques na janela à direita 

Fonte: Captura de tela feita pela pesquisadora. 
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18. Digite o texto apenas neste espaço onde está o texto modelo da legenda 

(Show Subtitle Easily/Add your text here). Repare que ele tem um fundo escuro, 

não ultrapasse este espaço, pois ficará estranho ao final do vídeo, conforme a 

Figura 129 (anterior). Nós escolhemos cor amarela para a legenda, fonte Arial, 

tamanho 28, justificado (no centro da caixa de texto, de fundo escuro no vídeo), 

como mostra a Figura 130. As ferramentas para fazer estas escolhas para a 

legenda ficam ao lado, à esquerda da janela, onde o texto será digitado. Logo 

após, clique em ‘Ok’ (Figura 131). 

 
     Figura 130 – Digitar texto em espaço                      Figura 131 – Clique em ‘Ok’ 

 
Fonte: Captura de tela feita pela pesquisadora. 

 

19. Depois dos quatro vídeos da montagem, colocamos as imagens capturadas 

dos trechos de vídeo com as questões já adicionadas com o programa ‘Paint’. 

Estas finalizam a montagem do vídeo, como mostra a Figura 132.  

 

Figura 132 – Imagens capturadas do vídeo 

 Fonte: Captura de tela feita pela pesquisadora. 
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20. Com a seta no final da montagem de vídeos, na linha do tempo, vá acima, 

na caixa de ferramentas, e clique em ‘Texto/Créditos’ (Figura 133). 

 

Figura 133 – Clicar em ‘Texto/Créditos’ 

               Fonte: Captura de tela feita pela pesquisadora. 
 

21. Escolha dentre os tipos de legenda a ‘The End’, e adicione ao projeto 

clicando duas vezes (Figura 134). Assim, essa legenda final já vai aparecer na 

montagem do vídeo (Figura 135).  

 

         Figura 134 – Escolher legenda “The End”             Figura 135 – Legenda no vídeo 

 
Fonte: Captura de tela feita pela pesquisadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veja que, quando colocamos o crédito final (The End), este texto aparece 

após o último vídeo, na linha do tempo abaixo, na camada de texto, com 

um ‘T’ de texto. Como fizemos isso? Leia abaixo. 
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22. Veja o ‘T’ de texto na camada de texto na linha do tempo (Figura 136). Mas, 

ao adicionarmos a música final para essa legenda de encerramento do vídeo, 

esta ficou muito grande. Basta fazer o processo explicado em etapa anterior de 

como cortar música e eliminá-la da linha do tempo, nos passos 8, 9 e 10 do 

tutorial deste programa. E, assim, o problema será resolvido, como vemos na 

Figura 137. 

 

        Figura 136 – Texto (T) na linha do tempo          Figura 137 – Solução de problema 

 
Fonte: Captura de tela feita pela pesquisadora. 

 

23. Agora clique no botão ‘multimídia’, em vermelho, e em seguida clique no 

botão ‘exportar’, também em vermelho, conforme a Figura 138.  

 

Figura 138 – Clicar em “multimídia” e “exportar” 

 
Fonte: Captura de tela feita pela pesquisadora. 

 

24. Escolha entre os formatos ‘mp4’ ou ‘flv’ para a montagem do seu vídeo, e 

clique em ‘exportar’, em preto, na Figura 139. 
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Figura 139 – Escolher formato para salvar o vídeo 

 
Fonte: Captura de tela feita pela pesquisadora. 

 

25. O vídeo começará a ser exportado. Você dever esperar (Figura 140). Quando 

o vídeo já tiver completado a exportação, clique em ‘fechar’, que vai aparecer 

em preto no canto direito da janela, em preto (Figura 141). 

 

        Figura 140 – Vídeo sendo exportado                       Figura 141 – Fechar vídeo 

                                                   Fonte: Captura de tela feita pela pesquisadora. 

 

26. Feche no X, conforme a Figura 142. Feche o programa. Para isso, clique em 

‘sim’ para não perder seu projeto, se quiser modificá-lo depois (Figura 143). 

Procure onde está seu vídeo. Vá em computador. Do lado esquerdo, clique em 

‘documentos’. Em seguida, clique no lado direito em ‘Wondershare Filmora’. Seu 

vídeo estará lá, se não tiver salvo em uma pasta previamente escolhida (Figura 

144). 
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Figura 142 – Para fechar o programa                 Figura 143 – Para fechar o programa             

 
       Fonte: Captura de tela feita pela pesquisadora. 

                                                                                         

Figura 144 – Tutoriais sobre montagem de vídeo no “Wondeshare Filmora” 

Fonte: Captura de tela feita pela pesquisadora. 

 

 

 

 

 

Para quem não sabe, o ‘Wondershare Filmora’ é o programa 

“Wondershare Vídeo Editor’ melhorado. Por isso que os links acima 

indicam tutoriais do segundo para aprenderem a usarem o primeiro. 
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Temática: Cenas híbridas da arte 

 

Fase 1 – Proposta de montagem do vídeo a partir de fragmentos selecionados. 

 

1) A montagem do vídeo utilizando 5 cenas, com base em imagens intituladas: 

Tchaikovsky: Lago dos Cisnes - Ballet de Kirov-Rússia; Performance do Brasil 

no encerramento das Paraolimpíadas Londres 2012 (Mistura de balé clássico, 

samba e capoeira); Dança de Rua: Berlin-Alemanha 2011; Michael Jackson 

"Billie Jean" 30th Anniversary Madison Square Garden-NY. 

 

CENA 1 

 

Figura 145 – Tchaikovsky: Lago dos Cisnes - Ballet de Kirov-Rússia 

 
Fonte: <https://www.youtube.com/watch?v=9rJoB7y6Ncs>. Acesso em: 12 mar. 2017. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9rJoB7y6Ncs
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CENA 2 

 

Figura 146 – Performance do Brasil no encerramento das Paraolimpíadas Londres 2012 
(Mistura de balé clássico, samba e capoeira) 

 
Fonte: <https://www.youtube.com/watch?v=KIhWZga3a7E>. Acesso em: 12 mar. 2017. 

 

CENA 3 

 

Figura 147 – Dança de Rua: Berlin-Alemanha 2011 

 
Fonte: <https://www.youtube.com/watch?v=iITT9FT_Jn4>. Acesso em: 12 mar. 2017.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KIhWZga3a7E
https://www.youtube.com/watch?v=iITT9FT_Jn4
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CENA 4 

 

Figura 148 – Michael Jackson "Billie Jean" 30th Anniversary Madison Square Garden-NY 

 
Fonte: <https://www.youtube.com/watch?v=rAiw2SXPS-4>. Acesso em: 12 mar. 2017. 

 

 

CENA 5 

 

Obs.: As fotos das cenas com alguns questionamentos (+ música instrumental): 

 

 

 

 
Fonte: <https://www.youtube.com/watch?v=9rJoB7y6Ncs> e 

<https://www.youtube.com/watch?v=KIhWZga3a7E>. Acesso em: 12 mar. 2017. 

 

 

 

Figura 149 – Tchaikovsky: Lago dos 

Cisnes - Ballet de Kirov-Rússia 
Figura 150 – Performance do Brasil nas 

Paraolimpíadas Londres 2012 

https://www.youtube.com/watch?v=rAiw2SXPS-4
https://www.youtube.com/watch?v=9rJoB7y6Ncs
https://www.youtube.com/watch?v=KIhWZga3a7E


Universidade Estadual de Santa Cruz- UESC / Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação 

Mestrado Profissional em Rede Nacional - Profletras 

Caderno Pedagógico – Protótipos Didáticos para uma prática multiletrada na EJA em Língua 

Portuguesa 

75 
 

 

 

 

 
Fonte: <https://www.youtube.com/watch?v=iITT9FT_Jn4> e 

<https://www.youtube.com/watch?v=rAiw2SXPS-4>. Acesso em: 12 mar. 2017. 

 

Fase 2 – Detalhamento da atividade, orientações sobre o procedimento, 

apresentação dos objetivos etc.  

 

1. Apresentação do tema: ‘Cenas híbridas da Arte’. 

 

Nessa etapa será explicado aos alunos o que se pretende discutir através 

do vídeo a ser apresentado com a exploração do tema ‘As cenas híbridas da 

arte’, o qual refere-se à realidade artística que é composta na mistura de 

elementos aparentemente distanciados, mostrando através dessa mistura a 

riqueza de novos sentidos artísticos. 

 

2. Público-alvo: Alunos da EJA, Eixos IV e V (equivalentes ao 6º até o 9º ano) do 

ensino fundamental. 

3. Disciplina: Língua Portuguesa. 

4. Tempo provável de execução da proposta: 12 aulas de 40 minutos. 

5. Competências e ou habilidades a serem desenvolvidas ao longo da aplicação 

do dispositivo didático: 

• Ser capaz de constatar que o vídeo é um texto e saber interagir com o 

mesmo a partir dessa perspectiva; 

• Interagir os significados construídos a partir do vídeo com as ideias 

elaboradas a partir de textos verbais; 

Figura 151 – Dança de Rua: Berlin-

Alemanha 2011 
Figura 152 – Michael Jackson "Billie Jean" 
30th Anniversary Madison Square Garden-NY 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iITT9FT_Jn4
https://www.youtube.com/watch?v=rAiw2SXPS-4
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• Ler o texto do gênero textual selecionado identificando a estrutura 

composicional e as tipologias específicas que o constitui; 

• Fruir esteticamente a arte da dança por meio do vídeo; 

• Refletir sobre a escrita do texto pertencente ao gênero textual artigo 

de opinião; 

• Exprimir significados artísticos e híbridos constituintes na arte da 

dança; 

• Elaborar um texto na temática mencionada dentro do gênero textual 

artigo de opinião. 

Obs: Neste trabalho não estamos diferenciando os termos 

competência e habilidade. No entanto, se o professor, leitor deste 

caderno pedagógico tiver interesse, no documento a seguir encontrará 

a distinção entre estes termos respaldado em alguns autores, bem 

como o uso dos mesmos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase 3 – Questões a serem apresentadas para discussão sobre o vídeo. 

 

1. Questionamentos disparadores da discussão para a interpretação do vídeo: 

 

a) O que é a arte da dança? Por meio do vídeo você percebeu estilos 

semelhantes ou diferentes?  

b) Na expressão variada dos elementos artísticos apresentados no 

vídeo qual o efeito ou impressão que eles transmitem?  

c) Que culturas se misturam nesse vídeo? Houve alguma indicação de 

não compatibilidade entre elas? 

Bahia. Orientações curriculares e subsídios didáticos para a organização do 
trabalho pedagógico no ensino fundamental de nove anos - Superintendência 

de Desenvolvimento da Educação Básica. Diretoria de Educação Básica. 

Salvador: Secretaria da Educação, 2013 198 p. 

Nas páginas 31, 32 e 81 do documento citado encontramos a discussão 
sobre os termos.  
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d) Qual o tipo de beleza que vocês conseguem apontar nas cenas? 

e) Para você, existem regras para a beleza da arte? 

 

Obs.: Serão aceitos novos questionamentos expressos pelos alunos. Estes 

questionamentos dos alunos serão registrados para uso posterior. 

Postura dialógica a ser assumida nessa discussão: o professor deverá 

aproveitar as experiências de vida dos alunos, agir de uma forma mediadora 

permitindo que os alunos construam suas interpretações. 

 

2. Questionamentos sobre a montagem do vídeo em função de uma atividade 

autoral através da confluência de objetos audiovisuais, imagéticos ou sonoros: 

 

a) Por que escolher estas cenas artísticas em detrimento de outras? 

b) Por que as escolhas foram determinantes para a construção de 

significado? 

c) Se quiséssemos modificar a produção de sentido do vídeo, que 

cenas poderíamos substituir e por quais? Dê exemplos. 

d) A partir das novas sugestões de substituição das cenas, que 

prováveis significados seriam diferentes? Por quê? 

 

Fase 4 – Detalhamento sobre o gênero textual a ser trabalhado. 

 

1. Gênero textual a ser trabalhado: Artigo de Opinião.  

2. Apresentação da estrutura composicional de um artigo de opinião.  

 

Obs: O termo estrutura composicional é pautada em Bakhtin (2010, p. 262-306), 

estudioso conceituado no estudo dos gêneros textuais, bem como na análise do 

discurso. 

Nessa etapa serão mostrados exemplos de artigos de opinião que serão 

lidos em sala. Neste momento as estruturas composicionais sobre as quais trata 

(BAKHTIN, 2010, p. 262-306) presentes no gênero textual ficam mais evidentes 

e são destacadas como objetos de análise para a compreensão do gênero 

textual em pauta. Além de que o tema será perpassado no seu desenvolvimento 

ao longo dos parágrafos. Esta disposição didática se legitima pois as estruturas 
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composicionais é que permitem a distinção entre os gêneros textuais. Há 

semelhanças entre gêneros, mas havemos de convir que há especificidades. 

 

3. Construção por parte dos alunos de um artigo de opinião.  

 

Títulos sugeridos: I. A arte da dança e seus significados. II. A arte da 

dança como união de elementos culturais variados. III. A surpreendente beleza 

da sensibilidade artística da dança.  

Obs.: Os alunos poderão apresentar um outro título à sua escolha desde que 

seja relacionado ao tema em discussão. 

 

4. Autocorreção em grupo:  

 

Seguindo a proposta de Dolz, Noverraz e Schneuwly (2013, p 87-90), 

constituída por módulos, serão definidas fases de autocorreção, em que serão 

eleitos para cada módulo problemas encontrados nos textos dos alunos, para 

que eles possam fase a fase ir aperfeiçoando o texto. É preciso destacar que 

esta proposta começa e conclui-se numa temática que foi trabalhada na 

discussão do vídeo-montagem do professor, nos textos que se seguiram em 

apoio ao vídeo trabalhado, e concluindo-se nos gêneros textuais em foco nesse 

trabalho (o artigo de opinião e a crônica literária). Isto não fere o trabalho com 

gêneros textuais. Ao trabalhar-se com um gênero textual escolhe-se uma 

temática e pensa-se nessa temática ao elaborar o texto verbal. Dessa forma as 

partes constituintes destes protótipos se reafirmam em seu final, tendo as 

anteriores como alimentação e retroalimentação para a estrutura final: a 

sequência didática definida por Dolz, Noverraz e Schneuwly (2013, p 87-90). 

Exemplo de alguns módulos: 

Módulo 1 – Estrutura composicional do gênero em pauta. 

Módulo 2 – Uso dos conectivos. 

Módulo 3 – Progressão de ideias e de coerência textual. 

Módulo 4 – Atenção às regras ortográficas. 
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O professor escolherá em cada fase o texto mais representativo dos 

problemas evidentes na turma. Em seguida, retirará o nome do aluno para ser 

trabalhado em sala, apresentando as dificuldades e mostrando como saná-las. 

 

Fase 5 – Passos para a realização da autoavaliação e divulgação das 

produções.  

 

1. Autoavaliação e divulgação dos textos construídos pelos alunos: 

 

Nessa etapa propõe-se que a divulgação seja, primeiramente, na própria 

turma e entre as turmas. Etapas: 

 

a) Dividir a sala em grupos e distribuir textos para que avaliem 

qualitativamente os melhores textos a eles atribuídos. 

b) Esse procedimento será efetuado mais duas vezes com o objetivo 

do grupo avaliar outros textos; 

c) Após a seleção dos melhores textos, esses serão distribuídos em 

outra turma e vice-versa para avaliação qualitativa; 

d) Os dez melhores textos das turmas serão divulgados em um blog 

elaborado pelo professor para esse fim. 

 

2. Apreciação da construção autoral – o gênero textual. 

 

Discutir com os alunos os benefícios e as dificuldades encontradas na 

produção de própria autoria e destacar as peculiaridades mais relevantes do 

gênero artigo de opinião. Uma vez que tiveram que avaliar o trabalho de outros 

terão uma perspectiva mais abrangente sobre a autoria na produção de textos 

argumentativos. 

Obs.: Essa etapa também se apresenta como uma autoavaliação em que eles 

perceberão em que pontos melhoraram e em quais pontos ainda precisam 

melhorar nesse tipo de gênero textual. (Lembrando que o ensino-aprendizagem 

na EJA deve ser preferencialmente cíclico. Dessa maneira, essa etapa coaduna-

se com a proposta, pois dimensiona a vigência de novas propostas à frente para 

trabalhar as dificuldades reveladas no trabalho aplicado). 
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As características que fazem do protótipo 1 um protótipo, ou seja, possuir 

qualidades pedagógicas e técnicas maleáveis que o sujeitam a todo tipo de 

modificações, refere-se a uma postura assumida em relação a todos os seus 

elementos e as fases que o compõem. Aqui, demonstraremos alternativas 

flexíveis para as fases e para os seus constituintes apresentados na seção 

anterior. Para isso, lançaremos mão do recurso audiovisual já citado e 

pormenorizado como suporte, mas, além disso, apresentaremos outros 

elementos (textuais e visuais) que podem ser usados como incremento à 

proposta de atividades já vista nas páginas anteriores. 

A flexibilidade do protótipo começa em seu primeiro elemento: o vídeo. 

Ou seja, no fato de que o vídeo neste trabalho é um material montável pelo 

professor, permitindo a ele escolher suas partes dentre vários objetos visuais e 

auditivos disponíveis na internet; recortá-los e reordená-los conforme os 

objetivos determinados para a atividade planejada pelo docente. O protótipo 1, 

por exemplo, apresenta a temática ‘Cenas híbridas da Arte’, para a qual a 

montagem do vídeo comporta em seus elementos constituintes cenas do Balé 

‘Lago dos Cisnes’, a apresentação do Brasil nas Paraolimpíadas 2012 de 

Londres, na qual misturam-se balé clássico, samba e capoeira. Em seguida, há 

a cena da dança de rua em Berlim, Alemanha. E, por fim, Michael Jackson 

cantando a música ‘Billie Jean’ e fazendo a coreografia dançante que inclui o 

passo ‘Moonwalk’, o ‘passo da lua’, que ele parece andar para trás, deslizando.  

 

Aqui, há flexibilidade, pois estas cenas bem poderiam ser outras da 

escolha e familiaridade do professor. Ele poderia trabalhar este tema ou outro, 

mas unir outras cenas artísticas que mais lhe chamam a atenção e com as quais 

teria mais segurança em trabalhar. O que importa é que há bastante material na 
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web de diversos estilos, dos quais o professor pode dispor, conforme sua 

perspectiva e a necessidade de seus alunos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As questões ao final do vídeo, que poderiam estar também no início, 

preparando o aluno para o que vem a seguir, funcionam como um disparador de 

reflexões. Estas levarão a outras questões, e o professor deve incentivar os 

alunos a tirarem suas próprias conclusões, a fazerem hipóteses sobre as 

mesmas: 

• O que a mistura ou hibridismo transmitiu a você? 

• Que culturas se misturam nesse vídeo? 

• Houve alguma indicação de não compatibilidade entre elas? 

• Existem regras para a beleza na arte? 

Unir estes fragmentos de vídeo permite trazer significados 

diversificados para a constituição de um novo significado. São elementos de 

multimodalidades próprias que se agregam numa nova multimodalidade. 

Configura-se numa multiculturalidade já latente em cada cena escolhida, mas 

potencializada pela união entre elas. Desta forma podemos considerar essa 

configuração resultante como um novo objeto passível de novas leituras. 

 

 

 

 

 

 

 

O professor já explicou como será a atividade, sobre o tema, sobre 

o gênero textual que será estudado, no caso aqui, o artigo de opinião. É 

explicado aos alunos que a temática veiculada pelo vídeo montado 

perpassará todas as fases do processo. Neste ponto, começam-se os 

questionamentos mediados dialogicamente pelo professor que devem 

respeitar a fala do aluno e auxiliá-lo na articulação das ideias.  

 

Professor, é importante que fique claro que neste trabalho admitimos e 

pontuamos nos protótipos as duas possibilidades: do professor aplicar 

estes dois protótipos na íntegra como elaborados aqui, ou do professor 

nos três componentes de cada protótipo, trocar, modificar seus 

componentes conforme as necessidades e características observadas em 

seus alunos e das preferências pessoais do docente. Mas as 

características de objeto de aprendizagem e de protótipo didático 

mantêm-se.  

.  
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É nessa perspectiva de mediação que vemos o nosso trabalho com a EJA. 

Por isso, nesta fase em que o vídeo está em discussão, os significados 

produzidos coletivamente em aula serão construídos em meio a uma mediação 

dialógica. Ou seja, que assume essa humildade, essa percepção que ao 

valorizar o outro descobrem-se capacidades no ser intelectual e humano que é 

seu interlocutor, o aluno.  

Para tanto, o professor deve mediar conforme assinala a Figura 153, a 

seguir: 

 

Paulo Freire foi um educador brasileiro que 

trabalhou com as classes populares. Sua 

perspectiva de mediação era dialógica. Nestes 

termos ele explica sua perspectiva: 

 

O diálogo é este encontro dos homens, mediatizados 
pelo mundo, para pronunciá-lo, não se esgotando, 
portanto, na relação eu-tu (FREIRE, 1987, p. 45). 
Como posso dialogar, se me fecho à contribuição dos 
outros, que jamais reconheço, e até me sinto ofendido 
com ela? (FREIRE, 1987, p. 46) 
 

A autossuficiência é incompatível com o diálogo. Os 
homens que não têm humildade ou a perdem, não 
podem aproximar-se do povo. Não podem ser seus 
companheiros de pronúncia do mundo. Se alguém não 
é capaz de sentir-se e saber-se tão homem quanto os 
outros, é que lhe falta ainda muito que caminhar, para 
chegar ao lugar de encontro com eles. Neste lugar de 
encontro, não há ignorantes absolutos, nem sábios 
absolutos: há homens que, em comunhão, buscam 
saber mais (FREIRE, 1987, p. 46). 
Não há também, diálogo, se não há uma intensa fé nos 
homens. Fé no seu poder de fazer e de refazer. De criar 
e recriar. Fé na sua vocação de ser mais, que não é 
privilégio de alguns eleitos, mas direito dos homens 
(FREIRE, 1987, p. 46). 

 

Tudo acontece por meio da mediação dialógica. Assim, convém 

voltar-nos para a perspectiva de educação pensada por Paulo Freire. 
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Figura 153 – Base para mediação do professor 

Fonte: Produzido pela pesquisadora com base em Freire (1987). 

  

 Ou seja, é uma mediação que respeita o nível de aprendizagem do 

aluno e, como já visto inicialmente, é trabalhado em espiral e é cíclica, ou seja, 

as dificuldades do aluno trabalhadas a cada fase, num nível de complexidade 

compatível, o que permitirá rever o mesmo conteúdo mais a frente com um sabor 

de novidade, pois a complexidade será outra. A exploração das vivências 

auxiliará no seu engajamento e desenvolvimento da autonomia. O que deve ser 

valorizado não é uma nota estanque, que se fecha numa situação, mas o 

processo, que é contínuo, e valoriza cada passo efetuado para chegar num alvo 

mais à frente. A realidade intra e extraescolar pode ser explorada de forma 

dinâmica, criativa e instigante com o auxílio de meios audiovisuais, com materiais 

Mediação 
Dialógica

Diálogo 
Democrático Avaliação 

Mediadora

Processo do 
Aluno 

respeitado

Problematização da 
realidade

Vivências do 
aluno

exploradas

Autoridade 
equilibrada do 

professor

O erro faz 
parte do 
processo

Autonomia do

Aluno

Afetividade

Auxílio

O youtube.com é um banco de vídeos muito conhecido, onde notícias 

veiculadas na tv, ou em outros meios podem ser encontradas, além de 

filmes, documentários e outros tipos de vídeos que o professor pode 

se utilizar a seu bel-prazer. A liberdade de optar por um documentário, 

por exemplo, ou por uma cena de desenho animado, interligando com 

uma notícia: este é o tipo de flexibilidade que o professor terá. 
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diversificados encontrados na web à disposição de todos e que podem ser 

compatibilizados na perspectiva de quem deles se utilizar. 

Nesta fase ainda é proposto ao aluno sugerir trechos de vídeos, ou 

recursos que poderiam estar constituindo parte da montagem em vídeo 

apresentada, discutindo possíveis nuances de significado que poderiam agregar 

novas percepção àquele objeto audiovisual. Vemos esse procedimento no 

protótipo didático apresentado nas páginas anteriores. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Então, professor, você pode incrementar essa leitura, na falta de papel, 

usando o PowerPoint. Veja um link de como fazer uma boa apresentação em 

PowerPoint em poucos minutos. Utilizando as animações, transições, e todos os 

efeitos que fazem do Power Point um aplicativo com o qual é possível dinamizar 

a leitura e a interpretação de textos. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Para alimentar o repertório de ideias do aluno a partir do direcionamento 

de significados do vídeo, o professor deve propor algumas leituras rápidas sobre 

pontos que o vídeo aponta. Por exemplo, nesta montagem: a dança de rua, a 

história do lago dos cisnes que inspirou a coreografia do balé. O passo 

‘Moonwalk’ de Michael Jackson, bem como surgiu a letra da música Billie Jean. 

Além do mais, a cena do Brasil da apresentação nas Paraolimpíadas de Londres 

2012 pede uma leitura básica sobre as Paraolimpíadas e os símbolos 

paraolímpicos. Este procedimento não define a leitura do aluno, ou seja, dando 

contornos rígidos, mas a subsidia com referências enriquecedoras para a sua 

interpretação e elaboração de argumentos. 

 

Veja estes links que vão fazer você se tornar um expert em PowerPoint: 

O PowerPoint - como usar: https://youtu.be/g0qBWZpk60g 

O PowerPoint - textos animados: https://youtu.be/yLvkR8W9oMk 

O PowerPoint - animações divertidas: https://youtu.be/9a3keuyM5tc 

O PowerPoint - gifs animados: https://youtu.be/ZiTKf6LQ-Y8 

O PowerPoint - Layout, texto e imagem de fundo: https://youtu.be/rcs-

ECPHpnM?list=PL7iAT8C5wumotiOTcQ5aO09D8AVsiYmjF 

 

 

 

 

https://youtu.be/g0qBWZpk60g
https://youtu.be/yLvkR8W9oMk
https://youtu.be/9a3keuyM5tc
https://youtu.be/ZiTKf6LQ-Y8
https://youtu.be/rcs-ECPHpnM?list=PL7iAT8C5wumotiOTcQ5aO09D8AVsiYmjF
https://youtu.be/rcs-ECPHpnM?list=PL7iAT8C5wumotiOTcQ5aO09D8AVsiYmjF
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Vamos aos Textos que vão alimentar as ideias dos alunos 
em relação à temática trabalhada! 
 

 Símbolos Paralímpicos 
 
O lema dos Jogos Paralímpicos é Spirit in 

Motion (em port: Espírito em Movimento). Ele foi 
criado para as Paralimpíadas de Athenas-2004[1], 
e vem sendo usado até hoje. O lema anterior, 
criado em 1996, era Mind, Body, Spirit (em port: 
Mente, Corpo, Espírito). 

O Agito (Eu movo, em Latim) é um símbolo 
das Paralimpíadas usado como parte do logotipo 
do Comitê Paralímpico Internacional, o qual contém 

três agitos "girando" em torno de um único ponto. Este símbolo foi criado pela agência Scholz 
& Friends e aprovado em Abril de 2003. 

O anterior símbolo das Paralimpíadas era baseado no componente decorativo 
coreano Tae-Geuk, o qual constitui uma metade do taiji, o símbolo de yin e yang. O primeiro 
símbolo que usou cinco Tae-Geuks dispostos de forma semelhante aos anéis olímpicos, foi 
introduzido nos Jogos Paralímpicos de Verão de 1988, em Seul, Coreia do Sul. Depois de 
Seul, o CPI elaborou um logo com três Tae-Geuks como seu logotipo. As últimas 
Paralimpíadas a usar o Tae-Geuk foram os Jogos Paralímpicos de Verão de 2004, que usou 
a versão de três Tae-Geuks. 

Referência: <https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADmbolos_paral%C3%ADmpicos>. Acesso 
em: 8 abr. 2017. 

 

 
O lago dos cisnes: a história 

 
Ballet em quatro atos baseado na versão francesa de um conto de fadas alemão. 
Música: Piotr Ilyich Tchaikovsky. Coreografias: Primeira coreografia por Julius 
Reisinger. Estréia: em Moscou a 4 de Maio de 1877, no Bolshoi Theater. 

 
      "O Lago dos Cisnes", com o passar dos anos e com a evolução do ballet 

tem se tornado o mais popular de todos. É o ballet que captura como nenhum outro 
todas as emoções humanas, da esperança ao desespero, do terror ao carinho, da 
melancolia ao êxtase. Surpreendentemente após sua primeira estreia, "O Lago dos 
Cisnes" não foi muito bem recebido, se tornando um grande fiasco. Em sua primeira 
apresentação lhe deram coreografias pobres e o ballet foi condenado a não ter 
nenhum futuro promissor. A versão que sobrevive até hoje é o sucesso que dois 
russos juntos coreografaram. Eram eles Marius Petipa e Lev Ivanov, o brilhante 
coreógrafo que desenvolveu toda a idéia dramática central de uma moça presa em 
um corpo de um pássaro, sendo assim representado pela leveza dos movimentos dos 
braços da bailarina, as articulações de seus pés e a posição de sua cabeça e o 
alongamento do pescoço. 

      "O Lago dos Cisnes" conta a história do jovem Príncipe Siegfried, que se 
apaixona por Odette, uma rainha que foi transformada em um cisne por um feiticeiro 
malvado. Odette o explica que ela é destinada a permanecer como esta estranha 
criatura, até ser resgatada por um homem que jure amor eterno a ela. Encantado com 
a beleza dela, o Príncipe promete jurar amor eterno ao mundo. Mas logo em seguida, 
na festa em sua homenagem por seu 21º aniversário ele é enganado pelo feiticeiro, 
von Rothbart, declarando seu amor por Odile, uma gêmea malvada de Odette, o 
levando a jurar amor por ela. Quando ele se deu por si, correu de volta ao lago. Lá 
ele combate Von Rothbart e destrói seu poder e assim os apaixonados podem ficar 
juntos e felizes para sempre. Este é um dos mais difíceis balés tecnicamente, em 

https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADmbolos_paral%C3%ADmpicos
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parte pela honrosa bailarina italiana chamada Pierina Legnani. Quando ela se 
apresentou nos papéis principais de Odette/Odile, ela com toda sua habilidade 
conseguiu executar 32 fouettés de uma só vez. O público ficou tão impressionado 
com a agilidade da russa que a partir desta apresentação, qualquer bailarina que 
pegasse este papel deveria executar todos os 32 fouettés. Talvez "O Lago dos 
Cisnes" seja considerado tão difícil pelo fato de que a interpretação é um fator 
primordial para a essência do espetáculo. É difícil interpretar e dançar ao mesmo 
tempo. É isso que impressiona no balé. 

Referência: <http://www.vetorial.net/~mmartinatto/links/rep/lago.htm>. Acesso em: 8 abr. 2017. 

 

 

'Batalha de ritmos' marca apresentação brasileira no final das Paraolimpíadas 
 
A apresentação brasileira na cerimônia de encerramento dos Jogos 

Paraolímpicos de Londres durou oito minutos e foi marcada por uma "batalha" de 
ritmos musicais, tendo como tema a "felicidade". 

A performance teve início com a "batalha do passinho", um misto do break e 
do funk, típico das favelas cariocas, ao som de um mash up da canção "Cidade 
Maravilhosa". Dançarinos cadeirantes participaram da apresentação. 

Após o "passinho", o cantor Carlinhos Brown subiu ao palco e deu lugar à 
"segunda batalha", entre ritmos do Nordeste do Brasil. 

O terceiro "confronto" foi entre a capoeira e o balé clássico, que contou com a 
presença da companhia de balé de cegos, ao som dos Paralamas do Sucesso, cujo 
vocalista, Herbert Vianna, é paraplégico. 

Por fim, a cantora e atriz Thalma de Freitas, fantasiada de Carmem Miranda, 
fechou a apresentação brasileira com todos os integrantes em cima do palco em uma 
grande festa. 

Referência: <http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2012/09/120909_paraolimpiadas_fim_rp>. 
Acesso em: 8 abr. 2017. 

 

 
Moonwalk 

 
O Moonwalk, é um passo de dança, popularizado pelo cantor norte-americano 

Michael Jackson, que se tornou sua marca registrada. 
O passo era realizado pelo astro durante performances da lendária canção 

"Billie Jean", mas Michael já o fez em outras performances como "Stranger in 
Moscow", "Thriller" e "Smooth Criminal". O passo se tornou mundialmente famoso na 
noite de 25 de março de 1983, no especial da Motown Records transmitido pela TV: 
"Motown 25: Yesterday, Today and Forever", onde Michael Jackson se apresentou e 
fez o moonwalk pela primeira vez em público. Michael estava se apresentando com a 
música "Billie Jean", ao fim da música Michael andou até o lado esquerdo do palco e 
voltou em um suave e mágico deslizar de costas. A Revista Rolling Stone em uma 
reportagem da época disse: "Foi aquele o momento que cristalizou o status de 
celebridade de Michael Jackson". O Moonwalk é famoso por produzir uma espécie de 
ilusão ótica, uma vez que se tem a impressão de que a pessoa que o executa está 
andando para a frente, enquanto todo cenário "diz" que está andando para trás. 

O moonwalk tornou-se o passo de dança mais famoso de Jackson, ao lado do 
"The Lean" - Que por sua vez, não menos brilhante, consiste em desafiar a gravidade, 
inclinando-se para frente, sem tirar os pés do chão, em um incrível ângulo de 45º. 

Referência: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Moonwalk>. Acesso em: 8 abr. 2017. 

 
 

 

 

http://www.vetorial.net/~mmartinatto/links/rep/lago.htm
http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2012/09/120909_paraolimpiadas_fim_rp
https://pt.wikipedia.org/wiki/Moonwalk
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A música ‘Billie Jean’ 
 

Essa canção perturbadora foi escrita por Michael com base no tema de uma 
garota que o acusa de ser pai de seu filho. Os casos extraconjugais de Joseph 
Jackson e sua filha Joh’Vonie devem ter-lhe ocorrido enquanto elaborava a letra 
dessa música. Além disso, Michael tinha passado por uma experiência que tinha 
servido de catalisador em “Billie Jean”. 

Em 1981, uma fã escreveu para informá-lo de que ele era pai de seu filho. Ela 
mandara fotos suas e do bebê junto com a carta – uma mulher negra jovem, muito 
atraente, de vinte e poucos anos, que ele nunca tinha visto. Michael, que costumava 
receber frequentemente cartas desse teor, ignorou essa da mesma maneira que 
todas as outras. A moça dizia que o amava e que queria ficar com ele. Escreveu 
dizendo que não conseguia parar de pensar nele, e o quanto a deixaria feliz criarem 
juntos o filho que haviam tido. Evidentemente, era uma pessoa desequilibrada. 

Nos meses seguintes, Michael continuaria recebendo dúzias e dúzias de 
cartas semelhantes, enviadas pela mesma moça. Numa delas, ela dizia que o seu 
bebê tinha olhos iguais ao dele e perguntava como ele era capaz de ignorar o seu 
próprio sangue. Não demorou muito para que Michael começasse a ter pesadelos por 
causa dessa situação. 

Ficou obcecado com a mulher, perguntando-se onde estaria, quando 
apareceria no portão de sua casa, o que ele faria se isso acontecesse. Para algumas 
pessoas da família, parecia que ele tinha se tornado tão obcecado por ela quanto ela 
por ele. 

Um dia, Michael recebeu um pacote enviado por ela. Quando o abriu, 
encontrou uma outra fotografia: a de sua formatura no colegial. 

Nessa foto, ela estava sorrindo em toda a sua juvenil inocência. Também na 
caixa ele encontrou uma arma. Havia um bilhete: ela pedia que Michael se matasse 
num determinado dia, numa determinada hora, e dizia que faria o mesmo – logo 
depois de matar o bebê. 

Acrescentava que, se eles três não poderiam ficar juntos nesta vida, então 
talvez se reunissem na próxima. Michael ficou horrorizado. Pegou a foto, mandou 
emoldurar e colocou numa mesinha de café na sala de jantar, para a grande aflição 
de Katherine. ‘Meu Deus, e se ela de repente aparece aqui?’, dizia ansiosamente. ‘O 
que faremos? Tenho de lembrar desse rosto. Só por garantia. Não posso jamais 
esquecer desse rosto’. 

Essa moça nunca apareceu no portão dos Jackson. Na realidade, ele depois 
ficou sabendo que a pobre jovem foi internada num hospital psiquiátrico” 

Referência: <https://falandodemichaeljackson.wordpress.com/2010/08/27/a-historia-da-musica-billie-
jean/>. Acesso em: 8 abr. 2017. 

 

 

A história do ‘Break Dance’ 
 
A dança de rua surgiu com os negros das metrópoles Norte Americanas. 
As primeiras manifestações surgiram na época da grande crise econômica dos 

EUA, em 1929, quando os músicos e dançarinos que trabalhavam nos cabarés 
ficaram desempregados e foram para as ruas fazer os seus shows. 

 O Breakdance foi uma dança inventada pelos porto-riquenhos, através da 
qual expressavam sua insatisfação com a política e a guerra do Vietnam. Tinha 
inspiração, entre outras coisas, em movimentos de artes marciais, como o Kung Fu, 
por exemplo. 

O Breakdance espalhou-se entre as gangs de Nova Iorque, que por volta do 
final da década de 60, respondiam à opressão social com violência brutal (era comum 
o confronto armado). 

https://falandodemichaeljackson.wordpress.com/2010/08/27/a-historia-da-musica-billie-jean/
https://falandodemichaeljackson.wordpress.com/2010/08/27/a-historia-da-musica-billie-jean/
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Por tradição norte-americana os grupos étnicos não se misturavam, daí 
existirem gangs hispânicos e gangs negros. Nos anos 80, o breakdancing foi a 
expressão de um fenómeno mundial. 

Destacaram-se grupos como os Rock Steady Crew, os Dynamic Rockers ou 
os NYC Breakers, nomeadamente através de filmes como por exemplo 
“Flashdance”(1983) ou “Beatstreet” (1984). 

O Breakdance é executado através de gestos bruscos e por vezes acrobáticos, 
dos quais se destacam os movimentos ondulatórios do corpo, a rotação do corpo 
apoiado apenas na cabeça ou nas costas, os movimentos das pernas tipo moinho de 
vento ou o arrastamento dos pés. 

É também de assinalar o carácter competitivo que está incutido no 
breakdance. Nas áreas nova-iorquinas de South Bronx ou Harlem, grupos 
organizados de jovens juntavam-se na rua para competições de breakdance (fights). 
Numa batalha de breakdance o objectivo é derrotar o oponente, sendo mais criativo 
e inovador nos movimentos de dança. 

Referência: <http://www.dancaderua.com/extras/historia-do-break-dance>. Acesso em: 8 abr. 
2017. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Isto é:  

 

 

 

 

 

 

Percebemos, nessa dinâmica interativa entre professor-aluno-

conhecimento que a outra interação entre vídeo e texto impresso, permitem uma 

fluidez para o desenvolvimento do letramento crítico: letramento que se 

desenrolará num contexto imediato e não imediato, com uma intencionalidade e 

Trabalhando estes seis textos relacionando-os interpretativamente à montagem 

em vídeo apresentada, acreditamos que contribuirá para a decodificação e para a 

produção de significado. Se for necessário, repetir o vídeo, repita-o. Esta é uma das 

vantagens dos vídeos curtos, poder repeti-los sem muito prejuízo de gasto de tempo. 

Se algum aluno faltar (isto é comum à noite na EJA), ainda assim poderá participar da 

continuação das atividades na aula em que estiver presente, e não perderá a lógica 

principal das atividades. 

 

DICA 

Vídeo
Texto 

impresso

http://www.dancaderua.com/extras/historia-do-break-dance
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na interlocução de sujeitos presentes e virtuais. Para ficar mais claro, vejamos o 

que diz Souza (2011) redefinindo o letramento crítico: 

 

 

 

 

 

 

  

 

O que deve significar para nós é que o trabalho de interpretação 

interrelacionando vídeo e textos verbais deve acontecer numa dinâmica em que 

a interpretação circunscrita em seus limites, ainda assim permite a variação de 

visões, as impressões pessoais, as vivências, as subjetividades, intercaladas 

com as reflexões mais críticas da realidade. É se aproveitando dessas 

subjetividades, ou seja, das visões pessoais de cada indivíduo que interpreta, 

que a interlocução pode acontecer a caminho de uma reflexão mais coletiva, 

levando o estudante leitor/interpretante a fazer as associações entre a dimensão 

do vídeo com a do texto impresso, ambos textos e com suas peculiaridades. 

Cria-se uma potencialização da multimodalidade, pois a voz interpretativa ganha 

força na mistura destas duas vertentes de linguagens, nenhuma autossuficiente 

em si mesma para colaborar na produção de sentidos.  

 

O artigo de opinião, gênero textual a ser trabalhado nesse protótipo 

didático, exige do professor se aproveitar das leituras feitas até aqui e começar 

a colocar o aluno em contato com os textos modelares desse gênero.  

 

Significa começar pela manipulação do texto para depois entrar na 

teoria do gênero em estudo. As sequências didáticas que constituem os 

protótipos didáticos aqui esboçados começam em sua primeira parte com a 

manipulação destes textos: do vídeo em primeiro lugar, em seguida dos textos 

verbos que o vídeo direciona indiretamente, e em seguida dos textos 

Enfoque no contexto e na produção de significação (leitura/escritura; autor/leitor):  
Como o Eu (do autor e do leitor) produz a significação.  A percepção da 
significação no texto nunca pode ser final ou certa mas sempre passível de ser 
reinterpretada. As leituras/escrituras de um mesmo texto só poderão ser 
semelhantes (nunca iguais) se forem produzidas por leitores/autores de 
comunidades sócio-históricas semelhantes. Leitura como dissenso, conflitante: 
divergência entre produtores de significação. Por que eu entendi/ele entendeu 
assim? Por que eu acho/ele acha isso   natural/óbvio/inaceitável? Porque eu acho 

que ele quer dizer X? (SOUZA, 2011, p.139) 
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relacionados ao gênero textual escolhido. O primeiro protótipo tem como foco o 

artigo de opinião e o segundo protótipo didático, a crônica literária. 

Artigo de opinião sobre "Racismo" 
 
Ainda que grande parte da população brasileira seja descendente de 

negros, o problema do racismo está longe de ser resolvido. 
No período colonial, Portugal trazia os negros da África para trabalharem no 

país em condição de escravos. Desde então, o racismo esteve incutido na mente de 
muitos brasileiros. 

Embora a Lei Áurea tenha libertado os negros do trabalho escravo em 1888, 
a população negra apresenta os maiores problemas ainda hoje no país. Por exemplo, 
as condições de vida, o trabalho, a moradia, dentre outros. 

Se observarmos as favelas do país ou mesmo as penitenciárias, o número 
de negros é sem dúvida maior. A grande questão é: até quando o racismo persistirá 
no nosso país?; pois mesmo séculos depois, ainda é possível nos deparamos com 
um racismo velado no Brasil. 

A implementação de políticas públicas poderá resolver nosso problema, 
mas ainda temos muitos caminhos a percorrer. Infelizmente, creio que não estarei 
vivo para contemplar essa conquista. 

Referência: <https://www.todamateria.com.br/artigo-de-opiniao/>. Acesso em: 11 abr. 2017. 

 

 

Artigo de opinião sobre pichação 
 
A pichação pode ser um ato de vandalismo, mas também pode ser 

considerada um tipo de arte. A pichação na maioria das vezes é considerada um ato 
de vandalismo, muitas dessas pichações são feitas por jovens que estão no mal 
caminho, muitos às vezes já tiveram mais de uma passagem pela Polícia, alguns já 
tiveram ou tem envolvimento com as drogas e com a violência, e entre outros tipos 
de crimes. Mas, a pichação também pode tirar jovens do crime, e das ruas. Muitos 
jovens largam a vida criminosa e entram para centros culturais de Arte de rua. Eles 
picham e fazem grafite em muros e em outros locais também, mas é claro, não numa 
forma de vandalismo, eles fazem isso com licenciamento, para promover esse tipo de 
Arte, fazem grafite em túneis, e muitas vezes se tornam grandes grafiteiros, fazem 
exposições, vão para o exterior, enfim, divulgam sua Arte, e mostram que a pichação 
e o grafite não passam de um ato de vandalismo apenas. Portanto, a pichação, como 
quase tudo no mundo, tem dois lados: O bom e infelizmente o ruim, mas a sociedade, 
se unida, pode fazer isso mudar, e assim promover o lado Bom da pichação, sem 
vandalismo, e sim como uma Arte de Rua! 

Redação criada pela aluna Aline de Oliveira, da 8ª série C, na Prova São 
Paulo. 

Referência: <https://alunosgarcia2010.wordpress.com/2010/12/03/artigo-de-opiniao-sobre-a-
pichacao/>. Acesso em: 11 abr. 2017. 

Obs: Este texto da aluna apresenta apenas um parágrafo, isto é aceitável, já que o ensino fundamental 
é um período de iniciação na escrita, em que esse e outros detalhes podem ser corrigidos no processo. 

 

 

Pichação: arte ou vandalismo? 
Janguiê Dinizseg 

 
Logo no início de 2014, fomos surpreendidos por uma notícia veiculada 

na mídia nacional: mais uma vez, obras de arte famosas foram alvo de pichações 

https://www.todamateria.com.br/artigo-de-opiniao/
https://alunosgarcia2010.wordpress.com/2010/12/03/artigo-de-opiniao-sobre-a-pichacao/
https://alunosgarcia2010.wordpress.com/2010/12/03/artigo-de-opiniao-sobre-a-pichacao/
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no Brasil. A estátua do famoso poeta Carlos Drummond de Andrade, que fica 
exposta em Copacabana, foi pichada por um casal que alegou estar deprimido. 

Além de Drummond, o monumento a Estácio de Sá, no Parque do 
Flamengo, no Rio de Janeiro, também foi alvo da ação e teve as marcas da 
depredação apagadas em um ato que faz parte da defesa da memória histórica da 
cidade. Vale ressaltar que o processo de limpeza de monumentos públicos custa 
caro e é difícil porque exige cuidados especiais, já que para cada tipo de tinta 
utilizada na pichação, há um removedor diferente. 

Mas o que é a pichação? Uma arte urbana, sujeira, crime ou 
manifestação artística?  Vamos começar ressaltando que existe uma grande 
diferença entre grafite e pichação. O grafite é considerado uma arte de rua, muitas 
vezes uma forma pacífica de protesto. Já a pichação é uma atitude de vandalismo 
e tratada como crime. 

A prática de pichar é condenada pelo artigo 65 da Lei dos Crimes 
Ambientais, número 9.605/98, e que estabelece punição de três meses a um ano 
de cadeia, além do pagamento de multa àquele que "pichar, grafitar ou, por outro 
meio, conspurcar edificação ou monumento urbano". No entanto, há uma grande 
dificuldade em punir quem pratica tal ato, principalmente pela falta de provas, já 
que as práticas são cometidas durante as madrugadas. 

Infelizmente, os rastros das pichações estão em todas as partes e na 
grande maioria das cidades brasileiras, sujando as ruas e, por muitas vezes, 
danificando os patrimônios públicos e privados. Inicialmente, tanto a pichação 
como o grafite foram considerados condutas penalmente reprováveis, pelo dano 
que causam ao ambiente, em razão da poluição visual. No entanto, na tentativa de 
coibir a ação dos pichadores, algumas cidades adotaram o grafite, que se difere 
da pichação por sua coloração e forma de escrita, para colorir muros de escolas, 
viadutos e espaços públicos. 

Assim e de forma correta, a arte popular pode fazer parte das ruas, 
exibindo seu conteúdo e demonstrando que a estética é apenas uma questão de 
encantar as pessoas. A verdadeira arte, que não são as pichações que sujam e 
empobrecem as cidades, podem estar presentes no que antes era apenas um 
muro branco, sem qualquer atrativo. 

Enquanto as pichações, aquelas realizadas por integrantes de gangues 
para marcar território ou simplesmente para fazer os pichadores serem conhecidos 
em seu meio, devem sim ser punidas como vandalismo, o que de fato são. 

 
Referência: <http://www.leiaja.com/coluna/2014/01/20/pichacao-arte-ou-vandalismo>. 

Acesso em: 11 abr. 2017. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estes textos opinativos foram escolhidos por sua aproximação 

temática com a proposta de aula em pauta. Assim, eles se mostrarão 

mais eficientes em familiarizar o aluno tanto com o gênero textual, 

quanto com o tema que envolve arte e não arte. 

 

Percebam que essa fase que acabamos de relatar é a primeira 

etapa do modelo de sequência didática proposta por Dolz, 

Schneuwly e Noverraz (2004). Veja: 

http://www.leiaja.com/coluna/2014/01/20/pichacao-arte-ou-vandalismo
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A apresentação é a etapa em que a proposta é apresentada, o tema é 

explicado, o gênero textual é manipulado, investigado e o aluno passa pela 

fruição em sua leitura. Deve-se começar pelo texto real, é o uso do gênero textual 

que leva à reflexão, junto com a fruição de significado que o texto permite. Após 

essa fase, o professor poderá pedir ao aluno uma primeira produção no gênero 

em foco, para assim, perceber quais são as maiores dificuldades e pontos fortes 

dos estudantes nessa escrita.  

Podemos dizer, ainda, que a produção inicial é o momento de diagnóstico 

do professor, onde realmente ele poderá planejar as etapas seguintes. É após 

essa produção inicial que o docente deverá conscientizar seus alunos que a 

escrita é um processo que exige o refazer, a refacção, para aperfeiçoar o texto 

e nesse processo o escritor irá progredindo em suas habilidades textuais. Este 

refazer textual acontecerá em etapas, nos módulos seguintes, a serem 

planejados pelo professor de acordo com as dificuldades encontradas nos textos 

dos alunos. 

 

Antes de continuarmos, vamos dar uma paradinha aqui e ressaltar que 

esse trabalho tem uma conexão com a teoria dos canais de aprendizagem. É 

importante que o professor da EJA tenha esta visão teórica em seu repertório 

pedagógico para perceber a importância de explorar os recursos sensoriais o 

mais que possa, pois pode favorecer tanto a motivação, quanto considerar as 

diversas preferências de aprendizagem de seus alunos, minimizando o privilégio 

dado a uma preferência em detrimento de outra. Um aluno é mais visual, outro 

é mais auditivo, outro gosta de ação física, movimento, é cinestésico. Este 

incremento tecnológico, audiovisual e verbo-textual contribui para um ambiente 

menos opressor e mais instigante cognitivamente, trazendo, além disso, um 

pouco de ludicidade.  

 

Apresen-

taçao

Produção

Inicial

Módulo 

1

Módulo 

2

Módulo 

n...

Produção 

Final
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Vamos dar mais uma olhada no quadro de preferências de aprendizagem 

Vark de Neil Fleming: 

 
Figura 154 – Baseada na classificação de Neil Fleming (2012) - Banner elaborado no 

PowerPoint 

    

 
 

 
 

 
 

Fonte:Banner elaborado pela pesquisadora no Power Point. 

 

 

 

 

Vimos que na apresentação a temática é explicada, o vídeo montado 

ilustra o tema e dá possibilidades de discussão, questionamentos disparadores 

preparados pelo professor. Os alunos entram com suas próprias questões, 

dúvidas, opiniões. Coletivamente, as ideias vão se descortinando, e os alunos 

poderão ser direcionados ao gênero textual. Para isso, páginas atrás, os três 

textos modelo do gênero textual artigo de opinião foram selecionados. Com eles, 

o professor mediará a leitura e a interpretação dos mesmos. Falará da estrutura 

composicional desse gênero. Em contato com o gênero, lendo-o, analisando-o, 

manipulando-o, como leitor, interpretará e o analisará também 

composicionalmente.  

Apresentação 
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Para ajudar o professor nessa tarefa de esclarecer o gênero textual artigo 

de opinião sugerimos um quadro esquemático, conforme a Figura 155, a seguir. 

Figura 155 – Esquema de Tolmin adaptado 

 

Fonte: Imagem confeccionada pela pesquisadora no Cmap Tools. 

 

O raciocínio argumentativo composto no artigo de opinião inicia-se numa 

situação dada, um fato em que o autor do artigo irá se posicionar, ou seja, 

apresentar seu ponto de vista sobre o assunto. Esse ponto de vista pode ser 

chamado de tese, podendo ser encontrado logo no início do texto, mas, via de 

regra, não pode deixar de constar na conclusão do texto. A tese é o ponto de 

chegada de todo o movimento argumentativo desenhado ao longo do texto, no 

intuito de direcionar o leitor para uma adesão.  



 

 

DICA 

Sugerimos ao professor da EJA a leitura dos textos a seguir: 
 
WAYHS, João Paulo Freire. A argumentação e a utopia de um modelo 
ideal. Disponível em: <www.bocc.ibi.pt>. Acesso em: 08 abr. 2017. 
 
THEODORO, Joselane Benate; NEVES, Maria Luíza Nunes das. Análise 
da força argumentativa de operadores argumentativos de um ensaio de 
Toledo, na Revista Veja, num estudo de caso. Acesso em: 08 abr. 2017. 
 
VELASCO, Patrícia Del Nero. Sobre a Crítica Tolminiana ao Padrão 
Analítico-Dedutivo de argumento. Cognitio, São Paulo, v. 10, n. 2, v. 281-
292, jul./dez.2009. Acesso em 08 abr. 2017. 
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O esquema acima também mostra que os argumentos ou a justificativa 

para a tese precisam de apoios, suportes (informações que podem ser os dados 

estatísticos, uma consequência, uma afirmação de uma autoridade no assunto, 

um fato histórico, um exemplo comparativo), por exemplo. Pois os suportes não 

deixam de ser argumentos que se desdobram dos argumentos primários.  

Para fortalecer a argumentação, o autor do artigo deve prever as vozes 

contrárias. Para isso deve registrar essas opiniões contrárias apenas para refutá-

las, mostrar o quão fracas elas são. Essa refutação funciona como outro 

argumento em favor da tese, do ponto de vista defendido no texto.  

Mas há elementos muito importantes para o gênero artigo de opinião, os 

quais são os qualificadores ou, colocando de outra forma, os operadores 

argumentativos. A gramática os chama simplesmente de palavras invariáveis 

(advérbios, conjunções, preposições, locuções prepositivas ou adverbiais) que 

fazem as conexões entre segmentos de texto, indicando sentidos, marcando 

uma posição de sentido, por isso também são chamados de marcadores ou 

modalizadores.   

E, há ainda termos que retomam o que já foi dito e colaboram com a 

amarração, a tessitura, a coesão do texto, que são os pronomes (pessoais, 

oblíquos, relativos, indefinidos, demonstrativos, possessivos). Eles ajudam o 

texto a não ficar repetitivo e, ao mesmo tempo, retomam termos citados 

anteriormente, costurando o texto, facilitando, além da sua coesão, a coerência.  

Na obra Guia de Redação: Escreva melhor, nas páginas 10 a 22, 

Antônio Carlos Viana vai além, no estabelecimento da coesão, e trata de outros 

dispositivos como o uso de um termo genérico, um termo englobando todos os 

anteriores, sinônimos e quase sinônimos e outros itens necessários. Isso só 

mostra que o professor deve preparar sua aula com cuidado pensando nas 

possíveis dificuldades que seu aluno pode encontrar, construindo a base para 

minimizar os percalços. 

 

 

 

 

Após a apresentação e estabelecimento de bases necessárias, quanto ao 

gênero textual e quanto às regras de escrita, iremos propor a produção inicial 

Produção Inicial 
Inicial 
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que deve se ater ao tema enfocado desde o início “As cenas híbridas da arte”, 

contextualizado no vídeo assistido. Se for necessário, reapresente o vídeo à 

turma. A partir do tema assistido no vídeo e dos correspondentes textos 

informativos lidos, o aluno terá subsídios para elaborar a situação inicial e 

desenvolver seu texto. Levando para o próximo ponto que é a tomada de 

posição, a tese a ser assumida no artigo de opinião, para a qual todos os 

argumentos serão remetidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É já no momento da produção textual inicial que o professor deve assumir 

a postura de valorização do erro: “Os erros dos alunos fazem parte dos 

processos de aprendizagem e nos informam sobre o estado de seus 

conhecimentos” (DOLZ; GAGNON; DECÂNDI, 2010, p. 35). Eles enfatizam que 

“uma parte dos erros se constitui como uma passagem obrigatória que permite 

a apropriação das convenções da escrita”(DOLZ; GAGNON; DECÂNDI, 2010, p. 

36). 

 

O professor com o texto dos alunos em mãos, irá elencar as principais 

dificuldades encontradas e dividi-las por módulos. Para cada módulo, irá 

escolher os textos mais representativos das dificuldades da turma, três ou 

quatro, retirar o nome, digitá-lo e a seguir usá-los por meio de data-show, para 

mostrar aos alunos as dificuldades mais presentes na escrita deles, apontando 

caminhos de revisão e reescrita. Em outro momento, ele pode novamente 

recolher os textos dos alunos e perceber outras dificuldades e montar um outro 

módulo. Vai depender das necessidades da turma. 

Professor, ajude seu aluno nessa escrita, passe por entre as carteiras, 

converse com eles. Ao perceber uma dificuldade, vá ao quadro e chame 

a atenção de toda a turma. Se possível dê um exemplo, dê dicas. E 

saiba que cada erro faz parte do processo. Só erra quem tenta, quem 

exercita e toma parte no processo de aprendizado. Por isso, escolha 

bem a maneira como abordará o aluno de forma a não parecer uma 

repreensão. Incentive-o, motive-o. Ao contrário do que pensam, o erro é 

sinal de progresso cognitivo e não de retrocesso. 



Universidade Estadual de Santa Cruz- UESC / Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação 

Mestrado Profissional em Rede Nacional - Profletras 

Caderno Pedagógico – Protótipos Didáticos para uma prática multiletrada na EJA em Língua 

Portuguesa 

97 
 

                    

 

 

Para darmos exemplos de possíveis dificuldades a serem encontradas, 

vamos a alguns descritores possíveis, a título de exemplo, pois o professor vai 

elaborar os próprios descritores que trabalhará nos módulos. Isto é feito a partir 

do diagnóstico deduzido da produção inicial dos alunos. Vejamos:  

Requisitos próprios do gênero artigo de opinião: 

 

• Situar o leitor logo no início do texto; 

• Estabelecer um posicionamento, uma tese no início, na conclusão ou 

em ambas as seções do texto; 

• Usar pelo menos três argumentos primários; 

• Apoiar estes argumentos em suportes adequados, como um dado de 

consequência, um exemplo comparativo, um fato da mídia, uma 

opinião de especialista; 

• Usar os operadores argumentativos adequadamente, como 

conjunções, pronomes, advérbios e preposições; 

• Concluir o texto retomando a força argumentativa apresentada nos 

parágrafos anteriores e reafirmando a tese implícita ou já explícita no 

início do texto. 

 

Requisitos genéricos relacionados à boa escrita: 

 

• Usar os sinais de pontuação de acordo com o sentido da frase; 

• Acentuar adequadamente as palavras; 

• Respeitar as regras de ortografia; 

• Manter-se no tema proposto; 

• Apresentar progressão temática; 

• Colher informações a fim de apresentar base informativa precedente 

à escrita. 

 

Módulo 1 Módulo 2 Módulo 3 Módulo n... 
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A partir de pontos como estes, o professor irá planejar os módulos de 

revisão e refacção textual. Frisar para o aluno que o trabalho de escrita não pode 

dispensar a necessária refeitura e revisão do texto. 

 

De acordo com Dolz, Gagnon e Decândi (2010, p. 62): 

A volta ao texto pode também ser realizada durante as fases da escrita. 
Os procedimentos de observação e de acompanhamento do professor, 
nesse nível, são múltiplos. O aluno pode então tomar notas ou redigir 
constatações. O trabalho com os rascunhos sucessivos nos parece de 
grande importância e de imenso interesse. [...], assim, o ensino da 
escrita exige que se leve em conta as produções escritas 
intermediárias, sendo que a identificação dos erros para melhorar o 
texto e a reescrita de textos particulares são os dois principais 
procedimentos de autoavaliação. 

 

O professor não deve se preocupar com o problema de ter mais textos 

para ler, pois pode se valer de estratégias que apontem e auxiliem os alunos 

coletivamente. Ao passar pelas carteiras e ler um pouco, pode não parecer, mas 

é possível colher alguns dados interessantes com essa prática. Também poderá 

dividi-los em grupos para que eles discutam suas dificuldades. O professor 

passará de grupo em grupo recolhendo a ficha elaborada por eles, e a discutirá 

com eles. Em seguida, com todas as fichas em mãos, fará uma explanação geral. 

Ele pode escolher os dez textos mais representativos e levar para casa. Na aula 

seguinte, fará um apanhado geral sem revelar nomes, mas com trechos 

escolhidos e digitados reproduzidos no data-show. 

 

 
 

 

A produção final é o momento em que o professor percebe que já há 

alguns textos bem-acabados; mesmo que nem todos tenham conseguido os 

mesmos níveis, o que importa é a progressão do aluno na escrita do gênero. 

Será dada ao aluno a oportunidade de, em grupo, escolher os melhores textos 

da turma, não podendo votar ao próprio texto. Para isso, o professor deve 

elaborar fichas com os nomes dos componentes do grupo, com o espaço para 

que indiquem essa escolha. Devem acontecer umas quatro rodadas, de forma 

que as seguintes acontecerão com os textos dos outros grupos. Nesse momento, 

A produção final 
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se o professor perceber que o texto merece algumas correções, deixará alguns 

recadinhos nele para o aluno revisar seu texto.  

Por fim, o professor analisará as escolhas e avaliará se procedem; se não, 

fará alguma adequação. Os dez melhores textos serão publicados num blog 

organizado pelo professor.  

Obs.: Esta tarefa final do professor proporcionará ao aluno o sentimento 

de valorização e saberá que o seu texto não será relegado ao fundo de uma 

gaveta. Seu trabalho se constitui num documento que estará disponível até para 

ele mesmo apresentar a seus familiares, amigos e outros usuários da internet, 

ou num futuro próximo, poder relembrar sua produção textual. 

. 

 

 

 

 

 

 

Temática: O viver humano – questionamentos sobre sua identidade 
afetiva, espiritual e autodeterminada diante de dificuldades 

 

Fase 1 – A montagem do vídeo: Proposta de montagem do vídeo a partir 

de fragmentos selecionados. 
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Parte 1 – Abertura (imagem de capa + música instrumental) 

 

Figura 156 – Imagem inicial do Protótipo 2 

Fonte: Imagem feita pela pesquisadora no Power Point. 

 
CENA 1 

Imagens com questões disparadoras relacionadas a outras cenas do vídeo. 

 

            Figura 157 – Cena de filme                               Figura 158 – Cena de filme 

Fonte: Filme completo em: <https://www.youtube.com/watch?v=2_lQJTnoNns&spfreload=10>. 
Acesso em: 18 abr. 2017. 

 

Partes do filme: Cenas selecionadas: 

 

CENA 2 

O avião caindo, o desespero, a aterrissagem. 

 

CENA 3 

O diálogo em grupo em que discutem se irão alimentar-se da carne dos 

corpos dos amigos mortos. 

https://www.youtube.com/watch?v=2_lQJTnoNns&spfreload=10
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CENA 4 

A chegada do resgate vindo do Chile para buscar os 18 sobreviventes 

de 33 passageiros no total. 

 

Parte 2 – Música selecionada para a atividade 

 

CENA 5 

Trecho do vídeo musical “Vento no Litoral” – Legião Urbana. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=sqZsK-2Pvw0>. Acesso em: 18 abr. 2017. 

 

A Parte escolhida, conforme as Figuras 159 e 160, corresponde aos 

primeiros versos da música: “De tarde quero descansar. Chegar até a praia e 

ver. Se o vento ainda está forte, vai ser bom subir nas pedras, sei. Que faço isso 

pra esquecer, eu deixo a onda me acertar. E o vento vai levando tudo embora 

[...]”. 

Obs.: Um pouco do som instrumental foi deixado após esses versos, e o 

vídeo mostra as ondas do mar e o vento na praia. 

 

Figura 159 – Trecho de música                          Figura 160 – Trecho de música 

 
Fonte: Captura de tela feita pela pesquisadora. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sqZsK-2Pvw0
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Parte 3 – Seleção de cenas do segundo filme 

 

CENA 6 

Trechos do Filme “O fenômeno Lázaro” 

 

 Figura 161 – Cena de filme                                Figura 162 – Cena de filme  

Fonte: <https://www.youtube.com/watch?v=B0ZAgl4RXN0>. Acesso em: 18 abr. 2017. 

 

Obs.: A testemunha e participante dos fatos narra sua viagem ao paraíso 

e sua escolha de voltar à terra.  Ele volta à vida e lembra que Deus é luz. 

 

Parte 4 – Música selecionada para a atividade 

 
CENA 7 

Música gospel “Ainda bem que eu vou morar no céu” – cantor: Lázaro. 

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=v7btuJrw44g>. Acesso em: 

18 abr. 2017.  

                          
 
             Figura 163 – Cena de vídeo                         Figura 164 – Cena de vídeo  

 

Fonte: Captura de tela feita pela pesquisadora. 

https://www.youtube.com/watch?v=B0ZAgl4RXN0
https://www.youtube.com/watch?v=v7btuJrw44g
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Parte 5 – Imagens e questionamentos apresentados no vídeo 

 

CENA 8 

As fotos das cenas passados ao longo do vídeo retomando os 

questionamentos apresentados no início do vídeo (+ música instrumental) 

         

     Figura 165 – Cena de filme                  Figura 166 – Cena de filme 

Fonte: Filmes completos em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=2_lQJTnoNns&spfreload=10>. Acesso em: 18 abr. 2017. 

 

 

Figura 167 – Cena de filme                      Figura 168 – Cena de filme  

Fonte: <https://www.youtube.com/watch?v=B0ZAgl4RXN0>. Acesso em: 18 abr. 2017. 

 

Fase 2 

 

1. Apresentação do tema: ‘O viver humano – questionamentos sobre sua 

identidade afetiva, espiritual e autodeterminada no enfrentamento de 

dificuldades’. 

Nessa etapa, será explicado aos alunos o que se pretende discutir através 

do vídeo a ser apresentado com a exploração do tema ‘O viver humano – 

questionamentos sobre sua identidade afetiva, espiritual e autodeterminada no 

enfrentamento de dificuldades’. Será discutido sobre as escolhas humanas entre 

https://www.youtube.com/watch?v=2_lQJTnoNns&spfreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=B0ZAgl4RXN0
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a violência, a indignação com a realidade difícil, a esperança e a ação em meio 

a adversidade. E a espiritualidade inerente ao ser humano, que aflora de 

maneiras variadas entre as pessoas.  

2. Público-alvo: alunos da EJA, Eixos IV e V (equivalentes ao 6º até o 9º ano) do 

ensino fundamental. 

3. Disciplina: Língua Portuguesa. 

4. Tempo provável de execução da proposta: 12 aulas de 40 minutos. 

5. Competências e ou Habilidades a serem desenvolvidas ao longo da aplicação 

do dispositivo didático: 

Obs: Neste trabalho não estamos diferenciando os termos competência e 

habilidade. No entanto, se o professor, leitor deste caderno pedagógico tiver 

interesse, no documento a seguir encontrará a distinção entre estes termos 

respaldado em alguns autores, bem como o uso dos mesmos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Constatar que os trechos dos vídeos cinematográficos e de 

documentário que foram conjugados aos trechos das músicas 

brasileiras escolhidas referem-se a um ponto polêmico que será 

discutido. E que os vários pontos apresentados no vídeo completo se 

entrelaçam de alguma forma; 

• Construir significados e interpretações através da leitura do vídeo 

constituídos por fragmentos de trechos de vídeos de filmes e de vídeos 

musicais;  

• Ler o gênero textual selecionado identificando a estrutura e as 

tipologias específicas que o constituem; 

• Refletir e argumentar criticamente sobre o tema em questão; 

Bahia. Orientações curriculares e subsídios didáticos para a organização do 
trabalho pedagógico no ensino fundamental de nove anos - Superintendência 

de Desenvolvimento da Educação Básica. Diretoria de Educação Básica. 

Salvador: Secretaria da Educação, 2013 198 p. 

Nas páginas 31, 32 e 81 do documento acima encontramos a discussão 
sobre os termos.  
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• Interagir com a expressão de significados expressos na contraposição 

dos dois tipos de trechos de vídeos que constituem o vídeo completo, 

narrativo e musical. 

 

Fase 3 

 

1. Questionamentos disparadores da discussão para a interpretação do vídeo: 

 

a) Na segunda cena do vídeo há o estado emotivo e atitude diferentes em 

dois momentos. Isso faz com que questionemos as expectativas humanas e os 

fatos que podem acontecer a seguir. O que vocês pensam sobre isso? O que 

têm a dizer sobre esta cena? 

b) Na terceira cena é mostrada uma discussão entre o grupo sobrevivente 

sobre uma decisão difícil que terão que fazer para garantirem sua sobrevivência. 

Vocês conseguem lembrar do que trata? O que fariam ou decidiriam vocês numa 

situação como essa?  

c) Os questionamentos religiosos ou espirituais que o grupo sobrevivente 

levanta são coerentes? Os argumentos levantados pelos debatentes se 

conflitam em que sentido? Quais argumentos sugerem a decisão de se 

alimentarem da carne dos corpos dos colegas mortos na queda do avião? Quais 

argumentos levam ao contrário? 

d) Na expressão da contraposição entre cada trecho de vídeo de filme com 

cada trecho musical que o corresponde, quais as relações de sentido que você 

estabeleceu?  

e) Na cena quatro, já vemos os 18 sobreviventes, grupo que restou após 45 

dias na neve, prestes a serem resgatados por um helicóptero que chega com 

dois dos colegas sobreviventes à bordo da aeronave. Quais as conclusões que 

podem ser colocadas após estas cenas? Você consegue montar o quadro todo 

dos acontecimentos na sua mente? O que percebe? 

f) Na cena cinco, vemos um trecho da música ‘Vento no litoral’, do grupo de 

rock Legião Urbana. Esse trecho indica que mensagem? Como você relaciona 

esses trechos da música com as cenas do filme que foram passadas primeiro? 

g) Na cena seis, há um homem aparentemente após a morte, passando por 

duas sensações de ter estado em dois lugares (primeiro, no inferno: uma cena 



Universidade Estadual de Santa Cruz- UESC / Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação 

Mestrado Profissional em Rede Nacional - Profletras 

Caderno Pedagógico – Protótipos Didáticos para uma prática multiletrada na EJA em Língua 

Portuguesa 

106 
 

bem rápida, segundos. E depois no céu, prestes a entrar no paraíso.). Você 

colocaria que questionamentos quanto a isso? O que percebeu na narração do 

homem e no diálogo entre ele e as vozes que o abordaram no Além? 

h) Você acredita em fenômenos pós-morte? O documentário de onde foram 

tiradas estas cenas informa que é um fato verídico, e que muitos cientistas 

atestam estes tipos de experiências pós-morte. Você relacionaria estes fatos 

científicos e a narração do trecho do documento de que maneira? Apresente 

suas impressões. 

i) Na cena sete, um trecho da música do cantor gospel, Lázaro, retrata a 

esperança de morar no céu e revela algumas dificuldades existentes aqui na 

terra, diante da ação humana. O que você diria sobre a esperança proferida no 

trecho da música? Você supõe que ele emite que tipo de opinião sobre os fatos 

mencionados rapidamente em relação aos problemas humanos no mundo em 

que vivemos, e mesmo no Brasil? 

j) Você acredita que a esperança e a força de vontade, bem como a 

espiritualidade podem mudar o destino de alguém? Apresente suas conclusões. 

Cite exemplos do vídeo. 

k) Em relação aos questionamentos apresentados na cena 1 e na última 

cena, onde aparecem quatro perguntas, na primeira vez, em tela sem imagens 

dos filmes; e no final as questões estavam com as imagens já vistas. Qual a 

diferença sentida por vocês em relação à primeira vez em que foram 

apresentadas as questões em relação ao final, onde foram novamente 

apresentadas? 

 

Obs.: Em meio a estas perguntas, serão aceitos novos questionamentos e 

conclusões expressos pelos alunos em meio à discussão. As opiniões 

divergentes serão aceitas e levadas em conta para um quadro interpretativo mais 

rico e dinâmico. Estes questionamentos dos alunos serão registrados para uso 

posterior. 

Postura dialógica a ser assumida nessa discussão: O professor deverá 

aproveitar as experiências de vida dos alunos, agir de uma forma apreciativa e 

permitir que os alunos construam suas interpretações. 

2. Questionamentos sobre a montagem do vídeo em função de uma atividade 

autoral através da confluência de objetos audiovisuais, imagéticos ou sonoros: 



Universidade Estadual de Santa Cruz- UESC / Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação 

Mestrado Profissional em Rede Nacional - Profletras 

Caderno Pedagógico – Protótipos Didáticos para uma prática multiletrada na EJA em Língua 

Portuguesa 

107 
 

 

a) Por que escolher estas cenas de filmes e as cenas musicais e não 

outras? 

b) O que nestas escolhas foram determinantes para a construção de 

significado? 

c) Se quiséssemos modificar a produção de sentido do vídeo, quais outras 

cenas poderíamos substituir pelas atuais? Dê exemplos. 

d) A partir das novas sugestões de substituição das cenas, que prováveis 

significados seriam diferentes? Por quê? 

 

Fase 4 

 

1. Gênero textual a ser trabalhado:  A Crônica Literária. 

2. Apresentação da estrutura de uma crônica: 

  

a) Nessa etapa serão mostrados exemplos de crônicas desse tipo que 

serão lidas em sala. A seguir serão apontadas as estruturas presentes nesse 

gênero textual e como o tema progrediu ao longo dos parágrafos. Considerando 

a relação entre o texto jornalísticos e os fatos diários como assuntos principais 

para a escrita de uma crônica literária. Numa crônica literário o real, o trivial e o 

fantástico podem se misturar, de forma a trazer o lúdico, mas também fazer uma 

crítica com relação a alguns fatos. 

b) Após a leitura será apresentado para eles notícias veiculadas na época 

em que ocorreu o fato narrado no filme ‘Vivos’, sobre os sobreviventes que 

tiverem que sobreviver se alimentando da carne dos amigos falecidos. Eles 

relacionarão as notícias com as cenas assistidas no vídeo. 

c) Logo a seguir, lerão textos que tratam de descobertas científicas que 

falam sobre experiência pós-morte. Relacionarão as considerações feitas pelos 

estudiosos com as cenas apresentados no vídeo. 

 

Obs.: A crônica literária que eles irão construir fará a inter-relação entre estes 

textos noticiosos lidos e o vídeo assistido no primeiro momento das atividades 

do protótipo didático. 

3. Construção por parte dos alunos de uma crônica de no mínimo vinte linhas. 
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Títulos sugeridos:  

 

I. Morrer ou viver: entre a humanidade e a selvageria.  

II. A luz e as trevas: dimensões entre mundos. 

III. Onde a esperança e a força de vontade podem levar alguém. 

IV. A história de um homem que não andou apenas nesse mundo. 

V. Ele escolheu ir em frente e encontrou o alvo. 

 

Obs.: Os alunos poderão apresentar um outro título à sua escolha desde que 

seja relacionado ao tema em discussão. 

 

4. Autocorreção em grupo:  

 

Seguindo a proposta de Dols, Noverraz e Schneuwly (2013, pp. 87-90), 

constituída por módulos, serão definidas fases de autocorreção, em que serão 

eleitos para cada módulo problemas encontrados nos textos dos alunos, para 

que eles possam ir aperfeiçoando o texto. Exemplo de alguns módulos: 

 

Módulo 1 – Problema de estrutura do gênero. 

Módulo 2 – Problemas no uso de figuras de linguagem. 

Módulo 3 – Problemas de progressão de ideias e de coerência textual. 

Módulo 4 – Problemas ortográficos. 

 

O professor escolherá em cada fase o texto mais representativo dos 

problemas evidentes na turma. Em seguida, retirará o nome do aluno ou alunos 

para ser(em) trabalhado(s) em sala, apresentando as dificuldades e mostrando 

como saná-las. 

 

Fase 5 

 

1. Autoavaliação e divulgação dos textos construídos pelos alunos: nessa etapa 

propõe-se que a divulgação seja, primeiramente, na própria turma e entre as 

turmas, de acordo com as seguintes etapas: 
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a) Dividir a sala em grupos e distribuir textos para que avaliem 

qualitativamente os melhores textos a eles atribuídos; 

b) Esse procedimento será efetuado mais duas vezes com o objetivo do 

grupo avaliar outros textos; 

c) Após a seleção dos melhores textos, esses serão distribuídos em outra 

turma e vice-versa para avaliação qualitativa; 

d) Os dez melhores textos de cada turma serão divulgados em um livro 

de crônicas a ser construído pela turma e organizado pelo professor como 

páginas de um blog, onde será veiculado. 

 

2. Apreciação da construção autoral – o gênero textual. 

 

Discutir com os alunos os benefícios e as dificuldades encontradas na 

produção de própria autoria e destacar as peculiaridades mais relevantes do 

gênero Crônica Literária. Uma vez que tiveram que avaliar o trabalho de outros 

terão uma perspectiva mais abrangente sobre a autoria na produção de textos. 

Obs.: Essa etapa também se apresenta como uma autoavaliação em que eles 

perceberão em que pontos melhoraram e em quais pontos ainda precisam 

melhorar. (Lembrando que o ensino-aprendizagem na EJA deve ser 

preferencialmente cíclico. Dessa maneira, essa etapa coaduna-se com a 

proposta, pois dimensiona a vigência de novas propostas à frente para trabalhar 

as dificuldades reveladas no trabalho aplicado.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para a potencialização desse protótipo 2 seremos mais objetivos e menos 

detalhistas, pois os princípios gerais que regem a flexibilidade e a abertura do 

protótipo já foram explanados na potencialização do protótipo 1. Os quais são o 

vídeo como recurso cognitivo, lúdico e reflexivo. As questões disparadoras 
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usadas pelo professor de forma dialógica, o quadro esquemático, foi 

disponibilizado lá. Os canais de aprendizagem guiando o professor em suas 

estratégias, o letramento crítico e a mediação dialógica que acontece na 

interação destes vários elementos (vídeo, discussão, textos informativos, textos 

modelos do gênero textual trabalhado e a refacção textual).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Possíveis textos a serem utilizados para o protótipo 2 

 

 

Fase 2 – Discussão e leituras 

 

Após o vídeo ser apresentado, serão feitas as discussões e a partir daí as 

diversas leituras relacionadas. Isso permite que se assista novamente ao vídeo 

numa aula seguinte. As questões relacionadas para essa discussão se 

encontram na descrição do protótipo 2, nas páginas imediatamente anteriores. 

A leituras indicadas são: relato dos sobreviventes dos Andes, notícias de 

jornal da época, cartaz do filme ‘Vivos’, resenha do filme; cartaz do documentário 

‘O fenômeno Lázaro’, resenha do documentário; relatos de experiência pós-

morte, o posicionamento científico, relatos outros de pessoas que sobreviveram 

a dificuldades impensadas; trechos das músicas utilizadas no vídeo, que serão 

utilizadas na discussão.  

Queremos deixar claro que por esse material ser aberto e 

flexível, o professor da EJA é apenas conduzido às múltiplas 

possibilidades que ele terá à sua disposição. Você, professor, deve 

ver sua sala de aula, como um laboratório com inúmeras 

possibilidades. Deve olhar para os recursos encontrados na internet 

como possibilidades a serem utilizadas para incrementar sua aula. 

Por exemplo, o uso do ‘cmap tools’ como ferramenta para construção 

de mapas mentais. O site ‘wordle.net’ para construção de nuvem de 

palavras. O uso da ferramenta ‘hot potatoes’. Estes sites são 

exemplos e alternativas interessantes para incrementar o trabalho. O 

vídeo é o disparador inicial e por vezes retomado ao longo do 

protótipo. Este vídeo montado criteriosamente pelo professor e para 

o qual já deve estar familiarizado é um dispositivo multimodal, 

multicultural, potencializador cognitivo e de associação de 

significados. 
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O relato inédito dos sobreviventes dos andes 
 

Quatro décadas depois, e pela primeira vez, os 16 uruguaios que saíram 
vivos de um acidente aéreo contam como enfrentaram 72 dias na neve – e 
lembram o desespero e a dor de se verem obrigados a praticar o canibalismo 

O autor revela que, após o resgate, autoridades do governo uruguaio 
aconselharam os jovens a não contar como tinham sobrevivido, “que a verdade, se 
pública, os assombraria para sempre”. Na época, Nando Parrado e Roberto Canessa, 
os expedicionários que conseguiram atravessar os Andes e pedir socorro a um 
montanhista, se negaram a esconder os fatos. Os relatos também detalham a rotina do 
grupo e sua estratégia de sobrevivência. Os integrantes dessa “sociedade da neve” – 
como eles se autodenominaram – concordaram em explicar como lidaram com o maior 
tabu envolvido no desastre: a ingestão de carne humana. A decisão foi tomada após o 
décimo dia do acidente, quando eles ouviram no rádio (que funcionou durante algum 
tempo) a notícia de que o resgate havia sido encerrado. 

Fonte: 
<http://istoe.com.br/81149_O+RELATO+INEDITO+DOS+SOBREVIVENTES+DOS+ANDES/>.   

Acesso em: 13 abr. 2017. 

 
 

Sobrevivente nos Andes sem medo de decidir 
 

Então com 22 anos, tinha apenas um objectivo em mente: sobreviver a todo o custo 
e rever o pai, que tinha ficado em casa. Com um dos sobreviventes, caminhou durante 
mais de 100 quilómetros sobre o gelo. "Lutei muito para sobreviver. Atravessei vales e 
montanhas durante mais de 10 dias, sem equipamento, nas condições mais extremas", 
contou. 

Ao 10.º dia, encontraram um homem junto a um rio e pediram ajuda. Só assim, as 
equipas de salvamento conseguiram localizar os sobreviventes e salvá-los. 

Nando Parrado diz que esta experiência lhe ensinou que a "vida é imprevisível" e 
que, por isso, "deve ser vivida intensamente". Este é um dos ensinamentos que irá 
transmitir aos participantes na EGP-UPBS Leaderschip Grand Conference, que se 
realizará na Casa da Música, no Porto, a 10 de Fevereiro. "Devemos seguir os nossos 
sonhos e amar os que nos são mais próximos", sublinha. 

Fonte: <http://www.jn.pt/mundo/interior/sobrevivente-dos-andes-sem-medo-de-decidir-
1768660.html>. Acesso em: 13 abr. 2017. 

 

O professor colhe esse material, escolhe os trechos e apresenta-os com 

o auxílio do PowerPoint. Sabemos que na escola pública há a dificuldade com 

os recursos materiais, entre eles o de papel ofício. O professor, como foi indicado 

antes, tem os links de vídeos para a elaboração de PowerPoint, deve fazer algo 

adequado para a turma, não muito extenso, e apresentá-lo de forma gradativa, 

discutindo com a turma. Pode também escolher outras estratégias, em dupla, 

grupal, gincana de interpretação, para dinamizar as leituras. A seguir, 

apresentamos as capas dos filmes e suas respectivas sinopses, conforme as 

Figuras 169 e 170. 

 

http://istoe.com.br/81149_O+RELATO+INEDITO+DOS+SOBREVIVENTES+DOS+ANDES/
http://www.jn.pt/mundo/interior/sobrevivente-dos-andes-sem-medo-de-decidir-1768660.html
http://www.jn.pt/mundo/interior/sobrevivente-dos-andes-sem-medo-de-decidir-1768660.html
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    Figura 169 – Capa do filme “Vivos”            Figura 170 – Capa do filme “O fenômeno Lázaro” 

Fonte: <http://www.gigantedascapas.net/2016/02/vivos-1993-oficial.html> e 
<http://vidaaposamorte.comunidades.net/o-fenomeno-lazaro-fatos-reais>. Acesso em: 17 abr. 2017. 

 
 

Sinopse do filme ‘Vivos’ 
 

Um time uruguaio de rugbi decide 
realizar uma viagem para sobrevoar os 
Andes. Em meio à viagem um acidente 
faz com que o avião caia em plena neve, 
deixando apenas de 20 a 25 
sobreviventes. São enviados ao local 
vários aviões de reconhecimento, mas 
devido ao péssimo tempo o serviço é 
atrasado e posteriormente faz com que se 
desista de procurar sobreviventes. Após 
semanas sem comida, os sobreviventes 
passam a viver um dilema: ou se 
alimentam de carne humana dos que já 
faleceram ou também irão morrer. 
Fonte: <http://www.adorocinema.com/filmes/filme-

38491/>. 
Acesso em: 13 abr. 2017. 

Sinopse do filme ‘O fenômeno Lázaro’ 
 

As pessoas podem realmente voltar 
dos mortos e contar a sua história? 

Uma pesquisa constatou que 8 
milhões de americanos adultos já tiveram 
uma experiência de "quase-morte", 
praticamente uma em cada 20 pessoas, 
renovando, assim, o interesse sobre a 
realidade da vida após a morte. 

O Fenômeno Lázaro, uma 
investigação da realidade, e se realmente 
existe vida após a morte. Baseado em 
fatos reais! 

Fonte: 
<http://vidaaposamorte.comunidades.net/o-

fenomeno-lazaro-fatos-reais>. 
Acesso em: 13 abr. 2017. 

 
 

Se o professor da EJA tiver interesse, também há um livro que narra nas 

palavras do Nando Parrado o que aconteceu nos Andes, naquele ano de 1973. 

É o relato intimista do sobrevivente que incentivou e encontrou a forma de 

sobreviverem àquela situação na neve e serem resgatados. Trata-se do livro 

‘Milagre nos Andes’.  

http://www.gigantedascapas.net/2016/02/vivos-1993-oficial.html
http://vidaaposamorte.comunidades.net/o-fenomeno-lazaro-fatos-reais
http://www.adorocinema.com/filmes/filme-38491/
http://www.adorocinema.com/filmes/filme-38491/
http://vidaaposamorte.comunidades.net/o-fenomeno-lazaro-fatos-reais
http://vidaaposamorte.comunidades.net/o-fenomeno-lazaro-fatos-reais
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Experiências de quase morte explicadas pela ciência 
 
Ao comentar a pesquisa, o especialista Jason Braithwaite, da Universidade de 

Birmingham, no Reino Unido, explica que o fenômeno parece ser o “último suspiro” do 
cérebro. “Esta é uma demonstração mais oficial de uma ideia que já existe há muito 
tempo: a de que, sob certas circunstâncias desconhecidas e confusas, como as 
experiências de quase-morte, o cérebro fica superestimulado e excitado acima da 
média”, diz. 

“Como ‘o fogo ardente através do cérebro’, as atividades podem surgir em áreas 
do cérebro envolvidas em experiências conscientes, fornecendo todas as percepções 
resultantes de uma experiência real, com emoções e sentimentos verdadeiros”, 
acrescenta. 

O pesquisador, no entanto, lembra que existe a limitação de que não se sabe 
quando, no tempo, a experiência de quase-morte realmente ocorre: talvez aconteça 
antes de os pacientes receberam anestesia ou em algum ponto seguro durante uma 
operação, bem antes de uma parada cardíaca. 

“No entanto, para aqueles casos em que as experiências ocorrem próximas ao 
momento da parada cardíaca – ou além dela –, essas novas descobertas fornecem mais 
informações para revelar como o cérebro conduz essas experiências fascinantes e 
marcantes”. 
Fonte: <http://hypescience.com/experiencias-de-quase-morte-sao-explicadas-pela-ciencia/>. Acesso em: 

13 abr. 2017. 

 

 
 

Aron Ralston, do livro e filme '127 horas' no Planeta Extremo 
O escalador americano Aron Ralston sempre foi conhecido por seu sangue frio. 

Nunca, porém, poderia imaginar que teria de amputar o próprio braço para salvar a vida, 
depois de uma pedra tê-lo prendido durante uma escalada. "Nunca vi tanta vontade de 
viver", frisou Steve Swanke, um guarda florestal do Colorado que acompanhou o 
alpinista ao hospital. "Ele teria morrido se tivesse ficado com o braço preso à rocha", 
disse o sargento Mitch Vetere, bombeiro do condado de Emery. 

O montanhista tentou várias alternativas para soltar a sua mão, desde tirar lascas 
da pedra com seu canivete até usar as polias e cordas que estava carregando para 
mover a rocha. Nada funcionou. Após três dias, a água e a comida acabaram. Nesse 
ponto, diz, ele começou a pensar que teria que se salvar sozinho. Ralston contou que 
tentou decepar sua mão com o canivete, mas que a lâmina estava quase cega. No 
quinto dia, ele diz ter percebido que a faca não seria suficiente para cortar os ossos, e 
decidiu que precisaria quebrá-los. 

Fonte: <http://www.extremos.com.br/noticia/2015/0224_aron_ralston_127_horas_planeta_extremo/ 
Acesso em: 13 abr. 2017. 

 
 
 

Trecho da música ‘Vento no litoral’ – do Legião Urbana 
 
“De tarde quero descansar, chegar até à praia e ver. Que o vento ainda está forte, 

vai ser bom subir nas pedras. Sei, que faço isso para esquecer. Eu deixo a onda me 
acertar. E o vento vai levando tudo embora [...]”. 

 

 
 

http://hypescience.com/experiencias-de-quase-morte-sao-explicadas-pela-ciencia/
http://www.extremos.com.br/noticia/2015/0224_aron_ralston_127_horas_planeta_extremo/
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Trecho da música ‘Morar no céu’, do cantor gospel Lázaro 
 
“Ainda bem que eu vou morar no céu. Ainda bem que eu vou morar com Deus. O 

mundo está cheio de horror. Os mentirosos reinam sem pudor. Mentes brilhantes 
planejado o mal. Mas eu não desanimo pois sou sal. A integridade foi pro além. No 
mundo ninguém ama mais ninguém. Mas Jesus Cristo disse: Filhos, eu vou voltar para 
te buscar. Ainda bem que eu vou morar no céu [...]”. 

 

 

Fase 3 - Elaboração da crônica literária 

 

Incrementando o que já foi detalhado nas páginas na seção anterior sobre 

o Protótipo 2: 

 

 

 

 

 

 

 

Para que isso aconteça, o aluno deve relembrar a temática em foco que 

foi apresentada no vídeo: ‘O viver humano – questionamentos sobre sua 

identidade afetiva, espiritual e autodeterminada diante de dificuldades’. O 

professor, então, incrementando o trabalho com o vídeo e a leitura dos textos 

informativos relacionados ao tema, pode propor uma estratégia, como 

apresentaremos, a seguir. 

Uma tempestade mental de palavras que remetam ao que eles viram e a 

ideias que surgiram ao assistirem o vídeo e ao lerem os textos. Eles devem 

escrever 15 palavras e entregarem ao professor. Em seguida, o professor fará 

um levantamento das palavras mais citadas, ou aos sentidos mais evidentes 

após a atividade. Para mostrar aos alunos e discutir com eles o resultado, 

sugerimos que o professor vá ao site www.wordclouds.com (Figura 171) e 

elabore uma nuvem de palavras com as 20 expressões mais citadas e que 

melhor representem o tema. Após elaborar a nuvem no site, salvará em formato 

de imagem, passando-a depois para o PowerPoint.  

 

O protótipo didático é uma estrutura aberta, flexível, permissível de 

acréscimos e substituições, desde o primeiro momento, ou seja, a montagem 

do vídeo por parte do professor. Por isso vamos falar agora de alguns 

programas que podem incrementar a sequência didática na e para a escrita 

do gênero textual, que é a fase final do protótipo. Assim, a cognição, o uso de 

vários canais de aprendizagem, além do que o vídeo já proporciona, serão 

explorados.  
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Figura 171 – Tutorial de elaboração da nuvem 

Fonte: Banner feito pela pesquisadora no Power Point. 

 

 

O professor proporá: após ter assistido e reassistido ao vídeo, discutindo-

o, bem como lido e discutido os textos informativos relacionados ao tema, 

escreva, no mínimo, 15 palavras representando o tema em foco: ‘O viver humano 

– questionamentos sobre sua identidade afetiva, espiritual e autodeterminada 

diante de dificuldades’. 

Vamos supor como exemplo que organizando as possíveis palavras mais 

citadas pela turma num grupo de 20, e que por hipótese sejam estas: horror, pós-

morte, sobrevivência, vontade, solidariedade, fé, confiança, humanidade, 

determinação, perseverança, decisão, ilusão, realidade, dificuldades, 

espiritualidade, aventura, lembranças, ciência, necessidade, união. Vejamos um 

exemplo de nuvem com estas palavras, com base na Figura 172, a seguir: 
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Figura 172 – Possíveis palavras mais citadas pela turma 

 
Fonte: Imagem feita pela pesquisadora no wordclouds.com. 

 

 

 

 

 

Para familiarizar os alunos com a teoria da crônica literária, é necessário 

seguir alguns passos, quais sejam: após reexplicar que o objetivo da atividade é 

que eles cheguem a produzir uma crônica literária baseada nas ideias que 

refletiram sobre a montagem em vídeo e sobre os textos informativos, o passo 

seguinte é a leitura de textos modelo do gênero textual em foco. Escolhemos os 

seguintes: ‘O homem rouco’ e ‘Carta ao prefeito’, de Rubem Braga, e ‘Notícia de 

jornal’, de Fernando Sabino. Vamos a elas! 

 

O homem rouco 

 

Deus sabe o que andei falando por aí; coisa boa não há de ter sido, pois Ele me 

tirou a voz. 

Ela sempre foi embrulhada e confusa; a mim próprio muitas vezes parecia 

monótona e enjoada, que dirá aos outros. Mas era, afinal de contas, a voz de uma 

pessoa, e bem ou mal eu podia dizer ao mendigo “não tenho trocado”, ao homem parado 

na esquina “o senhor pode ter a gentileza de me dar fogo”, e ao garçon “por favor, mais 

um pouco de gelo”. Dizia certamente outras coisas, e numa delas me perdi. Fiquei dias 

afônico, e hoje me comunico e lamento com uma voz de túnel, roufenha, intermitente e 

infame. 

Apresentação 
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Ora, naturalmente que me trato. Deram-me várias pastilhas e um especialista 

me receitou uma injeção e uma inalação que cheguei a fazer uma vez e me aborreceu 

pelo seu desagradável jeito de vício secreto ou de rito religioso oriental. Uma leitora me 

receitou pelo telefone chá de pitangueira, laranja-da-terra e eucalipto, tudo isso 

agravado por um dente de alho bem moído. 

Não farei essas coisas. Vejo-me à noite, no recolhimento do lar, tomando esse 

chá dos tempos coloniais e me sinto velho e triste de cortar o coração. 

Alguém me disse que se trata de rouquidão nervosa, o que me deixa desconfiado 

de mim mesmo. Terei muitos complexos? Precisamente quantos? Feios, graves? Por 

que me atacaram a garganta, e não, por exemplo, o joelho? Ou quem sabe que havia 

alguma coisa que eu queria dizer e não podia, não devia, não ousava, estrangulado de 

timidez, e então engoli a voz ? 

Quando era criança, agora me lembro, passei um ano gago porque fui com os 

outros moleques gritar “Capitão Banana” diante da tenda de um velho que vendia frutas 

e ele estava escondido no escuro e me varejou um balde d’água em cima. Naturalmente 

devo contar essa história a um psicanalista. Mas então ele começará a me 

escarafunchar a pobre alma, e isso não vale a perna. Respeitamos a morna paz desse 

brejo noturno onde fermentam coisas estranhas e se movem monstros informes e 

insensatos. 

Afinal posso aguentar isso, sou um rapaz direito, bem-comportado, talvez até 

bom partido para uma senhorita da classe média que não faça questão da beleza física, 

mas sim da moral, modéstia à parte. 

O remédio é falar menos e escrever mais, antes que os complexos me paralisem 

os dedos, pobres dedos, triste mão que... mas, francamente, página de jornal não é 

lugar para gente falar essas coisas. 

Eu vos direi, senhora, apenas, que a voz é feia e roufenha, mas o sentimento é 

límpido, é cristalino, puro e vosso. 

Setembro, 1948. 
Fonte: BRAGA, Rubem. Histórias do Homem Rouco. Agora Comunicações Integrada Ltda,  

Coleção O dia, 1998. 

 

A melhor forma de assimilar as características do gênero crônica literária 

é lendo-as e analisando-as. Vamos à primeira que selecionamos. ‘O homem 

rouco’, de Rubem Braga. Esta crônica, como qualquer texto narrativo, possui os 

cinco elementos básicos dessa estrutura: um enredo, os personagens, o foco 

narrativo, o tempo e o lugar. Percebemos que o autor usou os três tipos de 

discurso: o direto, o discurso indireto e o discurso indireto livre. O tom 

predominante da narrativa é de humor, mas há alguns momentos reflexivos.  

 

 

 

 

 

 

Discurso Direto 
É o registro integral da fala do personagem, do modo como ele a diz. Isso equivale 
a afirmar que o personagem fala diretamente, sem a interferência do narrador, 
que se limita a introduzi-la. Há duas maneiras principais de registrar o discurso 
direto: A mais convencional: a) verbo de elocução (falar, dizer, perguntar, retrucar 

etc.); b) dois-pontos; c) travessão (na outra linha) (GANCHO, 2002, pp. 33-34). 
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Como toda crônica literária apresenta-se como uma conversa trivial com 

um amigo ou conhecido, a aparência de familiaridade com o interlocutor previsto 

percorre todo o texto. Segundo Massaud Moisés (2007, p. 102): “Crônica é para 

nós hoje, na maioria dos casos, prosa poemática, humor lírico, fantasia, etc., 

afastando-se do sentido de história, de documentário, que lhe emprestam os 

franceses”. 

Este excerto ressalta que a crônica literária não estando relacionada à 

história, a um relato histórico; no entanto, filia-se à estória, à ficção. Sendo assim, 

importa frisarmos que embora seja uma narrativa ficcional, tem estreita relação 

com a notícia, com o fato cotidiano, pois é destes materiais que retira parte 

importante de seu conteúdo. Percebemos que “O homem rouco”, de Rubem 

Braga, possui essa característica ficcional e ao mesmo tempo conta um fato 

verídico.  O autor trata de um fato relacionado a si mesmo, mas o acabamento 

textual torna-o uma ficcionalização da realidade, com um tom de humor e uma 

linguagem coloquial.  

Massaud Moisés, ressaltando como marcante característica da crônica a 

sua pessoalidade, assim afirma: 

 

Discurso Indireto 
É o registro indireto da fala do personagem através do narrador, isto é, o narrador 
é o intermediário entre o instante da fala do personagem e o leitor, de modo que 
a linguagem do discurso indireto é a do narrador (GANCHO, 2002, p. 36). 

Discurso Indireto Livre 
É um registro de fala ou de pensamento de personagem, que consiste num meio 
termo entre o discurso direto e o indireto, porque apresenta expressões típicas 
do personagem mas também a mediação do narrador. 
1. Geralmente é usado para transcrever pensamentos.  
2. Mantem as expressões peculiares do personagem (por exemplo, "droga!") e a 
correspondente pontuação: interrogação, exclamação.  
Ela andava e pensava que (a vida) era uma droga e que estava cansada.  
3. Não apresenta o "que" e o "se", típicos do discurso indireto.  
Ela andava (e pensava). Droga! Estava cansada.  
4. Não apresenta geralmente verbo de elocução.  
5. A fala ou pensamento do personagem segue tempos verbais, adjuntos 
adverbiais e pronomes como no discurso direto (3: pessoa) (GANCHO, 2002, p. 
39). 
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A impessoalidade é não só desconhecida como rejeitada pelos 
cronistas: é a sua visão das coisas que lhes importa e ao leitor; a 
veracidade positiva dos acontecimentos cede lugar à veracidade 
emotiva com que os cronistas divisam o mundo. Não estranha, por 
isso, que a poesia seja uma de suas fronteiras, limite do espaço em 
que se movimentam livremente; e o conto, a fronteira de um território 
que não lhe pertence (MOISÉS, 2007, p. 116). 

 

Poderíamos dizer que a crônica literária é uma conversa consigo mesmo 

apresentada a um segundo interlocutor. É o que Massaud Moisés em outros 

termos afirma, tomando de empréstimo um comentário feito por Carlos 

Drummond de Andrade, em que posiciona a crônica literária como um 

monodiálogo. Assim o autor explica o comentário de Drummond: 

 

Simultaneamente monólogo e diálogo, a crônica seria uma peça teatral 
em um ato superligeiro, tendo como protagonista sempre o mesmo 
figurante, ainda quando outros personagens interviessem. O cronista, 
em monodiálogo, se oferece em espetáculo ao leitor, conduzido por 
uma secreta afinidade eletiva (MOISÉS, 2007, p. 117). 

 

O que ele esclarece é que a crônica literária é constituída pela 

subjetividade do seu autor e não disfarça esse teor, mas o escancara sem 

nenhuma restrição. E, mesmo quando o autor usa um protagonista que 

aparentemente não é ele mesmo, a ponto de ter que usar o verbo na 3ª pessoa. 

Ainda assim, fica bastante clara a sua visão pessoal dos fatos, a sua emotividade 

e as particularidades do seu ‘eu’ presente no texto.  

Segundo Gancho (2007, p. 8), sobre a crônica literária: 

 

Por se tratar de um texto híbrido, nem sempre apresenta uma narrativa 
completa; uma crônica pode contar, comentar, descrever, analisar. De 
qualquer forma, as características distintivas da crônica são: texto 
curto, leve, que geralmente aborda temas do cotidiano. 

 

Assim, percebemos por esta afirmação e pelas três crônicas aqui 

disponibilizadas, que a crônica por essa característica marcante de brevidade, 

subjetividade e assunto cotidiano, muitas vezes não precisa conter um enredo 

completo. Nesta mesma crônica, ‘O homem rouco’, de Rubem Braga, ele termina 

o enredo sem mostrar o que aconteceu com ele: se tomou o remédio, se o 

problema de saúde foi resolvido. Isto acontece pois o que interessa é o seu 

comentário sobre o fato, as suas apreensões irônicas e bem-humoradas. Como 
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alguém que precisa jogar conversa fora para passar o tempo, e ao mesmo tempo 

cativar seu interlocutor. 

 

Notícia de Jornal 

 

Leio no jornal a notícia de que um homem morreu de fome. Um homem de cor 

branca, 30 anos presumíveis, pobremente vestido, morreu de fome, sem socorros, em 

pleno centro da cidade, permanecendo deitado na calçada durante 72 horas, para 

finalmente morrer de fome. 

Morreu de fome. Depois de insistentes pedidos e comentários, uma ambulância 

do Pronto Socorro e uma radiopatrulha foram ao local, mas regressaram sem prestar 

auxílio ao homem, que acabou morrendo de fome. 

Um homem que morreu de fome. O comissário de plantão (um homem) afirmou 

que o caso (morrer de fome) era da alçada da Delegacia de Mendicância, especialista 

em homens que morrem de fome. E o homem morreu de fome. 

O corpo do homem que morreu de fome foi recolhido ao Instituto Anatômico sem 

ser identificado. Nada se sabe dele, senão que morreu de fome. 

Um homem morre de fome em plena rua, entre centenas de passantes. Um 

homem caído na rua. Um bêbado. Um vagabundo. Um mendigo, um anormal, um 

tarado, um pária, um marginal, um proscrito, um bicho, uma coisa não é um homem. E 

os outros homens cumprem seu destino de passantes, que é o de passar. Durante 

setenta e duas horas todos passam, ao lado do homem que morre de fome, com um 

olhar de nojo, desdém, inquietação e até mesmo piedade, ou sem olhar nenhum. 

Passam, e o homem continua morrendo de fome, sozinho, isolado, perdido entre os 

homens, sem socorro e sem perdão. 

Não é da alçada do comissário, nem do hospital, nem da radiopatrulha, por que 

haveria de ser da minha alçada? Que é que eu tenho com isso? Deixa o homem morrer 

de fome. 

E o homem morre de fome. De 30 anos presumíveis. Pobremente vestido. 

Morreu de fome, diz o jornal. Louve-se a insistência dos comerciantes, que jamais 

morrerão de fome, pedindo providências às autoridades. As autoridades nada mais 

puderam fazer senão remover o corpo do homem. Deviam deixar que apodrecesse, 

para escarmento dos outros homens. Nada mais puderam fazer senão esperar que 

morresse de fome. 

E ontem, depois de setenta e duas horas de inanição, tombado em plena rua, no 

centro mais movimentado da cidade do Rio de Janeiro, Estado da Guanabara, um 

homem morreu de fome. 

Morreu de fome. 
Fonte: SABINO, Fernando. As melhores crônicas de Fernando Sabino.  

2. Ed. Rio de Janeiro: Best bolso, 2008. 

 

Nesta crônica, ‘Notícia de Jornal’, de Fernando Sabino, a pessoalidade é 

muito patente, mesmo que a estória narrada não se confunda com a do autor da 

crônica. Sentimos na pele a sua indignação com relação ao fato de um homem 

ter morrido de fome no centro da cidade do Rio de Janeiro, enquanto os 

passantes fingiam não vê-lo. O autor repete insistentemente por toda a crônica, 
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a afirmação indignada: “O homem morreu de fome”. O autor começou o texto 

com o verbo na 1ª pessoa, mas conclui o texto na 3ª, com essa frase, que torna 

mais veemente seu pesar pelo ocorrido. É uma mistura de denúncia, um 

chamado à reflexão, mas ainda assim, uma exibição de elegância literária, 

disfarçada de notícia sem sentimento, numa terceira pessoa que predomina no 

texto, a marca intimista consegue se fazer marcante.  

Percebe-se claramente a relação da crônica com uma notícia, e ao 

mesmo tempo o tratamento literário dado ao fato, a torna uma crônica literária. 

Novamente, aqui, como na outra crônica, predominam os três discursos: o direto, 

o indireto e o indireto livre. É como numa necessidade esse gênero expressar 

em poucas linhas sua profundidade e marcar o leitor, valendo-se das três formas 

do discurso. É como se tentasse mostrar, mesmo que rapidamente, o exterior do 

ser humano e o seu interior. 

 

Carta ao prefeito 

 

Senhor Prefeito do Distrito Federal: 

Eu sou um desses estranhos animais que têm por habitat o Rio de Janeiro; ouvi-

me, pois, com o devido respeito.  

Sou um monstro de resistência e um técnico em sobrevivência – pois o carioca 

é, antes de tudo, um forte. Se às vezes saio do Rio por algum tempo para descansar de 

seus perigos e desconfortos (certa vez inventei até ser correspondente de guerra, para 

ter um pouco de paz) a verdade é que sempre volto. Acostumei-me, assim, a viver 

perigosamente. Não sou covarde como esses equilibristas estrangeiros que passeiam 

sobre fios entre os edifícios. Vejo-os lá em cima, longe, dos ônibus e lotações, 

atravessando a rua pelos ares e murmuro: eu quero ver é no chão. 

Também não sou assustado como esse senhor deputado Tenório Cavalcanti, 

que mora em Caxias e vive armado; moro bem no paralelo 38, entre Ipanema e 

Copacabana, e às vezes, nas caladas da noite, percorro desarmado várias boates desta 

zona e permaneço horas dentro da penumbra entre cadeiras que esvoaçam e garrafas 

que se partem docemente na cabeça dos fiéis em torno. E estou vivo. 

Ainda hoje tenho coragem bastante para tomar um ônibus ou mesmo uma 

lotação e ir dentro dele até o centro da cidade. Vivo assim, dia a dia, noite a noite, isto 

que os historiadores do futuro, estupefatos, chamarão a Batalha do Rio de Janeiro. Já 

fiz mesmo várias viagens na Central. Eu sou um bravo, senhor. 

Sei também que não me resta nenhum direito terreno; respiro o ar dos 

escapamentos abertos e me banho até no Leblon, considerado um dos mais lindos 

esgotos do mundo; aspiro o perfume da curva do Mourisco e a brisa da Lagoa e – 

sobrevivo. E compreendo que, embora vós administreis à maneira suíça, nós 

continuaremos a viver à maneira carioca. 

Eu é que não me queixo; já me aconteceu escapar de morrer dentro de um táxi 

em uma tarde de inundação e ter o consolo de, chegando em casa, encontrar a torneira 

perfeitamente seca. 
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Prometestes, senhor, acabar em 30 dias com as inundações no Rio de Janeiro; 

todo o povo é testemunha desta promessa e de seu cumprimento: é que atacaste, 

senhor, o mal pela raiz, que são as chuvas. Parou de chover, medida excelente e digna 

de encômios. 

Mas não é para dizer isso que vos escrevo. É para agradecer a providência que 

vossa administração tomou nestas últimas quatro noites, instalando uma esplêndida lua 

cheia em Copacabana. Não sei se a fizestes adquirir na Suíça para nosso uso 

permanente, ou se é nacional. Talvez só possamos obter uma lua cheia definitiva 

reformando a Constituição e libertando Vargas. 

Mas a verdade é que o luar sobre as ondas me consolou o peito. E eu andava 

muito precisado. Obrigado, Senhor. 

Rio, junho de 1951. 
Fonte: BRAGA, Rubem. Para gostar de ler. São Paulo: Ática, 2002. Vol. 3. 

 

Nesta última crônica, ‘Carta ao prefeito’, de Rubem Braga, ele brinca com 

o gênero crônica, dando a ele uma estrutura de carta. E como na rapidez da 

crônica, o autor, narrando e protestando pela situação de sua cidade, o Rio de 

Janeiro, ao prefeito, encena o envio de uma carta, em que coloca para fora todas 

as suas dificuldades como morador.  

De maneira original, irônica e ao mesmo tempo bem-humorada, a crônica 

conta o dia a dia do morador, faz comentários, e logo de início usa uma metáfora 

bem-humorada para definir a si mesmo.  Por saber que o povo não tem voz, e 

ele como morador é um ser ignorado, ele joga com essa situação, como se na 

verdade fosse o contrário: ‘Ouvi-me, pois’, com toda a elegância do trato com 

uma autoridade. Mas, na realidade, essas autoridades não são o que parecem. 

O humor irônico e a reflexão crítica são os pontos fortes dessa crônica. E é bem 

possível lê-la caindo na risada, e ainda assim, entender a crítica que é feita no 

texto. 

 

 
 

 

 

Voltando ao tema trabalhado na montagem em vídeo: ‘O viver humano – 

questionamentos sobre sua identidade afetiva, espiritual e autodeterminada no 

enfrentamento de dificuldades’, e aos textos informativos relacionados às cenas 

vistas no vídeo, o professor irá propor a produção de uma crônica literária. Ele 

pode se aproveitar, por exemplo, da crônica 2, ‘Notícia de jornal’, de Fernando 

Sabino, na qual percebe-se que o autor se coloca no lugar do homem que morreu 

Produção Inicial  
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de fome. E assim, rememora, analisa e protesta em forma de narrativa sobre o 

fato ocorrido. Na mesma linha, os alunos poderão se colocar no lugar das 

pessoas que forma vítimas do acidente nos Andes, e avaliar o que fariam no 

lugar deles, a fim de conseguirem sobreviver.  

Ou poderiam escolher a cena do filme 2, que trata de experiências pós-

morte. Poderiam colocar seu ponto de vista, suas impressões em forma de 

narrativa, pois a crônica é o espaço ideal para narrar e comentar ao mesmo 

tempo. Ela permite a subjetividade, a análise crítica, e o contar de um caso. De 

maneira breve, captura um momento, mas marcado por uma certa profundidade, 

pois apresenta-o do ponto de vista interno, exclusivo de quem o escreveu. Essa 

característica não se disfarça na crônica literária, pois o cronista abre espaço 

para uma conversa com o leitor, como se estivesse ao pé do ouvido contando 

um segredo, ou desabafando sobre um assunto, mas com muita leveza e até 

humor. Sugerimos ao professor as seguintes leituras, como mostram as Figuras 

173 e 174: 

 

        Figura 173 – Livro “como analisar narrativas          Figura 174 – Livro “A crônica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: GANCHO, Cândida Vilares. Como analisar narrativas. Série Princípios,  

Ed. Ática, São Paulo: SP, 2002. 
Fonte: SÁ, Jorge de. A crônica. Série Princípios, Ed. Ática, São Paulo: SP, 1987. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Professor(a), leia também este artigo científico! 

FAHL, Alana de O. Freitas E. Notas de rodapé: algumas considerações 
sobre a crônica literária no Brasil e os periódicos do século XIX. 4º Encontro 
Nacional de Pesquisadores de Periódicos Literários, 4., 2010, Feira de 
Santana. Anais... Feira de Santana: Uefs,2013. 
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Após escreverem a primeira produção textual do gênero crônica literária, 

o professor procederá uma análise sobre a estrutura composicional e sobre as 

regras da escrita textual como um todo. Estes mesmos critérios incidirão em 

etapas seguintes para a refacção textual que acontecerá nos módulos didáticos, 

para serem concluídas na produção final.  

O professor para fazer esta avaliação irá organizar as principais 

dificuldades e pontos fortes dos alunos na escrita narrativa (foco narrativo, 

discursos direto, indireto e indireto livre; personagens, tempo, lugar), nos 

aspectos de uma crônica literária (narrativa que captura um instante, temática, 

linguagem intimista, que conversa com o leitor; subjetividade, tom ou tons 

escolhidos de humor, ironia, reflexão ou lirismo; entendimento do personagem, 

o fechamento da crônica), nas regras de escrita (acentuação, pontuação, 

progressão temática, usos verbais, ortografia, figuras de linguagem).  

 

 

 

 

Após observar as principais dificuldades e pontos fortes da turma, o 

professor irá projetar com o data-show, sem o nome do aluno e digitado, alguns 

textos selecionados mais representativos das dificuldades verificadas. Estas 

dificuldades serão divididas em blocos, os chamados módulos didáticos. O 

professor pode usar de diversas estratégias para auxiliar os alunos nos pontos 

elencados, mas a principal é usar os textos, ou trechos dos mesmos para que 

entendam as dificuldades. E pode usar trechos de crônicas modelo de cronistas 

consagrados para tornar mais claro o ponto literário em questão. Alguns 

descritores que podem ser úteis na análise das crônicas e na organização dos 

módulos didáticos. 

 

Critérios com relação à crônica literária: 

 

• Adequação temática; 

Módulo 1 Módulo 2 Módulo 3 Módulo n... 



Universidade Estadual de Santa Cruz- UESC / Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação 

Mestrado Profissional em Rede Nacional - Profletras 

Caderno Pedagógico – Protótipos Didáticos para uma prática multiletrada na EJA em Língua 

Portuguesa 

125 
 

• Captura do instante, do momento que será o foco da crônica; 

• Linguagem que indica um diálogo subjetivo com o leitor; 

• Soube imprimir a característica trivial e cotidiana da crônica?; 

•  Utilizou corretamente uma figura de linguagem como a metáfora?; 

• O título é sugestivo? Suscita curiosidade no leitor?; 

• A notícia ou o fato escolhido para envolver na crônica fica evidente no 

texto? 

 

Critérios com relação aos aspectos narrativos: 

 

• Aparenta ser uma narrativa?; 

• Existe uma escolha básica de narrador/foco narrativo? (Predominância 

da 1ª ou 3ª pessoa); 

• Escreveu corretamente os discursos direto, indireto ou indireto livre?; 

• Existe um enredo? (Um encadeamento de fatos); 

• A figura dos personagens é coerente em todo o texto? 

 

Critérios com relação aos aspectos de textualidade e gramaticais: 

 

• Há progressão temática?; 

• A ortografia é adequada?; 

• Fez a pontuação corretamente?; 

• Paragrafou em conformidade com a norma textual? 

  

Sobre a refacção textual na crônica literária: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como já falamos anteriormente, a refacção textual é necessária 

para o aprendiz passar pelo processo natural de erro e acerto na 

escrita. Os erros, portanto, devem ser vistos como um avanço, 

como uma etapa necessária para o aprendizado de um conteúdo. 

No caso de um gênero textual ficcional também significa a 

familiarização com a linguagem literária. Ou seja, um aprendizado 

lúdico e criativo, num meio termo entre fantasia e realidade. 

Ademais, por se tratar da crônica literária, limite entre o 

jornalismo e a literatura. 
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A produção final é o momento em que o professor se dá conta de que 

todas as fases necessárias para um aperfeiçoamento do texto naquele nível em 

que os alunos se encontram já aconteceu. Ele deve saber que haverá outros 

momentos que o conteúdo, ou seja, aquele gênero deverá vir à pauta 

novamente, e então poderá exigir um passo à frente de seus alunos.  

Destino dos textos: após a estratégia de leitura em grupo com a troca 

dos textos, os alunos escolherão os que melhores lhes parecem, escrevendo 

numa ficha a escolha, mas não podem escolher o próprio texto. Após pelo menos 

três rodadas de trocas, os melhores textos já terão sido escolhidos. O professor 

informará a seus alunos que os textos serão divulgados num blog organizado 

pelo professor para sua turma. Eles poderão entrar no blog e ver seus textos lá. 

Poderão convidar seus conhecidos para conhecer o blog e saberem que sua 

produção textual foi divulgada na internet. Isto valoriza o trabalho do aluno, e faz 

com que perceba que não será relegado ao fundo de uma gaveta. Ele próprio 

poderá a qualquer tempo relembrar e entrar no blog para ler seu texto e de outros 

colegas. Aprendendo na releitura e na apreciação das qualidades da escrita dos 

seus colegas. 

 

 

 

 

A produção Final 

Professor, você está livre para escolher outra estratégia de divulgação. Existem 

inúmeras outras formas tradicionais ou não tradicionais tão eficientes quanto, como 

por exemplo varal de textos, mural escolar, livro de crônicas da turma para ser 

presenteado a alguém, ou ser incluído no acervo da Biblioteca, podcasts (ou seja, 

gravar o áudio da leitura e divulgar num blog desse tipo) e mais... 
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Concluindo esta parte, devemos retomar o sentido de protótipo didático: 

uma estrutura flexível, aberta, que pode ser modificada, adaptada, com suas 

partes aperfeiçoadas a todo momento. Portanto, estes módulos podem ainda ser 

aperfeiçoados pelo professor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E, assim, a ideia de protótipo ainda mais se adequa a esse contexto. A 

sala de aula pode ser o permanente laboratório do professor da EJA. Um 

professor com uma visão multiletrada, que se interessa pelos elementos 

informativos, lúdicos, multáveis e ricos encontrados na Web, pode estar sempre 

em revisão. Pois, ao encontrar algo que pode contribuir para o aprendizado do 

Lembre-se, professor, sua sala de aula é o seu laboratório. A cada fase 

de aprendizado do aluno, será sua fase de aperfeiçoamento didático, de 

entender melhor sua turma. Lá no início, falamos sobre o processo didático da 

EJA configurar-se como diagnóstico/planejamento/prática. Sempre nesse 

processo. O tempo do aluno na EJA é mais contundente, pois funciona em 

eixos, cíclico, onde o processo do aluno não pode ser considerado terminado 

num eixo, ele continua no próximo. Os PCNs falam do conceito didático de 

ensino em espiral, que se encaixa nessa perspectiva. Ou seja, os conteúdos 

vão e vêm, podem ser repetidos em graus de complexidade diferentes. O 

professor, nesse ínterim, deve ter a sensibilidade de perceber os avanços dos 

seus alunos. E não incorrer no equívoco de menosprezar ou de sequer 

perceber estas etapas do processo de aprendizado.  
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aluno, adequará à sua capacidade midiática de mesclá-los, remontá-los em prol 

da reflexão crítica, estética, e desenvolvimento comunicativo de seu aluno.  

Em uma das fases anteriores, vimos o uso da nuvem de palavras que 

auxiliou na preparação para a escrita, através da tempestade mental de palavras 

que os alunos deveriam criar a partir do vídeo e das leituras informativas 

relacionadas. Isto foi jogado no programa do site wordclouds.com, e a imagem 

da nuvem de palavras incrementou o protótipo, juntando-se à montagem de 

vídeo para favorecer um ou mais canais de aprendizagem. 

 

 Fica, aqui, a dica para o professor pensar no uso do mapa mental com o 

programa ‘Cmap tools’.  E também o programa ‘hot potatoes’, que pode ajudar a 

elaborar quizzes, esquema de questões que poderiam figurar em alguns 

momentos desse protótipo. A criatividade e a abertura criativa continuam com 

você. Não perca o dinamismo e a curiosidade. Nem perca a vontade de inovar e 

aprender sempre para contribuir na aprendizagem de seus alunos da EJA. 

 

 

 

As caraterísticas dos protótipos didáticos deste trabalho foram 

enriquecidas por certos elementos, os quais são melhor enfatizados com as 

citações mencionadas abaixo.  Estes ‘objetos de aprendizagem’ que nos 

interessam nesse trabalho são caracterizados em sua integração mútua:  
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Portanto, esperamos que o 

professor da EJA continue seu 

aperfeiçoamento em serviço 

experimentando e aprimorando a 

pedagogia do Multiletramento em 

sua sala de aula, desenvolvendo 

tanto a sua criatividade como 

professor, quanto a do aluno na 

escrita de textos, as quais estão 

integradas com a leitura e a 

interpretação. São instâncias 

interdependentes que 

potencializam um desenvolvimento uma da outra. Bom trabalho, colega! 

 

 

Figura 174 – Ilustração para a criatividade 

 

Fonte: <http://sae.digital/>. Acesso em: 15 abr. 2017. 

 

Objeto de aprendizagem (OA): [...] há diversos tipos de 
recursos digitais que podem ser considerados um OA como: imagens, 

vídeos, animações etc. [...]. Um vídeo utilizado para apoiar a 
aprendizagem é considerado um OA (p. 22). 

A aprendizagem mais eficaz é realizada em ambientes que 
combinam as representações do conhecimento em verbais (palavras 
impressas, palavras faladas) e não verbais (ilustrações, fotografias, 
vídeo e animação), utilizando a modalidade mista para as 
apresentações desse conhecimento (visuais e auditivas) (FLÔRES; 
TAROUCO, 2008 apud BRAGA, 2014, pp.28-29).  
Fonte: Braga (org), Juliana Cristina. Objetos de Aprendizagem Volume I - Introdução e Fundamentos. 

Santo André: Editora da UFABC, 2014 

Disponível em: <https://www.passeidireto.com/arquivo/23856617/braga-juliana---objetos-de-

aprendizagem---introducao-e-fundamentos--vol1---ead>.   Acesso em: 23 abr. 2017. 
 

http://sae.digital/
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Após este percurso didático na pedagogia do multiletramento 

para o ensino-aprendizagem de gêneros textuais na EJA, eixos IV 

e V, presumimos algumas possibilidades de resultados no ensino-

aprendizagem.  

Primeira: utilizar protótipos didáticos tendo uma primeira fase 

centrada no vídeo montado pelo professor com trechos escolhidos 

e objeto de sua prévia reflexão, torna seu trabalho de mediador mais 

personalizado e autoral, quanto mais instigante para o seu aluno. E 

esta estratégia pode facilitar o perpassar do tema escolhido por todo 

o processo. 

Segunda: tendo ainda essa primeira fase do trabalho a 

apresentação e discussão do vídeo seguida pela leitura de textos 

informativos relacionados, haverá um ponto forte. Acreditamos que 

a aplicação dessa estratégia pode ajudar no letramento crítico, na 

fruição estética e na interpretação tanto do texto audiovisual, quanto 

do texto verbal.  

Terceira: incrementando ao longo das fases do protótipo 

didático outros objetos de aprendizagem que o professor venha a 

entrar em contato; alguns tão tradicionais como o PowerPoint; 

outros mais do mundo digital como a nuvem de palavras, ou o mapa 

mental e outros que este professor de direcionamento multiletrado 

irá colocar em prática, firma-se esta crença:  que assim a sala de 

aula poderá ser um laboratório permanente do professor para a 

mediação da aprendizagem do aluno na escrita; como também da 

leitura e da intepretação, pois são habilidades que de uma forma ou 

de outra são desenvolvidas em conjunto. Estão inter-relacionadas.  

Quarta: tendo como última fase do protótipo as sequências 

de Dolz e Schneuwly (2004), isto possibilita flexibilidade e 

adequação do planejamento didático na produção do gênero textual 

ao processo e ao tempo humano do aluno da EJA que ocorre em 

eixos/ciclos. E, também, por meio dessas sequências didáticas, 

pode-se explorar a afinidade didática desse planejamento da EJA 

com o ensino em espiral sugerido nos PCNs (1998), que permite que os 
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conteúdos possam se repetir ao longo das unidades de ensino, em novas 

complexidades readequadas ao processo do aluno 

E, por fim, outra convicção que adquirimos após a elaboração deste 

caderno pedagógico é que se o professor tiver uma perspectiva de mediação 

dialógica no seu trabalho com o aluno da EJA, isto o levará a ser um professor 

mais observador e um incentivador mais competente desse aluno, 

compreendendo mais as necessidades do aprendiz e criando estratégias mais 

flexíveis e dinâmicas. E, isto, num prazo não tão longo, se confirmará como um 

facilitador do trabalho do professor, e não uma incumbência a mais na agenda 

de trabalho já tão apertada desse profissional.  

Concluindo, intuímos que a concepção de objetos de aprendizagem e de 

canais de aprendizagem podem auxiliar a constituição conceitual e prática do 

protótipo didático multiletrado na EJA. Isto pode ser conferido, pois a 

característica aberta e flexível do protótipo se conjuga com a reusabilidade e 

granulabilidade do objeto de aprendizagem, que é justamente uma permissão 

para o acréscimo que pode trazer mais elementos, trocar por outros, a depender 

da necessidade em uma situação de aula. Já os canais de aprendizagem ajudam 

a esclarecer mais eficientemente a importância do multiletramento, por permitir 

que se veja com clareza que a pedagogia do multiletramento se constitui como 

uma plataforma pedagógica que se vale da potencialização do ver, ouvir, ler, 

escrever. Além do participar de outras diversas ações, que se aliam ao 

desenvolvimento intelectual/cognitivo dentro das habilidades de escrita, 

interligadas à leitura e interpretação de textos verbais e multimodais.  

Na perspectiva do uso dos gêneros textuais escolhidos para o trabalho 

com EJA: o artigo de opinião e a crônica literária, podemos apontar outra 

vantagem, a vertente de reflexão crítica patente aos dois gêneros que se aliam 

ao diálogo com o cotidiano, com a realidade. E na EJA, onde a perspectiva 

didática aponta esse viés de valorização das vivências, os dois gêneros 

escolhidos se adequam.  

Esperamos que o professor da EJA, eixos IV e V, tenha neste caderno um 

auxílio para o seu trabalho pedagógico nessa modalidade, que permita sua 

autonomia, criatividade e colabore com a sua prática multiletrada no ensino da 

Língua Portuguesa. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO E POSSIBILIDADES DE RESPOSTAS DO 

PROTÓTIPO 1 
 

Possibilidades de resposta para o questionário apresentado no Protótipo 1, Fase 

3 (Disparadores da discussão), apresentado nas páginas 70 e 71: 

  APÊNDICES 
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1 - Questionamentos disparadores da discussão para a interpretação do vídeo.  

a) O que é a arte da dança? Por meio do vídeo você percebeu estilos 

semelhantes ou diferentes?   

Aqui o aluno deve falar sobre as características da dança como movimento 

harmonioso e rítmico. O professor ajudará nessa parte já que não terá ainda lido 

os textos informativos. Os estilos de balé clássico, break e a dança pop do 

Michael Jackson, bem como a mistura de estilos na apresentação do Brasil, 

mostram ritmos musicais variados e coreografia de movimentos de acordo ao 

estilo. O professor deve estimular as memórias coletivas dos alunos sobretudo 

sobre as tradições populares de danças do Brasil. 

b) Na expressão variada dos elementos artísticos apresentados no vídeo qual o 

efeito ou impressão que eles transmitem?   

Presumivelmente um efeito de envolvimento com os ritmos musicais e os estilos 

de dança variados. Com as memórias afetivas que podem ser disparadas de 

filmes e notícias esportivas e programas de danças na tv. Sobre as preferências 

musicais e dançantes que podem ser reveladas no diálogo entre professor e 

aluno, e aluno e aluno. 

c) Que culturas se misturam nesse vídeo? Houve alguma indicação de não 

compatibilidade entre elas?  

As culturas de rua, as populares, a americana pop, a cultura negra do Brasil e a 

popular do sertão nordestino, a clássica do estilo russo com o ‘Lago dos cisnes’. 

Eles devem perceber estas diferenças nas culturas que se mostram na 

expressão artística da dança, mas devem chegar à conclusão que não há 

incompatibilidade, pois todas as culturas possuem suas particularidades e estilos 

próprios de arte, no entanto no mundo globalizado como o nosso, a tendência é 

a diversidade e a variedade, muitas vezes a mescla. 

d) Qual o tipo de beleza que vocês conseguem apontar nas cenas?  

A beleza criativa, as habilidades acrobáticas, a harmonia dos passos do balé, o 

ritmo e graciosidade de movimentos do moonwalk do Michael Jackson. A 

diversidade rítmica na apresentação musical do Brasil na Paraolimpíada 2012. 

São belezas distintas de arte, mas cada uma com seu encanto próprio. 

e) Para você existem regras para a beleza da arte?  

Eles devem chegar à conclusão que cada um de nós desenvolve preferências. 

Mas embora às vezes não distinguimos a beleza em uma expressão artística 

num momento, mas podemos chegar a perceber essa beleza em outro momento. 

A apreciação de um estilo também é aprendida. 

Obs: Em meio à discussão, serão aceitos novos questionamentos expressos 

pelos alunos. Os questionamentos dos alunos serão registrados para uso 

posterior.  

Postura dialógica a ser assumida nessa discussão: O professor deverá 

aproveitar as experiências de vida dos alunos, agir de uma forma mediadora 

permitindo que os alunos construam suas interpretações.  

2 - Questionamentos sobre a montagem do vídeo em função de uma atividade 

autoral através da confluência de objetos audiovisuais, imagéticos ou sonoros.  

a) Por que escolher estas cenas artísticas em detrimento de outras?  

Devido à temática escolhida, houve intencionalidade e afinidade na seleção. Há 

o projeto de produzir um efeito de sentido determinado.  
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b) Por que as escolhas foram determinantes para a construção de significado?  

Porque o direcionamento era para a hibridez na dança, e as cenas se ajustaram 

a essa intenção. Se escolhêssemos o mesmo tipo de dança, um mesmo tipo de 

evento artístico, sem mescla da variedade popular e da clássica, não ocorreria o 

efeito de hibridez, de mistura de diversos. 

c) Se quiséssemos modificar a produção de sentido do vídeo, que cenas 

poderíamos substituir e por quais? Dê exemplos.  

Eles poderiam citar algumas festas populares que não aparecem no vídeo e 

algumas culturas de povos que possuem danças folclóricas interessantes e 

bastantes famosas, por exemplo o tango argentino, as danças com lenços das 

chinesas, as danças acrobáticas coreanas. Poderiam colocar alguns esportes 

que são constituídos por dança, a ginástica rítmica por exemplo. (Por exemplo 

substituir as cenas da apresentação do Brasil na Olimpíada. Claramente essa 

troca influenciaria na produção de sentido.) 

d) A partir das novas sugestões de substituição das cenas, que prováveis 

significados seriam diferentes? Por quê?  

Seria um efeito novo, pois provocado por estilos outros, com suas próprias 

riquezas artísticas e particularidades. Se víssemos uma dança chinesa, por 

exemplo, a música oriental traria uma lembrança de um povo e seu folclore, sua 

língua; nos lembraríamos de seu sotaque. Se fossem incluídos certos elementos 

folclóricos do Nordeste, nos remeteriam a lembranças de festas bastante 

próximas a nós, e de características regionais. 

 

 

 

APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO E POSSIBILIDADES DE RESPOSTAS DO 

PROTÓTIPO 2 

 

Possibilidades de resposta para o questionário apresentado no Protótipo 2, Fase 

3 (Disparadores da discussão), apresentado nas páginas 97, 98 e 99: 

a) Na segunda cena do vídeo há o estado emotivo e atitude diferentes em dois 

momentos. Isso faz com que questionemos as expectativas humanas e os fatos 

que podem acontecer a seguir. O que vocês pensam sobre isso? O que têm a 

dizer sobre esta cena?  

A primeira cena é constituída por imagens que apresentam quatro 

questionamentos. A segunda cena constitui-se por dois momentos, o primeiro 

(os jovens no avião brincando, falando bobagens, descontraídos), o segundo 

momento (Já o avião caindo, o desespero. Cadeiras com pessoas voam pelas 

montanhas de neve. O jovem que não queria ficar no acento, corre para sentar-

se.). Sem dúvida há o questionamento sobre o momento a seguir na vida de 

qualquer ser humano: um momento está a sorrir, e no seguinte já não está mais 

ali. Isso leva a pessoa a pensar na provisoriedade da vida, a valorizar coisas 

pequenas que nem notava, a ansiar a proximidade de alguém que muito 

estimava. E deveria fazer com que qualquer pessoa valorizasse mais a vida não 

só a sua, mas a vida do seu semelhante. Os alunos poderão citar casos, 

exemplos de sua vida, questionamentos que já fizeram, aprendizados de vida 
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que já tiveram. E o professor deve valorizar cada relato, cada depoimento e 

associá-lo ao que o vídeo apresenta. 

b) Na terceira cena é mostrada uma discussão entre o grupo sobrevivente sobre 

uma decisão difícil que terão que fazer para garantirem sua sobrevivência. Vocês 

conseguem lembrar do que se trata? O que fariam ou decidiriam vocês numa 

situação como essa?  

Teriam que decidir se iriam se alimentar da carne dos cadáveres de seus amigos 

que não sobreviveram à queda do avião. Alguns talvez dissessem que não se 

deve julgar uma pessoa num momento de desespero em que não houve saída. 

Poderiam dizer que não houve perversidade na atitude deles. Eles tiveram que 

ser firmes e tomarem uma atitude bem pensada para decidirem algo tão difícil. 

c) Os  questionamentos religiosos ou espirituais que o grupo sobrevivente 

levanta são coerentes? Os argumentos levantados pelos debatedores se 

conflitam em que sentido? Quais argumentos sugerem a decisão de se 

alimentarem da carne dos corpos dos colegas mortos na queda do avião? Quais 

argumentos levam ao contrário? 

Os argumentos são coerentes, pois eles apresentaram seus conceitos de vida e 

morte, conceitos sobre a constituição do que é o humano após à morte. Eles 

precisavam fazer estas avaliações a fim de compreenderem com total clareza o 

passo que estariam ou não dando para sobreviverem. E se valia à pena fazerem 

isso. O conflito que transparece nos argumentos que usaram está no fato de que 

alguns acreditam que o ser humano é formado de um corpo material e outro 

espiritual, a alma. E, então, nessa condição, quando alguém morre, o que sobra 

“é apenas uma carcaça”, nas palavras deles. O outro grupo, também 

espiritualistas ou religiosos, vão para um outro argumento: Deus os está 

testando, para provar se vão continuar humanos e não se deixarem 

transformarem em animais. Mas um outro argumenta: Seriam animais se 

tirassem a vida de alguém inocente, mas numa situação dessas de extrema 

necessidade, não estariam violando nenhum valor moral. Outro argumento mais 

simples contrário a se alimentarem dessa forma, era o fato de alguns deles 

preferirem morrer a ter que se alimentarem da carne humana, e o fato agravado 

por ser a de pessoas conhecidas.  

c) Na expressão da contraposição entre cada trecho de vídeo de filme com cada 

trecho musical que o corresponde, quais as relações de sentido que você 

estabeleceu?  

O primeiro trecho retrata uma tragédia relacionada a um desastre de avião que 

se contrapõe aos versos da música ‘Vento no Litoral’, do Legião Urbana, que 

num ritmo calmo, aos toques de um violão e ao som e à vista das ondas do mar, 

a letra fala que o vento vai levar tudo embora, e que vai fazê-lo esquecer. Estes 

versos funcionam como uma nota de bonança depois da tempestade. Uma 

palavra de consolo depois de uma grande dor. O outro vídeo fala de uma 

experiência pós-morte, em que a pessoa passa por uma realidade de se 

encontrar em dois lugares em outra dimensão. E após vem a música gospel, 

cujos versos falam da esperança de morar no céu. Esta música funciona como 

um indicativo da percepção sobrenatural de um grande contingente de pessoas, 

e sua forma de interpretar estes diversos relatos semelhantes em relação à 

existência do além. 
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d) Na cena quatro, já vemos os 16 sobreviventes dos 45 que embarcaram 

naquela aeronave, e passaram 72 dias na neve. Foram resgatados por um 

helicóptero trazendo à bordo dois dos colegas sobreviventes que enfrentaram a 

jornada de busca de ajuda. Qual as conclusões que podem ser colocadas após 

estas cenas ? Consegue montar na sua mente o quadro todo dos prováveis 

acontecimentos que eles viveram ? O que percebe? 

A primeira conclusão: um grupo significativo de pessoas sobreviveu aos 72 dias 

na neve sem alimento adequado. Segunda: dois deles tiveram muita 

perseverança para passar por alguma jornada para encontrar ajuda. Terceira: 

pelo jeito foi realmente necessária e válida a decisão de se alimentarem de uma 

maneira tão incomum. O quadro que se consegue montar é esse: houve uma 

jornada e provavelmente tiverem que decidir procurar ajuda. É de supor que 

enfrentaram dificuldades até essa decisão e também para cumpri-la. Para 

satisfazer a curiosidade há um livro de Nando Parrado, o sobrevivente que 

atravessou os Andes para buscar ajuda, cujo título é: “Milagre nos Andes”, lá ele 

relata do seu ponto de vista e em mais detalhes tudo o que aconteceu. É uma 

leitura agradável, cheia de poesia e reflexões intimistas sobre a vida, a amizade, 

a perseverança e o amor à família.  

d) Na cena cinco, vemos um trecho da música ‘Vento no litoral’, do grupo de rock 

Legião Urbana. Esse trecho indica que mensagem? Como você relaciona esses 

trechos da música com as cenas do filme que foram passadas primeiro? 

Eles podem falar que tanto a imagem das ondas do mar no trecho do vídeo da 

música quanto a letra passagem uma mensagem de paz, e de busca de 

tranquilidade. O que combina com a necessidade de quem passa pela tragédia 

relatada sobre os sobreviventes dos Andes, em 1972. 

e) Na cena seis, há um homem aparentemente após a morte, passando por duas 

sensações de ter estado em dois lugares (primeiro, no inferno: uma cena bem 

rápida, segundos. E depois no céu, prestes a entrar no paraíso.). Você colocaria 

que questionamentos? O que percebeu na narração do homem e no diálogo 

entre ele e as vozes que o abordaram no Além? 

Os questionamentos poderiam divergir em dois grupos. O grupo que diria que 

isso poderia ser algo imaginado, num momento de terror e dor. Ou seja, uma 

experiência psicológica a qual deve existir alguma explicação científica. O outro 

grupo seria daqueles que acreditam no sobrenatural, e sugeriria que isso 

realmente aconteceu: o homem esteve nestes dois lugares. Ele, com certeza 

esteve na presença do divino, do ser supremo, e voltou para contar o fato. O 

professor deve respeitar os dois pontos de vista. Deve dizer que enriquecemos 

nossa capacidade reflexiva e crítica ouvindo e respeitando os lados opostos de 

uma questão. É importante valorizar as expressões, ou as saídas linguísticas 

que os alunos encontrarão para externarem suas opiniões. O professor deve 

ajudá-los e ele mesmo perceber que toda pessoa tem a capacidade para 

desenvolver-se linguisticamente e comunicativamente. O professor deve mediar 

esse processo e valorizar até as fases menos inventivas do aprendiz. 

f) Você acredita em fenômenos pós-morte? O documentário de onde foram 

tiradas estas cenas, informam que é um fato verídico, e que muitos cientistas 

atestam estes tipos de experiências pós-morte. Você relacionaria estes fatos 
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científicos e a narração do trecho do documento, de que maneira? Apresente 

suas impressões. 

Poderiam após a leitura do relato científico e assistirem o trecho do vídeo, 

chegaram à conclusão que é uma experiência pessoal, não necessariamente 

todas as pessoas passariam pelo mesmo fenômeno. Ou chegariam, alguns à 

conclusão que há fenômenos espirituais entre o céu e a terra que as pessoas 

devem passar a aceitar, e que mesmo que todos não venham a experimentá-lo, 

o fato disso acontecer com alguns só dá o alerta de que há um além após a 

morte. Ou seja, a morte inicia um outro processo que o ser humano não pode 

compreender muito bem deste lado de cá. Poderia alguns crerem nesse segundo 

ponto de vista mesmo sem serem religiosos. Mas outros creriam corroborando 

com sua crença ligada a algum tipo de espiritualidade. 

g) Na cena sete, um trecho da música do cantor gospel, Lázaro, retrata a 

esperança de morar no céu e revela algumas dificuldades existentes aqui na 

terra, diante da ação humana. Você diria o quê sobre a esperança proferida no 

trecho da música? Você supõe que ele emite que tipo de opinião sobre os fatos 

mencionados rapidamente em relação aos problemas humanos no mundo em 

que vivemos, e mesmo no Brasil? 

Ele inicia afirmando: Ainda bem que vou morar no céu. E no trecho seguinte fala 

de mentes perversas planejando o mal. Fala da mentira tomando lugar em todas 

as frentes. Cita que ninguém ama mais ninguém e surge a imagem de pessoas 

vivendo na miséria. Esses trechos revelam uma crítica à postura humana, que 

na verdade é desumana. Eles poderiam citar as constantes manchetes em nosso 

país sobre corrupção, e os problemas que isto acarreta na fala de qualidade de 

vida do brasileiro. Poderia citar o chamado ‘jeitinho brasileiro’ como uma postura 

moral defeituosa, que na verdade nada mais significa do ‘passar a perna’, ser o 

mais esperto num sentido pejorativo.  

h) Você acredita que a esperança e a força de vontade, bem como a 

espiritualidade pode mudar o destino de alguém? Apresente suas conclusões. 

Cite exemplos do vídeo. 

O mais provável é que eles confirmem que a melhor saída sempre é a esperança 

e agir conforme esse direcionamento. Podem citar exemplos do trecho do 1° 

filme apresentado: sem esperança e perseverança ninguém sobreviveria. 

Poderiam alargar este raciocínio para todas as situações da vida, pois sem essas 

qualidades nem sequer estaríamos trabalhando ou vivendo, pois há tanta 

dificuldade no mundo, que alguns podem optar em desistir. Mas esta não é a 

melhor saída. A espiritualidade, eles poderiam comentar, que é um sinal humano 

de sentido de sua existência e de valorização da humanidade, indica que há 

muito mais do que o ‘aqui e agora’. Se alguns tivessem, essa percepção, quem 

sabe não fariam de tudo para ter a qualquer custo e das maneiras mais escusos 

tudo que é material. O que vemos nas notícias diariamente, em especial do 

nosso país. Vemos que isso só leva ao desastre, próprio e o do outro. Num 

sentido mais amplo qualquer ação nossa pode afetar alguém, nem que seja 

indiretamente. 

i) Em relação aos questionamentos apresentados na cena 1 e na última cena, 

onde aparecem quatro perguntas, na primeira vez, em tela sem imagens dos 

filmes; e no final as questões estavam com as imagens já vistas. Qual a diferença 
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sentida por vocês em relação à primeira vez em que foram apresentadas as 

questões, em relação ao final, onde foram reapresentadas?  

Eles terão que chegar à conclusão que quando os questionamentos aparecem 

no início do vídeo, elas não têm muito significado para eles, pois ainda não teriam 

assistido as cenas seguintes do vídeo. Mas ao final quando as quatro questões 

aparecem e já em imagens capturadas dos vídeos, eles podem se identificar e 

acionar internamente uma reflexão mais profunda e os levarem a novos 

questionamentos desdobrados dos primeiros. 

Obs: Em meio a estas perguntas, serão aceitos novos questionamentos e 

conclusões expressos pelos alunos em meio à discussão. As opiniões 

divergentes serão aceitas e levadas em conta para um quadro interpretativo mais 

rico e dinâmico. Estes questionamentos dos alunos serão registrados para uso 

posterior. 

Postura dialógica a ser assumida nessa discussão: O professor deverá 

aproveitar as experiências de vida dos alunos, agir de uma forma apreciativa e 

permitir que os alunos construam suas interpretações. 

2-Questionamentos sobre a montagem do vídeo em função de uma atividade 

autoral através da confluência de objetos audiovisuais, imagéticos ou sonoros. 

a) Por que escolher estas cenas de filmes e as cenas musicais e não outras? 

Terão que relacionar com a temática: ‘O viver humano- questionamentos sobre 

sua identidade afetiva, espiritual e autodeterminada diante de dificuldades. 

Eles poderiam, com toda a probabilidade, apresentarem algumas lembranças 

marcantes de outros filmes que tenham assistido ou até mesmo de alguma 

novela ou seriado de tv. O professor poderia perguntar se algum fato inusitado 

sobre sobrevivência a um desastre ou situação extrema eles podem lembrar de 

noticiários da tv. Esta discussão permitiria a eles ver que a todo momento 

estamos fazendo associações com o que vemos, assistimos, ouvimos, lemos. É 

um processo que ajuda na habilidade interpretativa e de escrita, favorece à 

reflexão crítica e a própria criatividade. Quanto ao uso destas cenas e não outras, 

eles poderiam mostrar como contraponto cenas que não poderiam nunca estar 

neste vídeo pois não ajudariam ao desenvolvimento da temática escolhida. Isso 

mostraria e ou levaria eles a concluir que há uma lógica de sentido na amarração, 

na costura do vídeo, que exige uma reflexão cuidadosa de quem o monta. E eles 

a todo momento podem estar fazendo isso mentalmente para estabelecer 

associações de sentido que os ajudarão no seu raciocínio reflexivo e na sua 

criatividade. 

b) O que nestas escolhas foram determinantes para a construção de significado? 

A escolha de cenas bastante marcantes e fortes para o tema em foco. O fato das 

cenas escolhidas forçarem o leitor a alguma reflexão, a algum posicionamento 

diante do que se apresenta. Poderiam citar como determinante para a 

construção de significado a contraposição entre os trechos dos vídeos das 

músicas com os trechos dos filmes. Ora trazendo uma contraposição necessária 

(o primeiro), ora trazendo a corroboração de uma experiência. Determinantes 

são a própria nomeação da temática, e da escolha de questionamentos. Como 

também poderiam ser citados os textos informativos que as próprias cenas 

suscitaram que se usasse depois para expandir e fundamentar a reflexão. 
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c) Se quiséssemos modificar a produção de sentido do vídeo, quais outras cenas 

poderíamos substituir as atuais? Dê exemplos. 

O professor poderia ajudar, diria um exemplo totalmente contrário e eles iriam 

indicando outras. Exemplo: Uma cena de conto de fadas em que o herói encontra 

um dragão para enfrentar. A contraposição estaria na marcante fantasia, o que 

levaria a outro nível de reflexão, como sobre quanto os contos de fadas 

influenciam na nossa visão do amor romântico, o que significa passar por uma 

dificuldade num conto de fadas, haveria algum contraponto com a realidade? E 

assim por diante. O aluno citaria alguma cena, e o professor ou outro aluno 

desvendaria a mudança de significado que provocaria na montagem do vídeo. 

d) A partir das novas sugestões de substituição das cenas, que prováveis 

significados seriam diferentes? Por quê? 

Esta resposta se conjuga a anterior. É mais lógico responder esta pergunta na 

explanação da resposta anterior. Mas um aparte necessário seria dizer que 

mesmo que uma cena tenha alguma afinidade com as já mencionadas, mesmo 

assim traria alguma nova nuance de significado. O aluno ou o professor(a) 

poderia mencionar alguma nesse linha de afinidade e mostrar que mesmo aqui 

a nuance  de significado seria afetada. 

 

 


