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RESUMO 

 

QUEIROZ, Robson Felipe da Silva. Inclusão da interação textual multimodal no Ensino Médio. 

2019. 54 f. Produto Acadêmico Final (Especialização em Docência da Educação Básica na Disciplina 

Língua Portuguesa) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, 

Programa de Residência Docente, Rio de Janeiro, 2019. 
 

A modalidade textual verbal escrita costuma ser predominante na leitura e na produção textual na 

educação básica. No entanto, com o desenvolvimento das Tecnologias Digitais de Informação e 

Comunicação (TDIC’s), as práticas interacionais textuais adquiriram novas demandas. Nos dias atuais, 

grande parte dos textos com os quais interagimos utilizam uma multiplicidade de linguagens, semioses 

e mídias para a criação de significação. As mudanças também envolvem a migração dos suportes 

analógicos para o digital. Capacitar o aluno para interagir através de textos multimodais é parte da 

responsabilidade da escola na formação deste como cidadão. Pesquisar sobre a leitura e a produção dos 

textos multimodais em salas de aula do ensino médio é um dos objetivos deste trabalho; discutir 

conceitos de textualidade multimodal, que nem sempre são de conhecimento dos alunos; trabalhar a 

temática a discriminação social em suas formas diversas, discutindo a percepção e o autoconhecimento 

dos alunos sobre o assunto são alguns dos objetivos deste trabalho. A proposta contida neste projeto 

desenvolve o conhecimento dos alunos sobre os conceitos de textualidade, as habilidades individuais e 

coletivas na leitura e produção de textos monomodais e multimodais, além de promover a autonomia 

para produção e compartilhamento de textos em ambientes virtuais. Esta pesquisa é baseada nas teorias 

de Rojo, Street e Souza sobre leitura e produção de textos multimodais; e a abordagem sobre a 

discriminação social é baseada nos escritos de Candau. A pesquisa foi realizada com três turmas do 2º 

ano do E. M. do Colégio Estadual Minas Gerais, Duque de Caxias, Rio de Janeiro. O trabalho 

desenvolvido com os alunos envolveu a interação com textos teóricos sobre multimodalidade e sobre 

discriminação social. A partir da leitura desses textos, os alunos produziram fotonovelas com a 

temática do preconceito contra os negros. O projeto capacitou os envolvidos para interagir com mais 

eficiência com textos multimodais, tornando-os protagonistas na produção de seus textos, expressando 

suas próprias ideias. 

 

Palavras-chave: Multimodalidade. Multiletramentos. Leitura. Produção de texto. Ciberespaço.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 
 

QUEIROZ, Robson Felipe da Silva. Inclusão da interação textual multimodal no Ensino Médio. 

2019. 54 f. Produto Acadêmico Final (Especialização em Docência da Educação Básica na Disciplina 

Língua Portuguesa) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, 

Programa de Residência Docente, Rio de Janeiro, 2019. 
 

The written verbal textual modality is usually predominant in reading and textual production in basic 

education. However, with the development of Digital Information and Communication Technologies 

(TDIC's), the textual interactional practices have acquired new demands. Nowadays, most of the texts 

with which we interact use a multiplicity of languages, semioses and media for the creation of meaning. 

The changes also involve the migration of analogue to digital media. To enable the student to interact 

through multimodal texts is part of the responsibility of the school in its formation as a citizen. 

Research on the reading and production of multimodal texts in high school classrooms is one of the 

objectives of this work; discuss concepts of multimodal textuality, which are not always known to 

students; working on the theme of social discrimination in its various forms, discussing the students' 

perception and self-knowledge on the subject are some of the objectives of this work. The proposal in 

this project develops students' knowledge about textuality concepts, individual and collective skills in 

reading and producing monomodal and multimodal texts, as well as promoting autonomy for the 

production and sharing of texts in virtual environments. This research is based on the theories of Rojo, 

Street and Souza on reading and producing multimodal texts; and the approach on social discrimination 

is based on the writings of Candau. The research was carried out with three classes of the 2nd year of 

the E. M. of the Minas Gerais State College, Duque de Caxias, Rio de Janeiro. The work developed 

with the students involved the interaction with theoretical texts on multimodality and on social 

discrimination. From the reading of these texts, students produced photonovelas with the theme of 

prejudice against blacks. The project enabled those involved to interact more effectively with 

multimodal texts, making them protagonists in the production of their texts, expressing their own ideas. 

 

Keywords: Multimodality. Muliliteracies. Reading. Production of text. Cyberspace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESUMEN 
 

QUEIROZ, Robson Felipe da Silva. Inclusão da interação textual multimodal no Ensino Médio. 

2019. 54 f. Produto Acadêmico Final (Especialização em Docência da Educação Básica na Disciplina 

Língua Portuguesa) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, 

Programa de Residência Docente, Rio de Janeiro, 2019. 
 

La modalidad textual verbal escrita suele ser predominante en la lectura y en la producción textual en la 

educación básica. Sin embargo, con el desarrollo de las Tecnologías Digitales de Información y 

Comunicación (TDIC), las prácticas interactivas textuales adquirieron nuevas demandas. En los días 

actuales, gran parte de los textos con los que interactuamos utilizan una multiplicidad de lenguajes, 

semiosis y medios para la creación de significación. Los cambios también implican la migración de los 

soportes analógicos a lo digital. Capacitar al alumno para interactuar a través de textos multimodales es 

parte de la responsabilidad de la escuela en la formación de éste como ciudadano. La búsqueda de la 

lectura y la producción de los textos multimodales en las aulas de la enseñanza media es uno de los 

objetivos de este trabajo; discutir conceptos de textualidad multimodal, que no siempre son de 

conocimiento de los alumnos; trabajar la temática a la discriminación social en sus formas diversas, 

discutiendo la percepción y el autoconocimiento de los alumnos sobre el tema son algunos de los 

objetivos de este trabajo. La propuesta contenida en este proyecto desarrolla el conocimiento de los 

alumnos sobre los conceptos de textualidad, las habilidades individuales y colectivas en la lectura y 

producción de textos monomodales y multimodales, además de promover la autonomía para la 

producción y el intercambio de textos en ambientes virtuales. Esta investigación se basa en las teorías 

de Rojo, Street y Souza sobre lectura y producción de textos multimodales; y el enfoque sobre la 

discriminación social se basa en los escritos de Candau. La investigación fue realizada con tres grupos 

del 2º año del E. M. del Colegio Estadual Minas Gerais, Duque de Caxias, Río de Janeiro. El trabajo 

desarrollado con los alumnos involucró la interacción con textos teóricos sobre multimodalidad y sobre 

discriminación social. A partir de la lectura de estos textos, los alumnos produjeron fotonovelas con la 

temática del prejuicio contra los negros. El proyecto capacitó a los involucrados para interactuar con 

más eficiencia con textos multimodales, haciéndolos protagonistas en la producción de sus textos, 

expresando sus propias ideas. 

 

Palabras clave: Multimodalidad. Multialfabetizaciones. La lectura. Producción de texto. Ciberespacio. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As práticas sociais de leitura e escrita se modificaram muito ao longo do tempo, 

principalmente nas últimas décadas devido ao avanço das Tecnologias Digitais de Comunicação 

(TDIC’s). Apesar da evidente mudança na maneira como a sociedade interage, os critérios 

avaliativos textuais não acompanharam tais modificações. A afirmação de que crianças e 

adolescentes leem e escrevem menos e em qualidade inferior às gerações passadas é tido como 

um fato inquestionável pela maioria da sociedade. Assertiva que também é enfatizada por 

diversos meios de comunicação que frequentemente usam pesquisas internacionais como o 

Programme for International Student Assessment (Pisa) – Programa Internacional de Avaliação 

de Estudantes – para ratificar a sua opinião. Mas ao observar as interações sociais atuais é 

possível perceber que esta afirmação precisa ser analisada com mais cuidado. Para Street (2014 

p.198), “o resultado desse processo de padronização de avaliações educacionais é a perda de 

diversidade: diversidade de cultura, de tradições, crenças e práticas.”. Gerações anteriores 

utilizavam com mais frequência os suportes analógicos e quase sempre físicos; as gerações atuais 

utilizam suportes digitais e quase sempre virtuais. Logo, as comparações sobre os hábitos e 

proficiência de leitura e escrita entre as gerações não parecem ser tão corretas. Rojo (2003, p.7) 

argumenta que “se os textos da contemporaneidade mudaram, as competências/capacidades de 

leitura e produção de textos exigidas para participar de práticas de letramentos atuais não podem 

ser as mesmas.”. Portanto, é preciso compreender as interações sociais contemporâneas para o 

aperfeiçoamento dessas práticas, assim como a formulação de critérios avaliativos pertinentes. 

As práticas textuais emergentes costumam privilegiar a multimodalidade, que envolvem 

elementos verbais e não verbais – como a imagem estática e não estática, sons, gestos, entre 

outros. O papel era o suporte mais comum dos textos; atualmente os textos costumam ser lidos, 

produzidos e compartilhados em suportes digitais eletrônicos e nem sempre são armazenados no 

próprio dispositivo, alguns deles ficam armazenados no ciberespaço e podem ser compartilhados 

por diferentes dispositivos e/ou usuários. A maior facilidade na recepção, produção e distribuição 

dos textos fez surgir também o que alguns teóricos chamam de “produsuário” (junção das 

palavras produtor e usuário) e que Roxane Rojo chama de “lautor” (leitor e também autor). A 

relação atual das pessoas com os textos é totalmente diferente, pois elas conseguem intervir com 

maior facilidade sobre o texto base. 
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A maior produtividade e receptividade de textos confere maior protagonismo às pessoas 

comuns, que não dependem exclusivamente dos grandes meios de comunicação para que suas 

ideias sejam publicadas, postadas. Rojo (2003, p.6) afirma que “É preciso que a instituição 

escolar prepare a população para um funcionamento da sociedade cada vez mais digital e também 

para buscar no ciberespaço um lugar para se encontrar, de maneira crítica, com diferenças e 

identidades múltiplas”. Portanto, ao capacitar o aluno a produzir textos multimodais com 

eficiência, possibilita-se que a diversidade ocupe um lugar cada vez maior na sociedade. Dessa 

forma, alcança-se o que os estudiosos do Grupo Nova Londres (GNL) conceituaram como 

Multiletramentos, que envolve a multiplicidade de linguagens, semioses e mídias que compõem 

as produções textuais multimodais e a pluralidade e diversidade cultural trazidas por leitores e 

autores atuais. 

Na sociedade grafocêntrica na qual vivemos, a monomodalidade representada pela 

linguagem verbal escrita continua com o privilégio quando não a exclusividade quando se avalia 

o bom uso da linguagem. A escola costuma perpetuar o monopólio da modalidade verbal escrita 

em seus estudos da linguagem, quando na verdade deveria desenvolver as multimodalidades das 

linguagens em uso. As aulas de língua portuguesa nas escolas costumam incentivar o domínio das 

práticas textuais verbais escritas, pois, entre outros objetivos, está o favorecimento do ingresso no 

ensino superior através do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e vestibular. É evidente 

que o domínio da leitura e escrita é fundamental para o pleno exercício da cidadania, visto que a 

maioria das leis, normas, regulamentos e outros documentos costumam ser redigidos na 

modalidade verbal-formal-escrita. No entanto, a interação entre os cidadãos não acontecem única 

e exclusivamente através dessa modalidade. Portanto, cabe à escola formar um cidadão pleno, 

que seja capaz de utilizar as múltiplas linguagens e modalidades em uso. 

Este trabalho tem o intuito de propor a inclusão de práticas textuais que utilizem a 

multimodalidade em sua composição nos estudos da linguagem desenvolvidos na escola. As 

habilidades de leitura e produção textuais multimodais costumam ser desenvolvidas fora dos 

ambientes escolares formais, muitas vezes de maneira implícita. Mas, esses textos também 

costumam ser utilizados de maneira formal. A escola pode e deve atuar como instituição 

ratificadora da importância dos textos multimodais para sociedade, desenvolvendo tais 

habilidades. 
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A escolha do tema deste trabalho surgiu a partir da constatação que a modalidade textual 

verbal costuma ser predominante na leitura e na produção textual na educação básica. No entanto, 

com o desenvolvimento das TDIC’s, as práticas sociais possuem outras demandas. Interage-se 

cada vez mais através de textos multimodais. Parte dos alunos do Ensino Médio (E.M.) percorre 

toda a vida escolar sem desenvolver habilidades para ler e produzir textos multimodais durante os 

estudos da linguagem durante as aulas de língua portuguesa. Este trabalho visa capacitar esse 

aluno a interagir através de textos multimodais. Reconhecendo também a responsabilidade da 

escola na formação do aluno como cidadão, principalmente quando os assuntos possuem grande 

relevância social. 

A pesquisa foi baseada nas teorias de Rojo (2009, 2012, 2013), Street (2012), Ribeiro 

(2016, 2018) e Souza (2011) entre outros sobre a leitura e produção de textos multimodais; e o 

conhecimento, reconhecimento e a percepção da discriminação social baseada nos escritos de 

Candau e Russo (2010). O trabalho foi desenvolvido com três turmas do 2º ano do E. M. do 

Colégio Estadual Minas Gerais, Duque de Caxias, Rio de Janeiro. A proposta para realização da 

produção textual multimodal dos alunos foi inicialmente planejada da seguinte forma: 

1ª etapa – aplicação de questionário sobre o conhecimento preexistente sobre os textos 

multimodais e o conhecimento e a percepção sobre a discriminação social; 

2ª etapa - palestras e discussões a partir da interação com textos sobre os temas; 

3ª etapa - produção de dois textos em grupo sobre discriminação social – um apenas 

verbal (que servirá como roteiro para a fotonovela) e outro multimodal (fotonovela); 

4ª etapa – Reaplicação do questionário sobre multimodalidade e discriminação social. 

Os alunos deveriam produzir dois textos narrativos com a temática da discriminação 

social. O primeiro texto na modalidade verbal serviria como roteiro para a produção do texto 

multimodal. O segundo texto tem a composição multimodal, no gênero textual fotonovela. O 

interlocutor do primeiro texto seria apenas o professor, a narrativa poderia ser manuscrita. Mas a 

fotonovela teria um suporte digital e a sua apresentação seria realizada em uma culminância do 

próprio projeto. Posteriormente, seria compartilhada através do Whatsapp, mas outras mídias e 

redes sociais também poderiam ser utilizadas. 

No entanto, alguns fatos inesperados ocorreram durante a execução do projeto que 

motivaram a adaptação de algumas dessas etapas previamente definidas. 



14 

 

A escolha dos assuntos dos textos trabalhados neste projeto foi motivada pela exigência 

da inclusão dos temas transversais às atividades pedagógicas da escola. A discriminação social 

foi discutida nas leituras e produções dos textos multimodais. Talvez um dos grandes diferenciais 

deste projeto seja a destinação final dos trabalhos produzidos pelos alunos. Normalmente as 

produções textuais escolares ficam restritas ao professor e, em alguns casos, à turma. Os 

trabalhos finais foram produzidos para serem expostos em uma grande culminância para escola e 

posteriormente para serem compartilhados nas redes sociais dos alunos. 

O projeto desenvolve de maneira mais ampla os conceitos de textualidade, assim como as 

habilidades individuais e coletivas na interação com textos monomodais e multimodais. O 

compartilhamento dos textos em ambientes virtuais favorece o protagonismo dos participantes 

através da expressão de suas singularidades. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

Este trabalho tem como objetivo pesquisar e discutir sobre a leitura e a produção dos textos 

multimodais em salas de aula do Ensino Médio. Além dos textos teóricos sobre textualidade, 

também foram utilizados textos com a temática da discriminação social em suas formas diversas. 

A percepção e o autoconhecimento dos alunos sobre discriminação social além dos tipos mais 

comuns abordados em sala de aula (racial e orientação sexual) foram desenvolvidos durante o 

desenvolvimento do trabalho.  

2.2 Objetivos Específicos 

● Desenvolver o conhecimento dos alunos sobre os conceitos de textualidade; 

● Desenvolver as habilidades individuais e coletivas na leitura e produção de textos 

monomodais e multimodais; 

● Promover a autonomia para produção e compartilhamento de textos multimodais em 

ambientes virtuais; 

● Promover uma discussão sobre as diversas formas de discriminação social além das mais 

comuns (racial e orientação sexual); 

● Refletir sobre atitudes discriminatórias que nem sempre são realizadas de maneira 

consciente.  
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3 JUSTIFICATIVA 

 

As novas tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC) produziram uma 

grande mudança na maneira como se interage atualmente. As gerações anteriores costumavam 

interagir com textos predominantemente verbais e o papel era o suporte mais comum para a 

escrita. Atualmente é possível observar que grande parte dos textos com os quais interagimos 

utilizam a multimodalidade e o suporte mais comuns é o digital. No entanto, os estudos da 

linguagem desenvolvidos na educação básica nem sempre acompanham esses avanços. A 

modalidade textual verbal escrita costuma ser predominante na leitura e na produção textual na 

educação básica. Diversos gêneros textuais que são produzidos exclusivamente em ambientes 

virtuais digitais são frequentemente ignorados pela escola. 

Incluir a leitura e a produção de textos multimodais na educação básica é fundamental 

para a formação do aluno como cidadão. A sociedade contemporânea está se tornando cada vez 

mais digital. É nos ambientes virtuais onde as pessoas têm interagido de maneira crítica, expondo 

suas diferenças e singularidades. Dessa forma, pode-se observar o desenvolvimento dos 

Multiletramentos, que envolvem a multiplicidade de linguagens, mídias e semioses disponíveis e 

também a pluralidade e diversidade culturais expostos pelos cidadãos contemporâneos. Esse 

protagonismo popular tem se desenvolvido grande parte devido ao desenvolvimento das TDIC’s. 

Os ambientes virtuais englobam diversas atividades cotidianas pessoais, comerciais e 

empresariais. Portanto, saber interagir eficientemente nesses ambientes é fundamental para a 

integração social. 

Este projeto propõe a inclusão de práticas textuais multimodais na educação básica. O 

projeto foi desenvolvido em turmas do 2º ano do E. M. noturno de um colégio estadual. Muitos 

desses alunos nunca tiveram a oportunidade de produzir textos multimodais formais com 

objetivos escolares. Propor a confecção de narrativas multimodais utilizando a temática da 

discriminação social proporciona uma resolução para duas lacunas presentes nas práticas 

pedagógicas de muitas escolas: abordagem de um dos temas transversais e a leitura e a produção 

de textos que utilizam uma composição multimodal.  

A inclusão da leitura e produção de textos multimodais já é prevista em diversos 

documentos oficiais como os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s), Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC), entre outros. Há muitos teóricos nacionais e internacionais que versam sobre 
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o tema em diversas pesquisas científicas. No entanto, infelizmente, essas práticas não são tão 

comuns nas salas de aula quanto deveriam, fato que pode ser constatado ao analisar o currículo 

mínimo da Secretaria Estadual de Educação do Estado do Rio de Janeiro (SEEDUC). Propor a 

inclusão desses conteúdos de tão grande relevância é um dos objetivos do trabalho. 

Capacitar o aluno para interagir através dos tipos de textos utilizados pela sociedade é 

parte da responsabilidade da escola na formação deste como cidadão. Possuir habilidade na 

modalidade verbal escrita é importante para formação linguística, mas em uma sociedade tão 

heterogênea é preciso desenvolver também os Multiletramentos.  
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4 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

 

O senso comum costuma afirmar que as crianças e os jovens que frequentam as escolas 

atualmente leem e escrevem bem menos que os estudantes de outras épocas. As críticas ficam 

mais evidentes quando o assunto é a leitura de textos literários, principalmente os clássicos da 

literatura nacional. O desconhecimento por parte dos alunos de obras de Machado de Assis, Lima 

Barreto, Mário de Andrade, entre outras é considerado pelos professores um sacrilégio. Não saber 

redigir um texto formal obedecendo às regras gramaticais, principalmente às ortográficas, é tido 

como prova que os alunos atuais conhecem muito menos a língua portuguesa que os seus pais e 

avós. No entanto, as práticas de linguagem utilizadas pelos familiares mais experientes desses 

estudantes são muito diferentes das práticas atuais. Consequentemente, as habilidades e 

competências demonstradas por esses estudantes não costumam ser valorizadas tanto por seus 

familiares quanto pela maioria da sociedade. Em muitos casos, nem a escola reconhece, estimula 

e/ou desenvolve essas práticas textuais mais contemporâneas. 

As gerações mais antigas costumavam utilizar gêneros textuais em que predominavam a 

modalidade verbal, os conteúdos textuais não verbais costumavam ser entendidos como 

acessórios textuais e não como elementos constitutivos, que propiciam um efeito sinergético para 

a produção semiótica textual. O próprio conceito de texto é bem restrito – grande parte das 

pessoas, ainda, só considera texto a modalidade verbal escrita. 

A maneira de interagir com os textos também se modificou muito ao longo dos anos.  Os 

textos com maior circulação social costumavam ser produzidos por grandes grupos de 

comunicação e passavam por uma revisão rigorosa, tanto quanto à veracidade das informações 

como quanto à forma – normalmente se utilizava a norma padrão linguística. Eram poucos 

produtores textuais para milhares de leitores. Os recursos tecnológicos da época impossilitavam 

as interações mais frequentes entre os leitores e produtores; gêneros textuais como a carta do 

leitor cumpriam esta função, entretanto eram publicadas apenas mensagens selecionadas e em 

quantidade restrita, até mesmo por questão de espaço. Atualmente, até mesmos grandes meios de 

comunicação possibilitam uma maior interação e, em alguns casos, em tempo real. As novas 

tecnologias de comunicação possibilitam não apenas acessar, como também compartilhar, 

produzir e intervir em produções textuais alheias.  
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O texto eletrônico altera as relações entre leitura e escrita, autor e leitor, altera os 

protocolos de leitura. Uma de suas particularidades é a de que a leitura e a 

escrita se elaboram ao mesmo tempo, numa mesma situação e num mesmo 

suporte, o que é nitidamente diverso da separação existente entre a produção do 

livro (autor, copista, editor, gráfico) e seu consumo pelo leitor nas eras do 

impresso ou do manuscrito. Isso porque, a internet, por sua estrutura 

hipertextual, articula espaços de informação a ferramentas de comunicação, 

propondo um conjunto de dispositivos interativos que dão lugar a novos escritos. 

(BEAUDOUIN, 2002, p.207 apud ROJO 2013, p.20) 

 Com a popularização do acesso às TDIC’s, torna-se fundamental a capacitação, não 

apenas de alunos e professores, mas de toda a sociedade, para um uso adequado dessas 

ferramentas. A recepção e a produção de textos digitais eram poucas e inacessíveis para maioria 

das pessoas. No entanto, atualmente, já fazem parte das atividades cotidianas da sociedade e 

impõem grandes desafios quanto à autoria e à veracidade das informações, o que implica não 

apenas questões estéticas, mas também legais. Capacitar o aluno a interagir com esses tipos de 

textos de maneira adequada é sem dúvida uma das atribuições da escola, inclusive previsto em 

lei. Entretanto, para que as interações textuais digitais sejam integradas ao processo de ensino-

aprendizagem da escola é necessário que haja uma legitimação de fato por parte da comunidade 

escolar. O Estado, através de documentos legais, avaliza tal prática, cabendo aos demais 

partícipes aderirem. 

As práticas escolares, infelizmente, costumam não acompanhar as evoluções científicas 

adequadamente. É possível observar através dos próprios materiais didáticos utilizados. O 

Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) gasta milhões com materiais didáticos que 

frequentemente são inutilizados ou subutilizados nas escolas brasileiras. Nas escolas da SEEDUC 

é muito frequente escutar os alunos afirmarem que os professores não utilizam os livros por 

motivos diversos, como conteúdo em contradição com o currículo mínimo da própria SEEDUC, 

falta de exercícios adequados, entre outras justificativas. Street (2014, p.78) afirma que “os livros 

didáticos em qualquer lugar tendem a ser desinteressantes, a ter uma uniformidade que permite 

pouco espaço para escolha ou idiossincrasia e que não se apresenta como uma comunicação 

genuína entre autor e estudante.”. Os conhecimentos científicos contemporâneos nem sempre 

estão presentes nos materiais didáticos fornecidos pela escola, não utilizam a linguagem 

adequada, ou não trabalham a linguagem realmente em uso. 

Quando se trata de língua portuguesa, o conservadorismo é ainda maior, principalmente 

pelo fato de os estudos da linguagem frequentemente não serem reconhecidos como científicos 
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por grande parte da sociedade. O ensino da teoria gramatical baseada na gramática tradicional, 

infelizmente, continua sendo a parte do ensino mais valorizada pela comunidade escolar. Essa 

visão reducionista do que é a língua favorece a perpetuação do sentimento de desconhecimento 

da própria língua por parte dos seus usuários, mesmo daqueles que utilizam a norma culta. Uma 

aproximação maior da norma culta à norma padrão é defendida por linguistas como Marcos 

Bagno, Xoán Lagares e diversos outros. Essa medida favoreceria a inclusão de textos formais 

contemporâneos com suas respectivas características ao rol de textos a serem trabalhados em sala 

de aula. O conjunto de textos analisado nos livros de gramática costuma ser extraído dos 

clássicos da literatura da época do romantismo, realismo, parnasianismo. Produções textuais mais 

contemporâneas nem sempre são analisadas nas aulas. Muitas vezes esses textos deixam de ser 

utilizados devido à incapacidade de se aplicar métodos de análises desenvolvidos para textos 

centenários. A Gramática Pedagógica do Português Brasileiro de Marcos Bagno utiliza não 

apenas textos literários, mas também textos jornalísticos de jornais classe A, entre outros como 

corpus de análise. Mario Perini também propõe a análise de textos diversificados com 

metodologias de análises contemporâneas em sua Gramática do Português Brasileiro. 

Quando não há a integração das novas descobertas científicas às práticas das salas de aula 

do ensino básico, é comum que haja a repetição das “fórmulas” utilizadas no passado. O ensino 

de teoria gramatical tem a sua relevância, mas não deve ser confundido com o ensino de 

gramática, que é algo que engloba também a teoria, mas é mais amplo e eficaz. STREET (2014 

p.132) afirma que parte da literatura contemporânea sobre aprendizagem da leitura dá muita 

ênfase à conquista da consciência metalinguística. 

Ensinar a norma padrão é, sem dúvida, um dos papéis da aula de português, mas também 

é papel do docente de língua materna refletir sobre a linguagem que é utilizada na sociedade. 

Através dos estudos linguísticos contemporâneos é possível observar a norma culta utilizada nos 

grandes centros urbanos se afasta cada vez mais da norma padrão da língua instituída, cabendo 

então uma reformulação desse padrão, assim como a opção por trabalhar com determinados 

gêneros textuais em sala de aula. Os estudantes e a sociedade, de maneira geral, utilizam cada vez 

mais gêneros textuais em que a modalidade verbal escrita não é exclusiva ou, em alguns casos, 

não é a predominante. Sendo assim, é importante integrar textos contemporâneos com suas 

respectivas características para que haja o desenvolvimento de habilidades e competências na 
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expressão e compreensão textual satisfatoriamente e que esteja em consonância com a realidade 

imediata do falante. 

O poder semiótico das pessoas se amplia, portanto, quando elas sabem que têm 

variados recursos para expressar algo. Seja com palavras ou imagens, som ou 

gesto; seja em cores ou vocabulário, elas precisa ganhar intimidade com as 

linguagens disponíveis, com ou sem computadores e editores de texto e imagem. 

(RIBEIRO, 2016, p. 115) 

As habilidades e competências requeridas do escritor/leitor foram modificadas ao longo 

do tempo devido às diversas modalidades e características estéticas dos textos contemporâneos. 

Sob essa perspectiva, Ribeiro (2016 p.33) afirma que “O design do texto (em sentido amplo) e a 

multimodalidade são elementos da produção [de texto] que foram se complexificando. O leitor, 

de outro lado, aprendeu, por meio de diversas agências, a operar esses objetos de leitura e seus 

discursos, embora nem sempre com sucesso.”. A autora aponta que há diversas agências que 

capacitam os leitores a interagirem com os diversos designers de textos. No entanto, essa não é a 

realidade da prática pedagógica de muitas escolas, mas deveria ser. Até mesmo as publicações 

jornalísticas mais tradicionais mudaram o layout de seus textos. Atualmente é possível perceber 

que a modalidade não verbal constitui grande parte desses textos, como os infográficos. Ribeiro 

(2016 p.115) afirma que “A escolha de certa fonte, tamanho de letra, diagramação, posição na 

página etc. está ligada às modulações possíveis nessa linguagem, sem desmerecer, de qualquer 

forma, sua natureza.”. A autora enfatiza a importância do desenvolvimento da percepção de 

características visuais do texto que frequentemente evidenciam não apenas questões estéticas, 

mas também aspectos semióticos importantes para composição do texto, que caso não sejam 

compreendidos podem prejudicar a compreensão do texto. 

Ora, se os tempos de aprender a ler infográficos (e gráficos) na escola são tão 

limitados e, ao mesmo tempo, o movimento dos jornais e das mídias, de modo 

geral, é cada vez mais em direção à visualização de informação – especialmente 

a infografia, há um descompasso qualquer entre o letramento promovido pela 

escola e os objetos de leitura que circulam socialmente, especialmente os jornais 

(impressos ou suas versões na web). (RIBEIRO, 2016, p. 46) 

O suporte do texto e a sua forma estão diretamente relacionadas. Frequentemente é 

divulgado que revistas e jornais impressos dia após dia diminuem o número de exemplares 

vendidos. Essa era a maneira que grande parte das pessoas recebia as notícias, de maneira mais 
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analógica. Muitas pessoas abandonaram as assinaturas de jornais e revistas impressas e passaram 

para a modalidade online, isso para aqueles que não abrem mão da credibilidade das grandes 

agências de informação. Mas as redes sociais têm se tornado um grande meio de divulgação de 

informações, mas a sua credibilidade frequentemente é questionada. Fato é que a linguagem 

utilizada nos textos impressos e digitais costuma ser muito diferente, principalmente pela 

possibilidade de integração de diferentes mídias e conexão com outros textos através de 

hiperlinks. Diversos dispositivos eletrônicos conectados à internet são utilizados para se ter 

acesso às informações e uma das características mais comuns desses textos é a multimodalidade, 

característica que destoa muito do texto apenas verbal escrito.  

Um texto multimodal não é apenas aquele em que duas ou mais linguagens 

convivem, em algum tipo de relação, como complementaridade, redundância, 

discordância etc. um texto multimodal é uma peça que resulta de escolha de 

modulações, inclusive dentro da mesma semiose. (RIBEIRO 2016 p.115) 

Mas essa diferença não fica restrita às informações. Na troca de mensagens também se 

pode verificar a diversificação de modalidades textuais. Em outros tempos, as pessoas 

costumavam utilizar gêneros textuais que exigiam uma formalidade maior da linguagem, como a 

carta. Atualmente esse gênero textual só costuma ser utilizado em situações muito formais, 

enquanto no passado as pessoas utilizavam esse gênero em situações cotidianas. Esse rigor na 

formalidade da composição textual acabou não sendo transmitida para outros gêneros que 

possuem finalidades muito parecidas. Na era da comunicação instantânea, a ferramenta mais 

utilizada para a comunicação interpessoal é o Whatsapp, aplicativo para smartphone que também 

pode ser acessado do computador. Por não haver regras explícitas de uso ou normas linguísticas 

instituídas para esse contexto, a linguagem informal costuma ser utilizada, mesmo por aqueles 

que dominam a norma culta. Mas, infelizmente, as avaliações sobre este tipo de linguagem 

costumam ser feitas a partir de convenções de um gênero semelhante, a carta, mas que possuem 

exigências distintas. O gênero textual carta – com suas respectivas características – é 

“consagrado” por instituições legitimadoras, como a escola e a igreja. 

É preciso reconhecer e integrar à escola as modalidades textuais que são realmente 

utilizadas, respeitando as características próprias de cada modalidade. Neste caso, não se trata de 

aplicar regras de outro gênero textual semelhante a um gênero emergente; mas estabelecer, 

cientificamente, quais as características do gênero em questão. ROJO (2013, p.18) afirma que 
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“trata-se de descolecionar os “monumentos” patrimoniais escolares, pela introdução de novos e 

outros gêneros de discurso – chamados por Garcia Canclini de “impuros” – de outras e novas 

mídias, tecnologias, línguas, variedades, linguagens.”. Essa é uma das possíveis hipóteses para a 

grande crítica que é feita à maneira como as pessoas utilizam a linguagem escrita atualmente: 

avaliam a produção informal, com suas respectivas regras, como se fossem produções textuais 

formais, que possuem características textuais formais distintas. 

Imagem e palavra são modalidades expressivas, mas são também plenas de 

possibilidades, em si. A modalização das palavras, que depende de uma seleção 

em um repertório, cria efeitos diversos. Do mesmo modo, as modulações do 

desenho alcançam efeitos diferentes. (RIBEIRO, 2016, p.114-115) 

É evidente que a sociedade em que vivemos é grafocêntrica e que os textos de grande 

relevância social utilizam a modalidade verbal escrita de maneira predominante. No entanto, é 

cada vez mais comum que os textos utilizem diversos códigos e mídias em sua composição. 

Inclusive instituições mais formais. Tanto as palavras podem exercer plenamente a transmissão 

de uma mensagem quanto uma imagem, mas é preciso evidenciar que a relação entre as diversas 

linguagens podem expressar mais que a soma das partes. Há grupos científicos de estudos da 

linguagem que reconhecem a multiplicidade das linguagens e das culturas, como o Grupo Nova 

Londres, que reconhecem a cultura erudita, de massa e popular. Entretanto, a questão da 

hibridização das diversas culturas nem sempre é evidenciada. 

“Nesse sentido com base em Garcia Canclini (2008[1989]), preferimos tratar as 

produções culturais letradas em circulação como conjuntos de textos híbridos de 

diferentes letramentos (vernaculares e dominantes), de diferentes campos, já eles 

desde sempre híbridos (ditos”populares, massa e eruditos”), caracterizados por 

um processo de escolha pessoal e política e de hibridizações de diferentes 

“coleções”. áreas mencionam apenas a tríade cultural” (ROJO, 2013, p.18) 

Textos que não utilizam a modalidade verbal em sua composição frequentemente não são 

legitimados como texto; quando verbais, se não utilizarem a variante padrão são considerados 

textos mal redigidos, irrelevantes – independente do contexto comunicativo em que esteja 

inserido. No entanto, ao observar como as pessoas interagem atualmente, é possível perceber que 

frequentemente as imagens estáticas e dinâmicas são cada vez mais comuns em suas produções 

textuais. As TDIC’s favorecem o uso desses elementos na composição desses textos. Uma carta, 

por exemplo, pode conter adesivos com imagens estáticas ou desenhos manuais, mas a 
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predominância do texto é verbal e escrito; já em uma conversa via aplicativo de comunicação 

instantânea pelo smartphone é possível, e na verdade é mais comum, que haja uma 

predominância de elementos não verbais e/ou orais. Gêneros textuais que utilizam o suporte 

digital costumam inserir esses elementos em suas composições, seja pela facilidade, por opção 

estética ou mesmo pela eficiência informacional. 

Canclini (2008[1989] apud ROJO, 2012, p.16) afirma que a “apropriação múltipla de 

patrimônios culturais abre a possibilidades originais de experimentação e comunicação, com usos 

mais democratizadores.”.  A apropriação a que se refere Canclini não se restringe às culturas 

erudita, popular e de massa e às hibridizações eventuais, mas inclui as múltiplas modalidades 

possíveis de composição textual. 

As novas tecnologias digitais possibilitam às pessoas produzirem e divulgarem seus textos 

com mais facilidade, velocidade e alcance. As temáticas podem ser as mais diversas possíveis. A 

escola possui uma limitação espacial e, principalmente, temporal. Nem sempre os temas de 

interesse dos alunos são contemplados durante as aulas. No ciberespaço é possível encontrar 

sobre os mais diversos temas possíveis, como automóveis, jogos, sexualidade, religiões, entre 

outros. É possível interagir com pessoas que possuem visões de mundo distintas.  

 Essas informações podem vir expressas sob a forma de textos verbais escritos e orais, 

áudios, imagens estáticas ou dinâmicas ou com a mistura dessas formas. Normalmente, o 

ciberespaço é um lugar onde as possibilidades de produção são utilizadas de maneira mais 

completa. Os sites que aproveitam as possibilidades midiáticas costumam conquistar uma 

vantagem competitiva sobre os demais. Quanto mais interativos e imersivos mais interessantes 

costumam se tornar.  

Apesar da frequência com que os elementos não verbais e orais aparecem nos textos 

contemporâneos, a modalidade verbal escrita continua sendo a mais valorizada e frequentemente 

a mais estudada – quando não a única a ser estudada. Diversos documentos oficiais que tratam de 

currículos e competências e habilidades que devem ser desenvolvidas durante a vida escolar já 

preveem a integração de textos multimodais, alguns não utilizam essa nomenclatura, mas se 

depreende tal informação destes documentos. Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), a Lei 

de Diretrizes e Bases (LDB) e a Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) mencionam a 

importância de se trabalhar com gêneros textuais contemporâneos. No entanto é a Base Nacional 
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Comum Curricular (BNCC) que expõe mais claramente este uso, não apenas recomendando o 

uso, mas assegurando o direito de aprendizagem de tais modalidades ao aluno do ensino básico. 

A modalidade verbal oral também costuma ser ignorada no desenvolvimento da 

linguagem na educação básica. Por isso, a BNCC também evidencia a importância dessa 

modalidade verbal, frequentemente desprezada, na construção dos currículos. Um dos eixos do 

componente curricular de língua portuguesa na área de linguagem é justamente a oralidade. 

“O Eixo da Oralidade compreende as práticas de linguagem que ocorrem em 

situação oral com ou sem contato face a face, como aula dialogada, 

webconferência, mensagem gravada, spot de campanha, jingle, seminário, 

debate, programa de rádio, entrevista, declamação de poemas (com ou sem 

efeitos sonoros), peça teatral, apresentação de cantigas e canções, playlist 

comentada de músicas, vlog de game, contação de histórias, diferentes tipos de 

podcasts e vídeos, dentre outras. Envolve também a oralização de textos em 

situações socialmente significativas e interações e discussões envolvendo 

temáticas e outras dimensões linguísticas do trabalho nos diferentes campos de 

atuação.” (BRASIL, 2017, p.76-77) 

A relevância da modalidade oral está relacionada à produção textual espontânea e 

planejada, assim como ao processo de escuta. A BNCC cita nominalmente diversos gêneros 

textuais que circulam em ambientes digitais virtuais – contudo, alguns desses gêneros continuam 

desconhecidos por grande parte da comunidade escolar. Fato é que a importância da modalidade 

oral é evidenciada tanto em gêneros mais recentes, como os podcasts; como em gêneros antigos, 

como as cantigas. Diversos gêneros textuais que utilizam a modalidade verbal oral têm sido 

utilizados nas produções textuais contemporâneas, principalmente pela facilidade de produção e 

divulgação que os ambientes virtuais propiciam. Um dos exemplos mais evidentes são os 

youtubers, que além das imagens estáticas e dinâmicas que utilizam em seus textos, têm, por 

conta dos textos orais improvisados, grande parte de seu sucesso.  

Ao analisar o currículo mínimo da Secretaria Estadual de Educação do estado do Rio de 

Janeiro (SEEDUC), fica bem clara a predominância dos gêneros textuais que utilizam a 

modalidade verbal escrita na maior parte de sua composição ou em sua totalidade. O currículo da 

SEEDUC foi analisado devido à facilidade de acesso e também porque a aplicação do trabalho 

foi feita em um colégio estadual do Rio de Janeiro. No entanto, os gêneros textuais não 

costumam variar muito em relação a outras escolas de ensino básico. 
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O currículo da SEEDUC inclui alguns gêneros textuais que circulam nas esferas digitais 

virtuais, no entanto não há infraestrutura escolar para que os alunos interajam com esses gêneros 

utilizando computadores, tablets ou smartphones. Essa é a realidade da maioria das escolas 

públicas e privadas do Brasil. Quando há laboratório de informática na escola, nem sempre é 

possível acomodar todos os alunos nesse espaço. Essas situações requerem algumas simulações 

para que determinada prática linguística não seja ignorada. Por exemplo, ao trabalhar com o 

gênero e-mail em uma turma de 6º ano do ensino fundamental, o professor pode desenhar na 

lousa uma tela de e-mail com os elementos constitutivos desse texto. Como se observa, nem 

sempre é uma questão de currículo, muitas vezes é um problema estrutural. Essa é uma das 

críticas que são feitas às exigências contidas na BNCC: não há previsão de provimento de 

estrutura para realização de muitas práticas asseguradas no documento. 

Este trabalho não minimiza a importância da modalidade verbal escrita da linguagem, mas 

enfatiza a importância da inclusão de elementos não verbais, orais e sonoros à lista de habilidades 

e competências a serem desenvolvidas. Grande parte dos textos que são produzidos atualmente 

utiliza uma grande diversidade de semioses em sua composição, esses textos circulam através de 

meios digitais de comunicação, que também influenciam a sua composição. Por isso a 

necessidade de capacitação para interagir nesse tipo de ambiente. Rojo (2003, p.7) afirma que “É 

preciso que a instituição escolar prepare a população para um funcionamento da sociedade cada 

vez mais digital e também para buscar no ciberespaço um lugar para se encontrar, de maneira 

crítica, com diferenças e identidades múltiplas”. 

A BNCC prevê competências específicas para área de linguagens já no ensino 

fundamental. A 6ª competência é bem específica quanto às habilidades e competências a serem 

desenvolvidas nas práticas envolvendo as tecnologias digitais. 

Compreender e utilizar tecnologias digitais de informação e comunicação de 

forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais 

(incluindo as escolares), para se comunicar por meio das diferentes linguagens e 

mídias, produzir conhecimentos, resolver problemas e desenvolver projetos 

autorais e coletivos. (BRASIL, 2017, p.63) 

Os gêneros textuais contemporâneos utilizam uma multiplicidade de linguagens, mídias e 

semioses. Esses textos possuem características peculiares que precisam ser entendidos e 

desenvolvidos de acordo com suas respectivas características. Como dito anteriormente, a 
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linguagem verbal escrita também possui grande relevância na composição de grande parte dos 

textos contemporâneos, por isso a importância do ensino aprendizagem do Letramento para, 

posteriormente, desenvolver os letramentos múltiplos e, então os multiletramentos, um dos temas 

principais deste trabalho. 

O conceito linguístico e pedagógico de Letramento se aplica no ensino e aprendizagem da 

linguagem escrita. De acordo com o desenvolvimento cultural, social, econômico e político 

durante o século XX, surgiram novas demandas de leitura e escrita nas práticas sociais, 

despertando novas necessidades de habilidades de leitura e de escrita. Devido a isso, foi 

necessário reformular os objetivos educacionais e introduzir novas práticas de ensino da 

linguagem escrita na escola. Diversos gêneros textuais que até então não eram trabalhados e 

valorizados pela escola passaram a ser incluídos no currículo escolar, as habilidades para 

compreender e produzir esses textos foram sendo desenvolvidos em sala de aula. De certa forma, 

o letramento pode ser considerado como uma ampliação da alfabetização, como um processo de 

inserção de uma pessoa na cultura escrita e não apenas a apropriação do sistema alfabético e suas 

respectivas convenções. Portanto, o letramento tem por objetivo desenvolver habilidades de 

leitura e escrita nas diversas situações sociais em que essas práticas forem exigidas. Ler e 

escrever em diversos gêneros e tipos textuais, suportes, interlocutores, funções e objetivos. 

Conhecer e reconhecer o sistema alfabético não atende mais às necessidades de interação 

social de uma sociedade grafocêntrica. As demandas de leitura e escrita mudam ao longo do 

tempo – para alguns se tornam mais complexas. Como Soares (2006, p.45) aponta: 

[...] à medida que o analfabetismo vai sendo superado, que um número cada vez 

maior de pessoas aprende a ler a escrever, e à medida que, concomitantemente, a 

sociedade vai se tornando cada vez mais centrada na escrita (cada vez mais 

grafocêntrica), um novo fenômeno se evidencia: não basta aprender a ler e a 

escrever. As pessoas se alfabetizam, aprendem a ler e a escrever, mas não 

necessariamente adquirem competência para usar a leitura e a escrita, para 

envolver-se com as práticas sociais de escrita. 

 

O ensino básico está mais acessível à população do que nunca. No entanto, as demandas 

sociais em relação à leitura e escrita também se modificaram. A UNESCO considera analfabeto 

funcional a pessoa que é capaz de codificar e decodificar frases simples, mas que não possui 

habilidades para satisfazer as demandas sociais cotidianas que envolvem a leitura e escrita. No 

entanto, muitos gêneros textuais emergentes são compostos não apenas pelo código verbal. É 
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necessário desenvolver habilidades textuais verbais no aprendiz, mas também capacitá-lo a 

interagir com textos que envolvam uma linguagem textual não verbal e mista. Assim como 

trabalhar com suportes analógicos e digitais. Ou, nas palavras de Lemke (1998, ROJO, 2013, 

p.22): 

O texto [escrito] pode ou não ser a espinha dorsal de uma obra multimídia. O 

que realmente precisamos ensinar, e entender antes de poder ensinar, é como 

diferentes letramentos, diversas tradições culturais combinam essas diferentes 

modalidades semióticas para produzir significados que são mais do que a 

somatória do que cada uma delas pode significar em separado. Chamei isso de 

‘multiplicar significação’ (Lemke 1994, no prelo), pois as opções de significados 

para cada mídia se multiplicam cruzadamente numa explosão combinatória; na 

significação multimídia as possibilidades de significação não são meramente 

aditivas. 

Para melhorar a qualidade da leitura, é necessário que se desenvolvam habilidades e 

competências do texto verbal escrito, mas que não se ignore as especificidades dos textos não 

verbais, assim como a integração de outras modalidades, que conjuntamente compõem o 

significado do texto. 

O INAF – Indicador de Alfabetismo Funcional – é um indicador que demonstra os níveis 

de alfabetismo funcional da população adulta de brasileiros. Um de seus principais objetivos é 

produzir informações sobre a qualidade da leitura e escrita de pessoas entre 15 e 64 anos. Ao 

analisar o resultado de INAF/2001, Abreu (2003) desmistifica o senso comum ao constatar que o 

brasileiro gosta de ler, quando possível, para seu entretenimento. No entanto, os gêneros textuais 

que são normalmente lidos costumam ser menosprezados pela cultura valorizada. Segundo a 

pesquisa, 67% dos entrevistados (de diversas classes sociais, gêneros e escolaridade) gostam de 

ler. O estudo também demonstra a relação direta entre escolarização e gosto pela leitura, sendo 

professores e pais os principais influenciadores do gosto pela leitura. 

Outra assertiva frequente do senso comum é a falta de acesso a textos por grande parte da 

população. Isso poderia ser realmente verdade em tempos remotos, mas não é o que se observa 

atualmente. O INAF/2001 já apontava a presença de textos impressos nos lares de 98% das 

pessoas entrevistadas, o grande diferencial observado está na quantidade e diversidade dos tipos 

de impressos de acordo com a classe social – as classes A/B e pessoas com nível universitário 

possuem maior quantidade e diversidade. A Bíblia e os livros didáticos e paradidáticos são os 

impressos mais comuns. Esta pesquisa abrange apenas os textos impressos e predominantemente 
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verbais, atualmente com a difusão das TDIC, o acesso aos textos é muito maior. A crítica talvez 

fosse mais fidedigna se abordasse a questão da diversidade e qualidade – o que pode ser 

considerado um critério subjetivo. 

Ao analisar se os hábitos de leitura são transmitidos entre diferentes gerações, segundo os 

dados presentes no INAF/2001, Abreu (2003) mostra que há um alto grau de reprodução dos usos 

da leitura/escrita entre gerações; diversos entrevistados afirmam que leem mais e melhor que seus 

pais; os objetos de leitura tendem a circular entre os leitores e a sua posse é mais democratizada. 

Conclui-se que as gerações mais recentes optam por gêneros textuais que são utilizados por seus 

ascendentes, mas também adicionam outros gêneros que tornam essas práticas mais diversas e 

eficazes. Os objetos de leitura não são necessariamente de propriedade do leitor. O 

compartilhamento facilita a diversificação da leitura. Para a autora, as gerações mais jovens 

convivem mais frequentemente com práticas de leitura e escrita, essa relação pode ser 

considerada como algo muito relevante, pois o acesso às práticas de escrita no Brasil é recente se 

comparado a países europeus.  

Atualmente, verifica-se que os hábitos de leitura e escrita são ainda mais frequentes, 

principalmente os que utilizam o suporte digital. Percebe-se que as interações através da escrita 

se tornam a cada dia mais frequentes, principalmente pelo uso de ferramentas de comunicação 

instantânea. No entanto, normalmente, as gerações mais jovens são as que optam inicialmente por 

esses gêneros textuais emergentes e, posteriormente, as demais gerações optam por inserir essas 

práticas em seu cotidiano. 

Ao analisar dados coletados em 2001 já era possível constatar que a tão divulgada crise da 

leitura não era exatamente devido à leitura de forma geral, mas de determinados gêneros textuais 

que são culturalmente mais valorizados que outros. Abreu (2003, p.42) diz que 

Pensa-se que o bom escritor é um devorador ávido de alta literatura, é alguém 

que transita com facilidade pela produção intelectual de ponta, que tem os livros 

como elemento fundamental da sua concepção de mundo. Quem partilha dessa 

imagem de leitor não se animará muito com casas cheias de cartilhas e livros 

didáticos, com multidões de leitores de Bíblias na mão. 

 

A relação dos estudantes do ensino básico atual com os textos é muito diferente do que 

pressupõe o senso comum. Os gêneros textuais que frequentemente são trabalhados em sala de 

aula não costumam refletir às necessidades sociais contemporâneas, assim como as preferências 
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estéticas de muitos desses estudantes. As práticas sociais mediadas através da escrita – letramento 

– desenvolvidas nas salas de aula tradicionais costumam ignorar o contexto em que estão 

inseridos. Os Novos Estudos de Letramento conceberam duas concepções acerca das 

possibilidades de letramento – autônomo e ideológico. 

O letramento autônomo corresponde a um modelo de letramento que 

desconsidera o contexto social, pois está centrado no ensino de aquisição de 

habilidades e fundamentado em noções de neutralidade e universalidade do 

conhecimento a ser transmitido. Segundo esse modelo, baseado em uma visão de 

padrão (padronização), o letramento, por si mesmo, ou seja, autonomamente, é 

capaz de produzir efeitos sobre práticas cognitivas e sociais, sendo desnecessário 

considerar as condições sociais, culturais e econômicas inerentes à vida social. 

(BEVILAQUA, 2013, p.104)  

Em contraposição a esse modelo que parece não atender às necessidades sociais em 

relação às práticas de leitura e escrita, é proposto outro, em que a forma não seja o único objeto 

de estudo. Para que as necessidades sociais sejam atendidas, é proposto  

...o modelo de letramento ideológico, segundo o qual, na prática, o letramento 

varia de um contexto a outro. Esse modelo compreende letramento como uma 

prática social e não simplesmente uma habilidade técnica e neutra... o modo 

como as pessoas se relacionam com a leitura e a escrita está ‘enraizado’ na 

representação dessas pessoas sobre o conhecimento. Por essa razão, o letramento 

não pode, como pressupõe o modelo autônomo, ser ‘dado’ aos sujeitos; ele 

será... reformulado, reapropriado diferentemente de acordo com o contexto em 

que estiver inserido e de acordo com a identidade dos sujeitos-membros de uma 

comunidade. (BEVILAQUA, 2013, p.104) 

As práticas de leitura e escrita desenvolvidas na escola precisam ser revistas para atender 

às necessidades atuais da modalidade verbal escrita da linguagem. Mas também é necessário 

integrar o estudo dos Multiletramentos aos estudos da linguagem nas salas de aula do ensino 

básico, afinal essa abordagem parece estar mais de acordo com as demandas sociais quanto às 

práticas de leitura e produções textuais atuais. Portanto, convém definir o que é exatamente o 

Multiletramentos.  

O conceito de Multiletramentos, articulado pelo Grupo Nova Londres, busca 

justamente apontar, já de saída, por meio do prefixo “multi” para dois tipos de 

“múltiplos” que as práticas de letramento contemporâneo envolvem: por um 

lado, a multiplicidade de linguagens, semioses e mídias envolvidas na criação de 

significação para os textos multimodais contemporâneos e, por outro, a 
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pluralidade e a diversidade cultural trazidas pelos autores/leitores 

contemporâneos a essa criação de significação. (ROJO, 2013, p.14) 

A proposta de integração dos Multiletramentos à educação linguística no ensino básico 

pode ser considerada uma inovação sustentada. A proposta prevê uma solução híbrida em que os 

textos a serem produzidos e consumidos durante as aulas contenham diversas modalidades e 

possam refletir também a cultura dos alunos, e não uma reprodução de sentidos esperados pela 

cultura dita erudita. 

ROJO (2013) afirma que a educação linguística contemporânea deve levar em conta 

quatro fatores: os projetos de futuro dos alunos, a diversidade produtiva (no âmbito do trabalho) e 

o pluralismo cívico (no âmbito da cidadania) e as identidades multifacetadas (no âmbito da vida 

pessoal). A proposta da autora está em consonância com o que recomenda os documentos oficiais 

sobre os objetivos da escola: a formação acadêmica e cidadã do ser humano. 

Propor a integração da multimodalidade na escola parece ir na contramão da história da 

educação, principalmente brasileira. A supervalorização da modalidade verbal escrita é comum 

em diversas partes do mundo, inclusive nos países desenvolvidos. O papel exercido por ela 

também. Os objetivos da educação linguística observados na escola pouco mudaram desde a sua 

implantação. A perpetuação dos modelos europeus no uso da linguagem continua, apesar de 

diversos estudos sobre a linguagem em uso evidenciarem as diversas mudanças ocorridas. Os 

critérios adotados como norma padrão já não refletem a maneira como os falantes “cultos” da 

língua a usam. Isso sem levar em conta o grande impacto que as novas tecnologias de informação 

e comunicação tiveram sobre a linguagem nos últimos anos. A língua é viva, mas a legitimação 

dessas mudanças não é tão fácil e rápida como deveria. 

A construção dos estados nacionais latino-americanos supôs um processo de 

homogeneização cultural em que a educação escolar exerceu um papel 

fundamental, tendo por função difundir e consolidar uma cultura comum de base 

eurocêntrica, silenciando ou invisibilizando vozes, saberes, cores, crenças e 

sensibilidades. (CANDAU, 2010 p.154) 

 

As mudanças linguísticas são consequências de fatores históricos, sociais e políticos. A 

detenção de um conhecimento padrão linguístico continua sendo um fator de exclusão social, 

mesmo que esse suposto padrão não seja plenamente dominado por uma autodenominada elite 
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cultural do país. A multiplicidade de linguagens é utilizada independente da classe social, faixa 

etária ou quaisquer outras características pessoais.  No entanto, na escola, essa multiplicidade não 

é abordada da maneira como se deveria. Esse conservadorismo dos padrões de forma e conteúdo 

favorece apenas àqueles que não dependem exclusivamente da escola para se educar 

formalmente. A manutenção desses padrões visa tornar nossa cultura linguística homogênea, com 

padrões não necessariamente nacionais. 

A cultura escolar dominante em nossas instituições educativas, construída 

fundamentalmente a partir da matriz político-social e epistemológica da 

modernidade, prioriza o comum, o uniforme, o homogêneo, considerados como 

elementos constitutivos do universal. Nesta ótica, as diferenças são ignoradas ou 

consideradas um “problema” a resolver. (CANDAU, 2011, p. 2) 

Integrar a multimodalidade aos estudos linguísticos escolares tem como objetivo ratificar 

os usos da linguagem que já são realizados na sociedade e também valorizar as diferentes culturas 

e suas especificidades. Nas palavras de McCloud (2005, p.194-195, DIONISIO, 2014, p.15): 

Todas as mídias são um subproduto de nossa incapacidade de comunicação 

mente a mente. Triste, é lógico, porque quase todos os problemas da humanidade 

surgem dessa incapacidade. [...] A mídia transforma pensamentos em formas que 

podem atravessar o mundo físico, reconvertendo-os por um ou mais sentidos de 

novo em pensamentos (grifos do autor). 

Os gêneros textuais em uso na sociedade utilizam cada vez mais modalidades diversas em 

sua composição. Capacitar o aluno a interagir com esses tipos de texto deve ser objetivo da 

escola, não para reproduzir formas e discursos hegemônicos, mas instrumentalizá-lo para 

expressar aquilo que pensa da maneira que o convir. 
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5 PRESSUPOSTOS METODOLÓGICOS 

 

A modalidade textual verbal escrita é predominante na educação básica das escolas 

estaduais do Rio de Janeiro e provavelmente em outras escolas privadas e públicas do estado. Até 

os textos mistos, com predominância da modalidade verbal, costumam ter a parte não verbal 

ignorada e sua relevância para a composição textual nem sempre é explorada de maneira 

adequada. Convém também deixar claro que o suporte destes textos costuma ser o impresso, o 

que nem sempre reflete os hábitos das pessoas fora das salas de aula. Com o avanço e a 

popularização das TDIC’s, as práticas textuais sociais possuem outras demandas. Nos últimos 

anos, a maior parte dos textos com os quais interagimos utilizam a modalidade multimodal. 

O objetivo deste trabalho foi pesquisar e propor a leitura e a produção dos textos 

multimodais em salas de aula do ensino médio. Discutir com os alunos os conceitos de 

textualidade multimodal, que nem sempre fazem parte de seu conhecimento. Os textos 

selecionados para utilização neste trabalho têm como temática a multimodalidade textual e a 

discriminação social em suas formas diversas. Durante a realização do trabalho, foram discutidas 

a percepção e o autoconhecimento dos alunos sobre discriminação social além dos tipos mais 

comuns abordados em sala de aula (racial e orientação sexual). Os textos utilizados e produzidos 

durante o trabalho utilizam diversas modalidades e suportes. 

A pesquisa foi baseada nas teorias de Roxane Rojo, Brian Street, Ana Elisa Ribeiro e Ana 

Souza entre outras sobre leitura e produção de textos multimodais; e o conhecimento, 

reconhecimento e a percepção da discriminação social baseada nos escritos de Candau e Russo. O 

foco do trabalho é, evidentemente, a leitura e a produção de textos multimodais. No entanto, para 

que houvesse certa unidade na temática dos trabalhos que seriam produzidos ao final do projeto, 

optou-se pelo tema discriminação social, assunto que faz parte dos temas transversais, que devem 

ser trabalhados por todas as disciplinas da escola, podendo inclusive ser trabalhada de maneira 

interdisciplinar ou transdisciplinar. 

O projeto foi realizado em turmas do 2º ano do Ensino Médio do Colégio Estadual Minas 

Gerais que fica em Duque de Caxias, Rio de Janeiro. As turmas escolhidas foram 2005, 2006 e 

2007 todas elas do turno da noite. Indicar o turno das turmas em que o projeto foi realizado não é 

mera formalidade, pois esse fator representou uma peculiaridade no desenvolvimento do projeto. 

A falta de tempo tanto dentro quanto fora da sala de aula para realização do projeto foi um dos 

fatores que fizeram diferença no resultado final. O turno da noite da escola trabalha com tempos 



34 

 

de trinta minutos e não com cinquenta minutos como nos outros turnos.  A maioria dos alunos 

trabalha e não consegue chegar no horário pontualmente, por mais que a escola tenha aumentado 

trinta minutos além do horário oficial. O horário da saída também é antecipado devido à violência 

e à precariedade dos transportes. Essa redução no tempo de aula e a falta de tempo fora da sala 

fez com que algumas pessoas não realizassem o trabalho e outros utilizassem o horário das aulas 

para confeccionar o trabalho final do projeto. 

A realização do projeto foi divida em quatro etapas. No entanto, o projeto inicial teve que 

se adequar a certos problemas até então não previstos. A idealização do projeto foi feita em 

meados de junho e o desenvolvimento no último bimestre do ano letivo. A escola decidiu realizar 

projetos de outras disciplinas no mesmo período da aplicação deste projeto, o que prejudicou o 

foco e o tempo já escasso dos alunos, sem contar os feriados. A primeira etapa precisou ser 

remodelada. Outro fator observado na realização do projeto foi a falta de engajamento de alguns 

alunos que possuíam bom rendimento durante os três bimestres anteriores. Quando questionados 

por quais motivos não demonstravam empenho na realização das atividades, as respostas foram 

claras e muito parecidas: “Não precisamos de pontos na sua matéria”, “Nesse bimestre vamos 

focar apenas nas matérias que ainda não passamos [sic]”. Os trabalhos deveriam ser realizados 

em grupos de quatro a seis integrantes. As turmas tinham aproximadamente vinte e cinco alunos 

cada uma. Mas, apesar de todos os incentivos, a quantidade de trabalhos confeccionados foi 

menor que a esperada. 

A primeira etapa previa a aplicação de questionário sobre o conhecimento preexistente 

sobre os textos multimodais e o conhecimento e a percepção sobre a discriminação social. A 

aplicação desse primeiro questionário teria como objetivo identificar o conhecimento prévio de 

cada grupo para que o plano de ação pudesse ser mais eficaz. Apesar de a aplicação do 

questionário poder ser feita em uma aula, o processamento das informações consumiria um 

tempo que não poderia mais ser utilizado. Foi preciso modificar essa etapa. Como durante o ano 

letivo diversos conceitos de textos multimodais já haviam sido apresentados de maneira indireta e 

certas situações de discriminação discutidas, o levantamento foi feito de maneira informal. As 

avaliações aplicadas durante os bimestres anteriores também foram utilizadas para definir quais 

assuntos deveriam receber mais ênfase. Dessa forma, passou-se para a próxima etapa.  

Na segunda etapa haveria palestras e discussões a partir da interação com textos 

teóricos sobre multimodalidade e discriminação social. Um professor de sociologia a princípio 
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faria uma palestra sobre atitudes discriminatórias comuns no cotidiano, mas nem sempre 

percebidas como tal. Mas, infelizmente, o professor que foi convidado não pôde apresentar a 

palestra, porque precisou assumir um compromisso inesperado. Os textos sobre discriminação 

utilizados foram o documentário “Uma lição de discriminação” e “Direitos humanos, educação e 

interculturalidade” de Vera Maria Candau. Após a exibição do documentário, foi feita uma roda 

de conversa sobre o texto. O debate ficou a cargo dos alunos e o papel do professor foi fazer 

apenas a mediação. Em outro momento, foi feita a leitura do texto de Candau em uma roda de 

leitura durante a aula e logo após a leitura, novamente, houve um debate com a mediação do 

professor. Os conceitos mais complexos sobre multimodalidade foi apresentado através de uma 

aula expositiva com bastante interação e diversidade de textos como exemplificação. A partir 

desse momento os conceitos teóricos já estavam bastante solidificados e foi possível avançar para 

a próxima etapa. 

A terceira etapa consistiu na produção de dois textos narrativos sobre discriminação 

social – um apenas verbal e outro multimodal (fotonovela). Inicialmente os alunos deveriam 

preparar um texto narrativo verbal, que serviria como roteiro para confecção da fotonovela. O 

destinatário do roteiro foi apenas o professor. A produção desse roteiro é uma maneira de facilitar 

o desenvolvimento do texto final, visto que os alunos têm mais familiaridade com a produção do 

texto formal verbal. Depois de desenvolvido o texto verbal, os alunos deveriam produzir uma 

fotonovela. O objetivo era produzir as fotonovelas para que elas fossem apresentadas na 

culminância do projeto e também compartilhadas nas redes sociais. No entanto, ao explicar o 

gênero textual fotonovela houve grande resistência. Apesar de adolescentes e jovens postarem 

fotos em suas redes sociais virtuais com frequência, a ideia de utilizar as próprias imagens para 

produzir um trabalho escolar que seria compartilhado com inúmeras pessoas não foi bem aceita, 

mesmo com a opção de desfocar o rosto ou inserir emojis na frente do rosto. Foi necessário 

sugerir outra possibilidade, utilizar imagens coletadas da internet para compor suas narrativas. 

Foi dessa maneira que a maioria dos grupos optou para fazer os trabalhos. Embora a proposta 

inicial fosse produzir fotonovelas, apenas um grupo cumpriu a ideia original, os demais 

produziram textos multimodais semelhantes às histórias em quadrinhos. Ser flexível foi essencial 

para dar sequência ao projeto. 

Inicialmente cada grupo escolheria um tipo de discriminação social para tematizar seu 

trabalho. Mas, a pedido da escola, as turmas deveriam desenvolver um trabalho para a Semana da 
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Consciência Negra, optou-se por adotar o preconceito contra os negros como tema para todos os 

grupos. As discussões foram sobre os vários tipos de discriminação, mas a produção textual final 

do projeto abordou apenas o preconceito contra os negros. 

Não houve muita dificuldade para a produção do roteiro, mas transformá-lo em um texto 

multimodal em suporte digital não foi tão fácil. É comum a afirmação que os jovens dominam as 

novas tecnologias e conseguem fazer tudo o que desejam utilizando um smartphone. Isso não é 

verdade. A maior parte dos alunos envolvidos no projeto é adolescente e não possui tanta 

habilidade técnica para produzir textos multimodais. RIBEIRO (2018, p.39) afirma “que nossos 

cidadãos, especialmente os mais jovens, são muito mais consumidores (e curtidores) de 

informação ou de produtos editoriais do que produtores e enunciadores”. Os alunos que 

participaram do projeto utilizam com facilidade as redes sociais, mas não costumam usar os 

ambientes digitais para produção de textos mais formais, independente da modalidade. Utilizar 

aplicativos de edição de texto e imagem para a produção do trabalho não foi algo tão fácil como o 

idealizado. A produção do texto foi feita de maneira colaborativa entre os integrantes de toda 

turma e não apenas entre os integrantes do próprio grupo. Produzir um texto multimodal em 

ambiente digital com finalidade escolar foi uma novidade para muitos alunos. 

A quarta e última etapa previa a reaplicação de um questionário sobre multimodalidade 

e discriminação social. Mas essa etapa também precisou ser modificada. A culminância deste 

projeto foi realizada no mesmo dia da celebração da Consciência Negra na escola. A 

Coordenação Pedagógica da escola decidiu fazer um evento sobre a Consciência Negra em que 

todas as disciplinas deveriam propor uma atividade com as turmas, por isso foi decidido usar 

como tema do trabalho final a discriminação ao negro. No evento os alunos apresentaram as suas 

produções textuais para todas as turmas do turno da noite. Uma sala foi utilizada para que os 

trabalhos pudessem ser exibidos em um projetor de imagem. Cada grupo selecionou um 

integrante para que explicasse o processo de produção do texto, desde o roteiro até a produção 

final. Ao final das exibições, houve um breve debate entre produtores e espectadores sobre a 

importância dos textos multimodais para discussão de temas cotidianos. Durante o debate, 

também surgiram sugestões para que fosse realizado um trabalho que envolvesse a produção de 

minidocumentários sobre temas sugeridos pelos alunos. A receptividade dos textos foi muito boa 

por parte dos espectadores. 
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O trabalho poderia ser feito em qualquer programa de computador ou aplicativo de 

celular, mas foi sugerido para os que não tivessem muita habilidade técnica que utilizassem o 

Microsoft Power Point, devido à sua simplicidade e intuitividade. Como a maioria não sabia 

utilizar programas e aplicativos para produzir o texto, o notebook da escola foi utilizado para 

ensinar o uso do aplicativo e em alguns casos até mesmo para fazer o trabalho. Muitos alunos não 

tinham computador em casa e também não conseguiam fazer o trabalho usando o celular. 

O objetivo de aplicar o questionário ao final do projeto tinha como finalidade avaliar o 

aprendizado e a eficácia do projeto. Entretanto, ao acompanhar o desenvolvimento e a 

apresentação dos trabalhos, ficou evidente que os objetivos foram alcançados. Durante a 

apresentação, os alunos explanaram sobre o processo de seleção das mídias, sobre a composição 

de diferentes elementos para a construção textual, sobre a possibilidade de produzir outros textos 

com elementos não verbais para a distribuição em ambientes virtuais. Essas possibilidades não 

eram projetadas antes do projeto. O evento aconteceu no final do mês de novembro e coincidiu 

com o início das avaliações finais. Nesse período, os alunos entram no colégio apenas para fazer 

as avaliações do dia. Como grande parte desses alunos já tinha conseguido a pontuação 

necessária para a aprovação, qualquer avaliação sobre o trabalho não representaria um resultado 

fidedigno. Portanto, as avaliações objetivas acabaram não sendo realizadas da forma prevista na 

elaboração do projeto. Os resultados foram observados informalmente e foram muito positivos.  

Para a realização do projeto foi necessário que os alunos desenvolvessem habilidades 

individuais e coletivas na interação com textos monomodais e multimodais. Alguns textos verbais 

escritos tiveram de ser lidos para as discussões de seus temas durante as aulas, um documentário 

foi assistido para um debate, um roteiro verbal escrito para uma futura produção de texto 

multimodal. A percepção de que não apenas os textos verbais escritos são textos pode ser 

considerado um grande avanço. Um videoclipe, um documentário, um meme ou outras produções 

textuais agora são reconhecidos e valorizados por esses alunos como textos. As habilidades 

desenvolvidas durante a confecção do trabalho os capacitaram a produzir seus próprios textos 

com mais eficiência e eficácia. 

Como já citado anteriormente, muitos desses alunos já utilizavam com frequência as redes 

sociais. No entanto, os textos publicados costumavam ser apenas compartilhamentos e 

comentários. O projeto possibilitou a produção e o compartilhamento de textos originais, 

tornando os participantes em autores e não apenas reprodutores de textos. 
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A temática utilizada na leitura e produção dos textos também foi de grande importância 

para formação cidadã dos alunos. A relevância dos textos multimodais para a expressão do 

pensamento foi explorada e também a discussão sobre os diversos tipos de discriminação social, 

principalmente aqueles que são feitas de maneira inconsciente. A produção textual final abordou 

apenas a discriminação ao negro, mas os debates abordaram a gordofobia, homofobia, sexismo, 

elitismo, entre outros tipos. 

Um fator de grande relevância do projeto foi a destinação dada aos trabalhos. Grande 

parte dos trabalhos realizados na escola tem apenas o professor como interlocutor. As produções 

textuais do projeto foram compartilhadas com todo o turno da noite da escola e também nas redes 

sociais dos alunos. Os textos não tiveram o lixo como destino. Hoje, estão acessíveis a qualquer 

pessoa de qualquer lugar do mundo através da internet. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Incluir a leitura e produção de textos multimodais na escola não é algo novo, está 

inclusive previsto em documentos oficiais que versam sobre os estudos da linguagem que a 

escola deve desenvolver em suas práticas pedagógicas. Infelizmente o foco da maioria das 

escolas está nos turnos da manhã e tarde. Nesses turnos o ensino-aprendizagem costuma ser mais 

abrangente e o domínio da linguagem, consequentemente, costuma ser melhor, apesar de ser 

evidente que outras questões socioculturais colaboram para esse fato. Realizar este projeto com 

turmas do turno da noite foi um grande desafio. Mas os resultados foram ótimos para todos os 

participantes, inclusive para mim. 

Há muita pesquisa a ser feita ainda sobre as reais relações entre gêneros 

específicos e controle do poder, financeiro, e político. Levar os alunos a 

acreditar que existe uma relação de mão única entre gêneros particulares 

ensinados na escola e aquelas posições de poder é prepará-los para a frustação e 

desilusão. (STREET, 2014 p.154) 

 

Propor práticas textuais que reflitam demandas muitas vezes ignoradas pela escola 

representou um grande diferencial na vida social dos alunos envolvidos. Capacitar os alunos a 

refletirem sobre os conceitos de textualidade de maneira mais abrangente colaborou para que eles 

se tornassem mais protagonistas de suas próprias vidas. Se antes apenas compartilhavam ideias 

alheias, atualmente são capazes de produzir textos multimodais de autoria própria, seja utilizando 

a linguagem formal ou informal. Durante a realização do projeto, ficou evidente que as 

percepções da realidade são diversas e as expressões dessas individualidades refletidas através 

das narrativas multimodais que desenvolveram. 

Os alunos envolvidos neste projeto estão na faixa etária de pessoas consideradas nativas 

digitais, segundo Marc Prensky, em artigo publicado em 2001. Segundo o autor, pessoas nascidas 

a partir das décadas de 80 e 90 teriam seus cérebros e cognição adaptados (fisicamente) a uma 

comunicação acelerada e multitarefa. A partir da publicação desse artigo, que foi retificado pelo 

próprio autor em 2003, diversos autores utilizaram a teoria prenskyana para afirmar que 

estudantes contemporâneos possuem habilidades quase que inatas para interagirem em ambientes 

digitais. Mas, essas supostas habilidades não foram observadas nos alunos participantes do 

projeto. As habilidades foram desenvolvidas a partir da intervenção da escola. A proposta deste 
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trabalho é justamente para que haja a inclusão de práticas textuais multimodais nas ações 

pedagógicas da escola devido à forma como a sociedade interage atualmente. É evidente que a 

aprendizagem não acontece apenas nos ambientes formais, as pessoas aprendem a interagir 

independente da escola e o uso da multimodalidade é uma das provas disso. No entanto, é papel 

da escola capacitar os alunos para interagirem de maneira mais eficiente e eficaz em práticas 

textuais contemporâneas. 

Muitos estudantes fazem reflexões sobre a linguagem apenas quando estão na escola, 

muitos não possuem acesso a outros momentos para uma aprendizagem formal que não seja 

durante o ensino básico. Esse fato é mais frequente para os estudantes das escolas públicas 

municipais e estaduais. Portanto, é necessário inserir ao ensino formal as diversas formas 

interacionais utilizadas pela sociedade no processo de ensino-aprendizagem da linguagem na 

escola. 

Este trabalho propõe a inclusão das práticas textuais multimodais no ensino básico, algo já 

previsto na BNCC. Associados a outros fatores socioeconômicos, é possível que a qualidade da 

leitura e produção textual tenha uma melhora significativa nos próximos anos. As TDIC’s estão 

cada vez mais acessíveis à população, favorecendo uma grande quantidade de produções 

multimodais que expressam as diversas culturas existentes. É verdade que a BNCC precisa de 

diversos ajustes, mas em relação aos processos de ensino-aprendizagem da linguagem é possível 

ver avanços, como o incentivo da modalidade oral. Os trabalhos desenvolvidos sobre 

multimodalidade nem sempre cedem o espaço devido à oralidade e para ser “Multi” também é 

preciso incluí-la. Para o aprofundamento nos Multiletramentos é preciso atender também a 

cultura que ignora a escrita.  

As diversidades culturais e de opções estéticas utilizadas na composição dos textos 

multimodais evidenciaram que trabalhar com Multiletramentos na escola é um dos caminhos para 

o desenvolvimento de uma sociedade mais igualitária e diversa. 
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ANEXO A – FOTONOVELAS 
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