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Resumo: Este artigo é resultado da implementação do projeto “O Desenvolvimento da Leitura na
Perspectiva do Multiletramento”, aplicado no Colégio Estadual Coronel Amazonas EFM, numa turma
de 9º ano, no município de Porto Amazonas, como pré-requisito do Programa de Desenvolvimento
Educacional - PDE. Este trabalho teve como objetivo oportunizar o desenvolvimento das múltiplas
possibilidades  de  leitura,  buscando  incluir  os  meios  semióticos  utilizados  na  cultura  midiática  e
reconhecer as funções sociais da escrita e dos demais códigos da linguagem. Nessa direção, foi
desenvolvida  uma unidade didática,  embasada na constatação  de que a sociedade exige novos
níveis de leitura, visando verificar se as práticas leitoras envolvendo a multimodalidade possibilitam o
desenvolvimento  da  criticidade  e  permitem  um  processo  de  atribuição  de  sentido.  Durante  a
implementação das atividades, utilizamos a referida unidade didática que foi veiculada por meio de
um blog criado pelos alunos. Tivemos a oportunidade de analisar a contribuição dos meios semióticos
em situação de sala de aula para o desenvolvimento da leitura crítica, com vistas a ajudar o aluno a
se posicionar diante das leituras que efetua, tornando-se um leitor ativo e crítico. 
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1 INTRODUÇÃO 

   

As TICs vêm influenciando a forma como as pessoas interagem com o mundo

que as cercam e os avanços tecnológicos vêm tornando as formas de comunicação

mais rápidas e multimodais. E essas características têm se refletido nos textos, que

se  tornaram  cada  vez  mais  multissemióticos,  ou  seja,  formados  por  linguagens

variadas, constituídos por palavras, imagens, cores, sons, gestos, entre outros, que

se integram na constituição do sentido. Se a constituição dos textos mudou, a nossa

maneira de ler deve ser revista. O processo de leitura não pode ser pautado apenas

nos fatores verbais. O ato de ler deve ampliar-se e considerar todos os elementos

empregados pelo autor na construção do texto.  

 As mudanças ocorridas nos textos geraram a necessidade da realização de

novos estudos a respeito dos elementos multissemióticos que estão constituindo a

comunicação na sociedade atual.  No entanto, observa-se que o uso dos gêneros
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multimodais em sala de aula ainda é insuficiente. Oliveira afirma que isso requer um

trabalho efetivo com a multimodalidade, ou seja um estudo que ultrapasse os limites

do código linguístico e passar e a considerar as diferentes modalidades semióticas,

como produtoras de sentido do texto. Para a referida autora,  há que se  considerar

maior interação  entre o texto verbal e não-verbal nas atividades como gênero. Kress

e Van Leewen (2001), afirmam que:

 Multimodalidade é uma característica de todos os gêneros textuais, já que
congregam,  no  mínimo dois  modos de  representação.  Como imagens e
palavras e palavras e tipografia. Dessa forma, o empoderamento semiótico
depende  da  compreensão  das  diferentes  semioses  presentes  em  cada
gênero.

Pela Semiótica Social,  elaborada pelos autores acima mencionados (2001-

2006),  os  gêneros  multimodais  focam  a  interrelação  de  diferente  es  modos  de

significação ou modos semióticos, que incluem o visual, o gestual e o linguístico.    

A  linguagem  visual  possibilita  relações  sócio-interacionais  e  expressa  o

mundo de forma concreta e abstrata. Assim, a multimodalidade que sinaliza para os

vários modos de comunicação e significados tem ganhado cada vez mais espaço,

pois é recorrente a utilização dos gêneros multimodais. Diante dessa nova demanda

social, que pressupõe novas práticas docentes, voltadas para a pluralidade cultural e

a  diversidade  de  linguagens  que  possibilitam  leituras  não  lineares,  o  fazer

pedagógico  precisa  levar  em consideração  o  caráter  multimodal  dos  textos  e  a

variedade de sua significação.  A leitura de textos multimodais é uma ferramenta

importante na sala de aula na formação de leitores críticos. . 

O sujeito crítico deve compreender que textos não são neutros, já que esses

transmitem valores e ideologias Por isso, à escola precisa deixar de lado práticas

tradicionais de leitura, voltadas apenas para os elementos verbais (ROJO, 2012).

Essa realidade requer um trabalho efetivo do professor com o multiletramento, de

forma que o aluno se aproprie de habilidades que o capacite a ler e entender as

mensagens multimodais.   É necessário  um estudo que transcenda os limites do

código linguísticos e passe a considerar as diferentes modalidades semióticas como

produtora de sentido. 

 2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
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Até  pouco  tempo,  a  pedagogia  do  letramento  se  restringia  a  formas  de

linguagem monolíngues, monoculturais e monomodais orientadas por regras. Vive-

se hoje,  porém, numa era de linguagens visuais.  Na sociedade pós-moderna as

pessoas passam seu  tempo vendo  telas  de  TV,  telas  de computadores gráficos

digitais, ilustrações e outros tipos de apresentações visuais. Como ficam nisso tudo

os letramentos? Roxane Rojo e Eduardo Moura (2012,  p.21)  respondem a essa

pergunta da seguinte forma: são necessárias novas ferramentas – além da escrita

manual (papel, lápis, caneta, giz e lousa) e impressora (tipografia, imprensa) – de

áudio, vídeo, tratamento de 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. 

Novos tempos, novos modos de interação trazidos pelas novas tecnologias

reforçam  a  necessidade  de  novas  práticas  pedagógicas  no  cotidiano  escolar  e

enfatizam  a  necessidade  dos  multiletramentos.  Estamos  vivendo  uma  época

marcada por um crescimento vertiginoso de entrada de pessoas na internet. Quase

metade da população brasileira, a maioria jovens, já está conectada. Esse acesso

não significa necessariamente inserção crítica, tão pouco fluxo maior e mais veloz

de informações que signifiquem prontamente produção de conhecimentos. Será que

o currículo escolar atual espelha essa realidade sensível à pluralidade cultural? Por

essas razões faz-se tão necessária a promoção dos multiletramentos e a inserção

das  TICs  na  escola.  Rojo  e  Moura  (2012,  p.23),  defendem  ainda,  que  os

multiletramentos têm algumas características importantes: 

-  São colaborativos e interativos;
-  Fraturam e transgridem as relações de poder estabelecidas; em especial
as relações de propriedades (das máquinas, das ferramentas, das ideias,
dos textos verbais e não verbais);
-  São  híbridos,  fronteiriços,  mestiços  (de  linguagem,  modos,  mídias  e
culturas).

A composição  textual  multimodal  tem alimentado  as  práticas  sociais,  cuja

riqueza de modos de apresentação utilizados, incluem desde imagens, até cores,

movimento, som, escrita, haja vista a existência frequente de eventos híbridos de

letramentos, constituídos por composições com linguagem verbal, com linguagem

visual e com linguagem corporal, marcas do discurso contemporâneo. 

Nas práticas sociais pós-modernas, as pessoas estão cada vez mais sendo

expostas à leitura de textos que misturam escrita,  som e objetos 3D. Entretanto,
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apesar do uso intensivo da imagem fora do ambiente escolar, ainda é insuficiente a

sistematização do uso dessas imagens para fins pedagógicos. 

Isso requer um trabalho efetivo com a multimodalidade, ou seja, um estudo

que transcenda os limites do código linguísticos e passe a considerar as diferentes

modalidades semióticas como produtora de sentido do texto. No entanto, observa-se

que as atividades de leitura e produção de texto praticadas corriqueiramente durante

as aulas de língua portuguesa não exploram suficientemente a interação entre texto

verbal e não verbal. 

Justifica-se, portanto, a necessidade de aplicação de procedimentos teóricos

e metodológicos que auxiliam na prática do multiletramento (capacidade de atribuir

ou  produzir  sentido  à  mensagens  multimodais);  trabalho  com  as  imagens  que

compreendem  principalmente  as  fotos,  os  desenhos  e  as  ilustrações  nos  livros

didáticos, na literatura de cordel, nas propagandas, nas revistas, etc.  

Documentos  oficiais  referentes  ao  Ensino  Fundamental  enfatizam  a

necessidade  de  se  desenvolver  um  trabalho  que  seja  voltado  para  letramentos

múltiplos e não para um letramento centrado exclusivamente no verbal, ou seja, que

leve em conta as modalidades verbal e não-verbal da linguagem. 

Uma das  áreas  dos  PCN/PCNEM  é  a  área  Linguagens,  Códigos  e  suas

Tecnologias, da qual faz parte a disciplina Língua Portuguesa, que tem como objeto

de  estudo  “as  várias  linguagens  e  os  códigos  por  elas  estruturados,  nas

manifestações particulares que deles se valem (textos) para estabelecer diferentes

formas de comunicação” (BRASIL, 2002, p. 26).

 A publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997,

1998 e 1999) provocou uma mudança de paradigma no ensino de língua materna

que  passou  a  ser  fundamentado  nos  gêneros  discursivos.  A orientação  desse

documento é clara no que tange ao ensino dos gêneros:  

 
É necessário contemplar, nas atividades de ensino, a diversidade de textos
e gêneros e não apenas em função de sua relevância social, mas também
pelo fato de que textos pertencentes a diferentes gêneros são organizados
de diferentes formas. A compreensão oral e escrita, bem como a produção
oral  e  escrita  de  textos  pertencentes  a  diversos  gêneros,  supõem  o
desenvolvimento de diversas capacidades que devem ser enfocadas nas
situações de ensino.  É preciso abandonar a crença na existência de um
gênero prototípico que permitiria ensinar todos os gêneros em circulação
social (BRASIL, 1998, p. 23-24).   
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As Diretrizes  Curriculares  (PARANÁ,  2008,  p.73)  afirma que  não  se  pode

excluir, ainda, a leitura da esfera digital, que também é diferente se comparada a

outros gêneros e suportes. Os processos cognitivos e o modo de ler nessa esfera

também mudam. O hipertexto - texto no suporte digital/computador - representa uma

ferramenta para ampliar a prática de leitura. Através do hipertexto inaugura-se uma

nova maneira de ler. No ambiente digital, o tempo, o ritmo e a velocidade de leitura

mudam. Além dos hiperlinks, no hipertexto há movimento, som, diálogo com outras

linguagens. 

 A leitura do texto digital exige, diante de tantos suportes eletrônicos, um leitor

dinâmico, ativo e que selecione quantitativa e qualitativamente as informações, visto

que ele escolhe o caminho, o percurso da leitura, os supostos início, meio e fim,

porque seleciona os hiperlinks que vai ler antes ou depois (LÉVY, 1996). A leitura de

hipertextos exige que o leitor desenvolva intimidade com diferentes linguagens na

composição do texto eletrônico, bem como os recursos tecnológicos.  

No  que  concerne  ao  trabalho  com diferentes  gêneros,  Silva  (2005,  p.13)

assinala que a escola deve se apresentar  “como um ambiente rico em textos e

suportes de textos para que o aluno experimente,  de forma concreta e ativa,  as

múltiplas possibilidades de interlocução com os textos.” Dito isso, é imprescindível

considerar o contexto de produção e circulação do texto para organizar as atividades

de leitura.

3 ANÁLISE DOS RESULTADOS

3.1 Implementação da unidade didática produzida no âmbito do PDE

Este artigo é resultado de uma pesquisa bibliográfica, fundamentada a partir

das ideias de Kress e Van Leewen (2001), Roxane Rojo e Eduardo Moura (2012),

entre  outros.  A pesquisa  se  caracteriza  como  qualitativa  e  foi  aplicada  com  a

finalidade de oportunizar o desenvolvimento das múltiplas possibilidades de leitura,

buscando  incluir  os  meios  semióticos  utilizados  na  cultura  midiática  e  também

reconhecer as funções sociais da escrita e dos demais códigos da linguagem.  

 A intervenção foi realizada em sala de aula e no laboratório de informática do

Colégio, teve como objetivos específicos reconhecer as funções sociais da leitura e
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da escrita; possibilitar o acesso à leitura de diversos materiais e códigos linguísticos;

desenvolver  a  capacidade  de  interpretar  os  diferentes  textos,  estabelecendo

conexões de sentido com a vida cotidiana; entender a leitura e interpretativa como

função  social  e  política;   favorecer  o  gosto  pela  leitura  de  maneira  dinâmica  e

prazerosa; perceber a importância do domínio da leitura e desenvolver capacidades

específicas de leitura de imagens.  

  O projeto de intervenção pedagógica PDE (Programa de Desenvolvimento

Educacional) 2016/2017 foi implementado no Colégio Estadual Coronel Amazonas -

EFM, município de Porto Amazonas com 25 alunos do 9º ano A, do turno matutino.

O  material  didático  produzido  foi  uma  unidade  didática  com  um  conjunto  de

atividades organizadas em dez oficinas com uma carga-horária de 32 h/a no período

de 22/03 a 07/06. Essa unidade  didática foi desenvolvida embasada na constatação

de que a sociedade exige novos níveis de leitura e também para verificar se as

práticas leitoras envolvendo a multimodalidade possibilitam o desenvolvimento da

criticidade e permitem um processo de atribuição de sentido eficaz. 

Durante a Semana Pedagógica, fevereiro/2017, foi apresentado o Projeto de

Intervenção  pedagógica  e  a  Produção  didático-pedagógica  aos  professores  e

funcionários. No início de março foi  apresentado o mesmo material  aos pais dos

alunos numa reunião específica. Nessa oportunidade foram expostos, de maneira

detalhada, os objetivos e a proposta de trabalho. Os pais demonstraram bastante

interesse no desenvolvimento do Projeto e acharam que os filhos se interessariam

pela proposta devido ao uso da tecnologia nas aulas de Língua Portuguesa. 

Antes da primeira Oficina foi aplicado um questionário para execução de uma

pesquisa qualitativa no intuito de conhecer a realidade dos alunos, verificar seus

hábitos  de  leitura,  mídias  utilizadas  no  seu  cotidiano,  redes  sociais  e  suas

necessidades de escrita. Com essa pesquisa foi possível traçar um perfil da turma

que se mostrou usuária de redes sociais como Facebook, Instagram e Whatsapp. 

A maioria  dos alunos da turma tinha habilidades para  digitar  textos,  fazer

pesquisas escolares na internet e pouco domínio no uso de imagem (copiar, colar,

salvar, ampliar...). Os assuntos mais acessados por eles eram sites de músicas e

clips, canais de youtubers e jogos. A internet era usada pela maioria com o intuito de

buscar entretenimento, socialização e para pesquisas escolares.
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A primeira  Oficina  começou  com o  gênero  textual  e-mail,  abordando  sua

estrutura,  linguagem,  finalidade e  meios  de circulação.  Os alunos puderam criar

seus próprios e-mails. 

A  segunda  Oficina  tratou  sobre  o  gênero  blog.  Os  alunos  tiveram  a

oportunidade de conhecer alguns blogs com diversos formatos e assuntos. O público

alvo de cada um, a linguagem utilizada, a finalidade, postura do blogueiro(a), etc.

Após a segunda Oficina foi criado um blog, o qual foi alimentado semanalmente pela

professora  e  mantido  como  canal  de  comunicação,  interação  e  construção  do

conhecimento entre os alunos. No blog os alunos tiveram acesso a composições

textuais  multimodais,  além  da  modalidade  escrita,  completando  seu  potencial

discursivo com imagens, sons, vídeos e fotografias.

Na terceira e na quarta Oficina foi trabalhado o texto multimodal, o gênero

notícia  e  charge  proporcionando  leitura  de  imagem buscando  não  somente  dar

significado ao texto não verbal, mas também levar o leitor à construção de sentidos

que promovem a criticidade e a ação reflexiva do ato de ler numa amplitude que vai

além do texto.

Na quinta Oficina foi trabalhado o gênero música como forma de expressão

de  ideias,  sentimentos  e  emoções.  Foi  utilizada  a  música:  Que  país  é  esse?  ,

cantada por Legião Urbana, que embora não seja atual, reflete bem a situação social

e  política  vivenciada  na  atualidade.  Também  utilizamos  o  gênero  infográfico

buscando uma representação das informações trazidas pelo gênero reportagem e

contextualizada com a temática abordada na música.

Foi abordado na sexta Oficina o gênero protesto, combinado com o gênero

relato pessoal, o que possibilitou a produção de vídeos com entrevistas e relatos

pessoais que expressaram as emoções e sentimentos das pessoas em relação às

situações vivenciadas.

Na sétima Oficina trabalhamos com os diferentes tipos de gráficos e tabelas

estabelecendo um paralelo entre os malefícios e benefícios das redes sociais. Nesta

oficina também foram disponibilizados links com a indicação de vídeos orientando

sobre o comportamento e cuidados que devemos adotar diante das redes sociais. 

Na oitava e a nona Oficina trabalhou-se com a fotografia na perspectiva de

registro de opiniões sobre as coisas e sobre o mundo. Os alunos foram levados a

refletir  sobre  a  capacidade  da  fotografia  de  expressar,  através  da  captura  de

imagens, sentimento, conceito, beleza e até sensações. Na parte prática da oitava
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Oficina  os  alunos produziram fotos  transmitindo impressões e  conceitos  sobre  a

importância da amizade, o cotidiano escolar e o lugar onde moro. Na nona Oficina

foi utilizado o gênero folder, estudado sobre sua finalidade, ambientes de circulação

e a combinação da linguagem verbal e não-verbal neste gênero. 

A proposta  desta  nona  Oficina  foi  a  de  produzir  um folder  de  divulgação

turística de Porto Amazonas com o objetivo de divulgar a cidade e atrair visitantes.

A fim de cumprir ao proposto na Oficina 9, realizamos um passeio ciclístico

pelos pontos turísticos da cidade,  fotografando o Rio  Iguaçu e  suas cachoeiras,

prédios históricos, praças, igrejas, escolas, prefeitura, etc. De posse desse material,

cada dupla de alunos montou seu próprio folder, utilizando as imagens capturadas

por eles e organizando textos que pudessem complementar o potencial discursivo

desse gênero.

Os alunos se mostraram bastante motivados para trabalhar com fotografias,

imagens,  montagens,  gráficos e tabelas.  Os folders ficaram criativos,  coloridos e

muito parecidos com os que são feitos em gráficas e por profissionais habilitados. 

Durante  o  desenvolvimento  dessa  atividade,  alguns  alunos  precisaram de

ajuda técnica em relação ao uso das ferramentas tecnológicas como na construção

de tabela,  inserção de imagem e outros recursos estéticos como cor,  fonte,  etc.

Houve troca de conhecimento e ajuda de todos para a efetivação dos trabalhos, o

que enriqueceu o relacionamento e a troca de experiência entre os alunos. 

Para concluir a implementação foi  realizada a Oficina 10, buscando refletir

sobre o trabalho realizado e também sobre a função desempenhada nos aspectos

multimodais  dos  textos  que  contribuem  na  construção  de  sentido  para  o

desenvolvimento  da  leitura.  Todos  os  trabalhos  produzidos  neste  período  foram

expostos para apreciação da comunidade. 

A cada aula e a cada novo gênero estudado,  os alunos demonstraram-se

engajados e participativos, fazendo perguntas e preocupados em ajudar uns aos

outros.  Por  meio  de  reflexões  orais  discutimos  a  temática  proposta  nos  textos,

construímos hipóteses de interpretação, estudamos as características constitutivas

de cada gênero e construímos sentido para os textos lidos. Um aspecto importante

resultante  das  atividades  durante  as  oficinas  foi  perceber  que  os  participantes

compreenderem que o leitor  faz  parte  do  processo de construção de sentido.  A

medida  que  relaciona  os  aspectos  não  verbais  de  um  texto,  que  recupera

informações a partir de seu conhecimento de mundo ou infere a temática do texto. 
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As Oficinas foram planejadas para  serem desenvolvidas no laboratório  de

informática do Colégio, que dispõe de quinze computadores para uso dos alunos. A

cada semana, enfrentávamos um novo desafio em relação aos computadores, pois,

ora não conseguíamos mantê-los ligados ao mesmo tempo, ora a conexão com a

internet não se estabilizava, ora não tinha som e, assim por diante. A equipe gestora

sempre buscava auxiliar dentro das possiblidades, mas os equipamentos estavam

em precárias condições de uso, dificultando a execução das atividades propostas.

Diante desse quadro lastimável, lançamos mão de estratégias como utilizar os

celulares  e  notebooks  trazidos  pelos  alunos.  Contudo,  continuávamos  com

problemas, pois o Colégio não possuía internet móvel. Mesmo assim, persistíamos

na busca por alternativas e os alunos, que tinham condições, usavam a internet de

seus celulares e até compartilhavam com colegas e outros realizavam as tarefas do

blog em casa. Algumas oficinas foram desenvolvidas com a utilização de projetor

multimídia conectado à internet, trabalhando em grande grupo e com a execução

das tarefas práticas em casa.

Como  os  alunos  estavam  muito  motivados  com  o  desenvolvimento  das

oficinas  conseguimos  atingir  resultados  muito  positivos,  mas  ficou  nítido  que  o

Colégio não possui equipamentos em condições necessárias para trabalhar com a

tecnologia. Com isso concluímos que não basta só o professor ser capacitado para

articular a teoria e a prática, os recursos tecnológicos devem oferecer condições

eficazes de trabalho.

Ao longo das aulas percebemos que a multimodalidade no processo de leitura

requer do leitor a capacidade de articular linguagem verbal e não-verbal, fazendo

relações e questionamentos para construir  sentido.  Ou seja,  a  leitura dos textos

multimodais pede ao leitor que ele seja ativo, capaz de analisar as partes do texto

para construir um todo de significação. 

3.2.  Espaço  virtual  GTR:  Interação  do  projeto  de  intervenção  pedagógica  com

professores da rede estadual de ensino

O  Grupo  de  Trabalho  em  Rede  (GTR)  se  caracteriza  pela  interação  a

distância entre o professor PDE e os demais cursistas da rede pública estadual de

ensino. Ocorreu no de 03/04/2017 a 22/06/2017. O GTR é uma das atividades do
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Programa  de  Desenvolvimento  Educacional  (PDE),  cuja  finalidade  é  articular  o

referencial  teórico  com  as  propostas  apresentadas;  contribuir  para  o

aperfeiçoamento  dos  professores;  propiciar  um  redimensionamento  da  prática

pedagógica; viabilizar um espaço de estudo e discussão e estimular a aproximação

da Educação Básica e do Ensino Superior. Para isso, o GTR foi dividido em três

módulos.  O  primeiro  módulo  foi  a  apresentação  do  projeto  de  intervenção.  O

segundo módulo foi  a socialização da produção didático-pedagógica e o terceiro

módulo  abordou  a  implementação  do  projeto.  Isto  tudo,  sempre  com  materiais

complementares como vídeos, imagens, sites e textos. 

Contamos com a inscrição de treze professores da rede estadual, com três

desistências.  O  GTR  seguiu  com  dez  professores,  os  quais  contribuíram  com

discussões e sugestões nas diferentes atividades do GTR, compostas de Fórum e

Diários. A estrutura do GTR era composta da seguinte forma:

-  Módulo  1  -  Aprofundamento  teórico  que  objetivou a  investigação  teórica

sobre o tema de pesquisa adotado pelo professor PDE;

-  Módulo  2  -  Projeto  de  intervenção  pedagógica  na  escola  e  produção

didático-  pedagógica buscou socializar   o conteúdo das produções elaboradas pelo

professor  PDE  (o  projeto  de  intervenção  pedagógica  na  escola  e  a  produção

didático-pedagógica), além de possibilitar a reflexão a respeito dessas produções;

- Módulo 3 - Implementação do projeto de intervenção pedagógica na escola

que oportunizou a discussão das ações de implementação do projeto de intervenção

pedagógica na escola e a utilização da produção didático-pedagógica na escola,

evidenciando limites e possibilidades. Esses módulos subdividiram-se em materiais

de estudo, materiais complementares e atividades.

Durante a realização do GTR, os professores interagiram com os colegas e

com  a  tutora  responsável  discorrendo  sobre  o  tema  proposto,  relatando  suas

experiências  em  sala  de  aula  e  suas  dificuldades  quanto  à  possibilidade  de

utilização das TICs para ampliar o conhecimento dos alunos acerca da leitura. 

A maioria dos cursistas relatou dificuldades quanto à utilização da tecnologia

na sala de aula provocada pela precariedade dos equipamentos no laboratório de

informática, a instabilidade ou insuficiência do sinal da internet. Houve relatos como:

ao desenvolver uma atividade de elaboração de blog, encontrei muitas dificuldades,

tanto  no  que  diz  respeito  à  infraestrutura  (computadores,  acesso  à  rede),  ao

conhecimento prévio do alunos de conceitos “básicos” (fazer/ter um e-mail, saber o
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que é um e-mail) quanto à aceitação da escola e dos colegas de trabalho em utilizar

o celular para fazer o blog (utilização que foi vetada após discussão e votação da

equipe  escolar  em  reunião);  O que  é  preocupante   são  as  condições  dos

equipamentos  tecnológicos,  creio  que  isso  acontece  na  maioria  das  escolas

públicas, a precariedade nos laboratórios de informática  e internet.

 Os  cursista  consideraram  as  atividades  propostas  na  unidade  didática,

veiculadas  pelo  blog,  aplicáveis  em sala  de  aula  de  qualquer  escola  do  ensino

fundamental tecendo os seguintes comentários:

- Em relação ao projeto da professora PDE, com certeza pode ser implantado

em sua totalidade ajudando muito no desenvolvimento dos alunos, pois traz textos

atuais, diversificados, interessantes e de diversos gêneros;

- Quanto a possíveis adequações, creio que, no máximo, pensaria em temas

de reportagens que se adequassem às idades das turmas com as quais estivesse

trabalhando  ou  até  mesmo  atualizando  as  informações  conforme  a  época  em

aplicasse a sequência didática, pois a vantagem global das atividades é que são

pertinentes  a  diferentes  anos  e  atemporais  a  meu  ver,  assim  atenderia,  sem

problemas, a realidade das minhas turmas atualmente;

-  Acredito  que  esse  projeto  seria  facilmente  aplicado  na  nossa  realidade

escolar, pois aqui também as TICs estão sendo usadas;

- A proposta apresentada neste projeto é excelente, foi o que me motivou a

participar deste grupo de estudos. Quando participei da implementação da minha

proposta do PDE também tive problemas quanto à falta de condições na estrutura

física  do  colégio,  mas  são  situações  de  desafio  que  nos  permitem  buscar

alternativas  para  superar  estas  barreiras.  Lamentavelmente,  fatos  que  estamos

acostumados no trabalho docente diário na rede estadual de ensino. 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Depois de todas as discussões acerca da problematização do projeto tratado

neste artigo na perspectiva do multiletramento,  constatou-se que as TICs podem

trazer para o contexto escolar, consideráveis efeitos positivos em relação a várias

possibilidades de trabalho. O conteúdo deve ser trabalhado a partir de várias mídias

e não apenas através da mídia impressa. Vídeos, músicas ou internet, em geral, são

práticas que fazem parte do cotidiano do aluno. 
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Durante a aplicação das Oficinas foi observado que a concepção de leitura

apresentada pela turma era de que o sentido da leitura está no texto.  Dessa forma,

o texto tem sentido em si mesmo sem estabelecer relação com o âmbito social de

sua  produção  ou  com o  próprio  leitor.  Diante  dessa  observação,  trabalhamos a

compreensão que o ato de ler é socialmente estabelecido e pressupõe uma leitura

posta em um sentido mais amplo, que classificamos de leitura multimodal, uma vez

que os textos que lemos cotidianamente são organizados e compostos de modos de

significação  distintos.  Os  textos  são  compostos  de  recursos  diferentes  que

harmoniosamente compõem o todo textual, são textos que incorporam o conceito de

multimodalidade, o que “pressupõe que a representação e a comunicação sempre

se baseiam em uma multiplicidade de modos, todos contribuindo para o significado”

(DIONÍSIO, 2014, p.48). 

Outro aspecto observado ao longo das Oficinas foi a resistência dos alunos

em realizar leituras de imagens, como se delas não fosse possível abstrair sentido

ou realizar leituras. Para tanto, foram selecionados gêneros textuais que usam da

linguagem não verbal como a charge, tirinha, infográfico, tabela, folder e fotografia.

Esses foram alguns dos gêneros textuais  trabalhados ao longo das Oficinas.  Ao

utilizar de momentos de pré-leitura bem planejados e articulados observamos que os

alunos começaram a se envolver na prática da leitura, fazendo relações do texto

escrito com as imagens para construir sentido.

 A prática  da  leitura  multimodal  ainda  não  recebeu  a  devida  atenção  no

contexto escolar.  É de extrema importância que a prática pedagógica estimule o

aluno a ler e a envolver-se na interpretação dos textos que lê. Para tanto, é preciso

lembrar  que  ler  e  interpretar  vai  muito  além  de  decodificar  o  texto  verbal.

Considerando  o  exposto,  entendemos  que  o  estudo  de  textos  multimodais

proporciona  ao  processo  de  leitura  dinamismo  e  possibilidades  de  leituras.  Os

alunos  interagiram  nos  momentos  de  realizar  as  leituras,  posicionaram-se  e

levantaram hipóteses de leitura a partir de sua realidade social.

 Diante do exposto, percebemos que nosso trabalho proporcionou momentos

de conscientização social e política, além de contribuir para o desenvolvimento do

hábito  de  leitura  de  forma crítica,  ajudando  o  aluno  a  se  posicionar  diante  das

leituras que faz, tornando-se um leitor ativo.

Nós,  professores  de  língua portuguesa,  devemos começar  a  experimentar

mudanças,  com o  objetivo  de  criar  ambientes  coerentes  com o  mundo  em que
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vivemos hoje.  Preparando,  assim,  os  alunos para  que eles  possam desenvolver

estratégias para ler e entender textos de forma crítica. Nesse sentido, Vieira (2007,

p. 9) afirma que os modos verbais e visuais estão dividindo espaço na comunicação

humana e, por isso, é necessário que a leitura considere a multimodalidade textual:

“os  textos  requerem,  além de aparato  tecnológico,  cores  variadas e sofisticados

recursos visuais.”  

Com tantas inovações pedagógicas e tecnológicas, a formação continuada de

hoje  requer  um  professor  capacitado  para  a  articulação  da  teoria  e  prática,

principalmente no que diz respeito aos recursos tecnológicos disponíveis na escola,

pois  nem sempre as  formações continuadas contribuem para  o desenvolvimento

profissional do professor. 
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ANEXOS

Anexo 1 - Reunião de pais para apresentação do Projeto de Intervenção Pedagógica e da
Unidade Didática
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Anexo 2 - Laboratório de Informática do Colégio Estadual Coronel Amazonas – EFM

Anexo 3 - Saída para o passeio ciclístico em direção ao Haras Valente



16

Anexo 4 - Visita à cachoeira no Haras Valente


