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RESUMO 

Desde o final dos anos 90, um grupo de especialistas e pesquisadores da área de educação 

e linguagem, intitulado Grupo de Nova Londres (New London Group), percebeu que os 

novos meios de comunicação impulsionaram mudanças na forma como as pessoas 

utilizavam a língua e interagiam com diferentes segmentos da sociedade. Dessa forma, 

defendiam a ideia de que a escola precisava refletir sobre como considerar essas novas 

mudanças no processo de ensino e oportunizar a promoção de multiletramentos. Assim, 

esta pesquisa busca investigar como o uso do Instagram unido às atividades do livro 

didático pode potencializar a aprendizagem de Inglês e desenvolver multiletramentos. 

Para isso, nos aportamos na teoria da Pedagogia dos Multietramentos defendida pelo 

Grupo de Nova Londres (1996) e Cope e Kalantzis (2008a) e (2009), para investigar como 

o uso do Instagram unido às atividades do livro didático pode potencializar a 

aprendizagem de Inglês e desenvolver multiletramentos. Este trabalho se enquadra nas 

ciências sociais aplicadas, e se constitui como sendo uma pesquisa interventiva de campo, 

descritiva e interpretativista, com abordagem qualitativa, visto que realizamos uma 

intervenção no ensino médio através do programa Residência Pedagógica, como também, 

descrevemos e interpretamos o corpus coletado, sendo três reels produzidos pelos alunos 

e um questionário respondido por quatro alunos. Assim, concluímos que a maior 

dificuldade no desenvolvimento de multiletramentos não se encontra na fase de produção 

textual, ou seja, no processo de Design, mas sim na realização de uma leitura crítica 

através da Instrução Explícita, que possibilita tornar o aluno consciente sobre o uso da 

metalinguagem e capaz de identificar e refletir os diferentes propósitos que a linguagem 

pode servir. 

 

Palavras-chave: Ensino de Inglês. Multiletramentos. Instagram. Livro Didático. Ensino 

Médio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Since the late 1990s, a group of experts and researchers in the field of education and 

language, called The New London Group, has realized that the new media have driven 

changes in the way people use language and interact with different segments of society. 

Thus, they defended the idea that the school needed to reflect on how to consider these 

new changes in the teaching process and provide opportunities for the promotion of 

multiliteracies. This way, throughout this work, we focus on the theory of A Pedagogy of 

Multiliteracies defended by The New London Group (1996) and Cope and Kalantzis 

(2008a) and (2009), to investigate how the use of Instagram combined with the activities 

of the textbook can enhance English learning and develop multiliteracies. In this way, this 

work fits into the applied social sciences, and is constituted as an interventional field 

research, descriptive and interpretive, with a qualitative approach, since we carry out an 

intervention in high school through the Pedagogical Residency program, as well as, we 

describe and we interpreted the collected corpus, with three reels produced by the students 

and four questionnaires. As a result, we conclude that the greatest difficulty in the 

development of multiliteracies is not found in the textual production phase, that is, in the 

Design process, but in carrying out a critical reading through the Overt Instruction, which 

makes it possible to make the student aware use of metalanguage and able to identify and 

reflect the different purposes that language can serve. 

Key-words: English Teaching. Multiliteracies. Instagram. Textbook. High School. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Desde o final dos anos 90, um grupo de especialistas e pesquisadores da área de 

educação e linguagem, intitulado Grupo de Nova Londres (The New London Group), vem 

percebendo que os novos meios de comunicação impulsionaram mudanças na forma 

como as pessoas utilizam a língua e interagem com diferentes segmentos da sociedade. 

Assim, tem defendido a ideia de que a escola precisa refletir sobre como considerar essas 

novas mudanças no processo de ensino e sobre como oportunizar a promoção de 

diferentes letramentos, uma vez que, com a ascensão das novas tecnologias, a integração 

efetiva dos indivíduos na sociedade passou a envolver outras habilidades além de ler e 

escrever através do modo verbal, sendo necessário, portanto, o desenvolvimento de 

multiletramentos.  

 Considerando esse contexto, ainda podemos constatar, nos dias atuais, que as 

tecnologias de informação e comunicação (TDIC) se fazem, cada vez mais, presentes nas 

práticas de interação humana e moldam a forma como a linguagem se manifesta. Se antes, 

para realizarmos a compra de algum produto, por exemplo, precisávamos nos dirigir até 

uma loja física e nos comunicarmos verbalmente para solicitar o pedido, hoje, a mesma 

atividade pode ser realizada sem precisar de locomoção ou mesmo de comunicação 

verbal, dado que no meio digital, em que ela será realizada, os modos semióticos 

empregados são outros, sendo necessário, portanto, outros letramentos, como letramento 

digital, visual, crítico e outros. Seguindo a lista de atividades que foram modificadas 

devido à ascensão das novas tecnologias, temos também o uso das redes sociais, que 

permitem uma comunicação instantânea e conectam pessoas de diferentes culturas, 

localidades e expressividades linguísticas, expandindo, assim, as maneiras de articular e 

empregar a língua. Um exemplo disso é a rede social Instagram, que é uma das redes 

mais usadas hoje em dia, tanto para a interação social, como para o compartilhamento de 

conteúdo, atingindo o alcance de 1 bilhão de usuários ativos por mês (STATISTA, 2018). 

Graças à diversificada gama de recursos e linguagens inseridas nessa rede, as pessoas 

podem se comunicar, expressar opiniões, criar sentidos e articular a língua de inúmeras e 

variadas formas. Seja através de publicações ou conversas em grupo e individuais, o 

Instagram possibilita o uso de textos escritos, imagens, emojis, áudios, gifs, adesivos e 

até chamadas em vídeo. Consequentemente, apresenta situações que permitem 

desenvolver diferentes letramentos ao interagir nesse espaço. Assim, o Instagram dispõe 

de um grande potencial para se posicionar como uma ferramenta complementar ao ensino 
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de línguas numa perspectiva multiletrada, uma vez que possibilita um espaço de interação 

social, onde os alunos podem se engajar em comunicações reais que envolvem a aplicação 

de diferentes letramentos.  

 Dessa forma, juntamente com o livro didático (LD), principal material didático 

utilizado nas aulas da educação básica (PAIVA, 2009), esta pesquisa desenvolve uma 

intervenção uma proposta de intervenção no ensino médio para a promoção de 

multiletramentos através do ensino de línguas. Essa escolha de trabalhar com o livro 

didático e a rede social Instagram se deve ao fato de que devido a experiências ao longo 

da graduação com projetos de pesquisa voltados para análise de livro didático de língua 

inglesa, pudemos perceber que textos multimodais inseridos em ambientes digitais, o 

conceito de multiletramentos e o uso de redes sociais, já vêm sendo apresentados nos 

livros didáticos. No entanto, um dos resultados obtidos no projeto de pesquisa 

“Letramento Multimodal Digital no Ensino de Inglês: Visualizando o Livro Didático do 

Ensino Médio”, evidencia que a maneira como esse conteúdo é explorado tanto nas 

atividades como nas orientações do manual do professor, ainda ocorre de forma muito 

superficial e distante da realidade dos alunos, no caso das redes sociais utilizadas, já que 

não se tratam de redes que os alunos realmente fazem uso, como por exemplo o 

Instagram.   

 Desta maneira, surge a ideia de aproveitar o potencial dessas atividades do livro 

didático, adaptando suas propostas para utilização da rede social Instagram, pois, assim 

refletiria tanto um contexto de comunicação e criação de sentido real utilizado pelos 

alunos, como também teria diferentes possibilidades para o trabalho com 

multiletramentos, visto a variedade de contextos comunicativos e sistemas semióticos 

apresentados por essa rede. Sem mencionar ainda que a aplicação da língua inglesa em 

produções a serem publicadas no Instagram, muito provavelmente incentivaria os alunos 

a praticar e/ou aprender o conteúdo da língua, uma vez que, teriam tempo para planejar e 

criar suas produções através de estratégias que já utilizam no dia a dia nos seus próprios 

Instagrams. Como também, possivelmente, os motivaria a produzir um trabalho bem feito 

e com boa fluidez na língua, já que seriam compartilhadas com mais pessoas além dos 

colegas de sala de aula e professora, uma vez que seria postado no Instagram. Desta 

forma, nessa pesquisa, o Instagram é visto como uma ferramenta complementar porque 

a intervenção se pautará nas atividades presentes no LD, no entanto, será através do 

Instagram que a produção solicitada nas atividades será realizada, aproveitando seus 
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recursos e espaço de aplicação real da língua, bem como de desenvolvimento de 

multiletramentos.  

 Assim, o objetivo geral deste trabalho consiste em investigar como o uso do 

Instagram unido às atividades do livro didático pode potencializar a aprendizagem de 

Inglês e desenvolver multiletramentos. Nossas questões de pesquisa são (1) Quais 

recursos digitais e multimodais são utilizados pelos alunos na produção de sentidos, ao 

usar o Instagram como complemento das atividades do livro didático? (2) Como ocorre o 

desempenho na língua e o desenvolvimento de Multiletramentos, a partir das atividades 

propostas? (3) Como os alunos avaliam a experiência com os Multiletramentos na 

intervenção? Paralelamente, temos como objetivos específicos: identificar os recursos 

digitais e multimodais utilizados pelos alunos na produção de sentidos ao usar o 

Instagram como complemento das atividades do livro didático; analisar o desempenho na 

língua e o desenvolvimento de multiletramentos a partir das atividades propostas; e, 

verificar a avaliação dos alunos sobre a intervenção realizada, através da aplicação de um 

questionário.  

 Desta maneira, levando em consideração as orientações da Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC) (BRASIL, 2018), documento norteador do ensino que reconhece a 

importância do desenvolvimento de multiletramentos, essa pesquisa possibilita 

desenvolver uma hipótese de trabalho que segue na direção do que esse documento 

propõe, e oferta a possibilidade de melhorar o ensino da língua inglesa no ensino médio, 

proporcionando o desenvolvimento de multiletramentos através de uma proposta de 

intervenção com o livro didático e a rede social Instagram. Essa abordagem, além de 

permitir uma aplicação da língua em contextos reais de comunicação social através da 

rede social abordada, oportuniza também o desenvolvimento de multiletramentos no 

processo de criação de conteúdo. Assim, o livro didático funciona como um guia para 

orientar e mediar as produções a serem feitas, dado que apresenta temáticas de relevância 

social e atividades que podem ser expandidas aos meios digitais; e o Instagram se 

posiciona como ferramenta que vai possibilitar as criações a partir da variedade de 

recursos suportados por ele, justificando, assim, a nossa escolha de mesclar esses dois 

materiais nesta proposta.   

 Ademais, a realização desta pesquisa oportuniza uma reflexão tanto sobre a 

aplicação da teoria da Pedagogia dos Multiletramentos (1996), nos contextos de ensino 

de inglês vigente na escola pública brasileira de ensino médio, como também sobre as 
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proposições da BNCC, envolvendo essa teoria. Desta forma, além da pesquisa se 

posicionar como interventiva na área em que se propõe atuar, manifesta-se também como 

exploratória do contexto em que se insere, abrindo portas para a realização de outros 

trabalhos envolvendo o ensino, a escola brasileira, as teorias da linguística aplicada e etc. 
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2 DO ADVENTO DA TECNOLOGIA AOS MULTILETRAMENTOS  

  

 Neste capítulo, discutiremos os conceitos e embasamentos teóricos que irão guiar 

e orientar a pesquisa a ser realizada. Desta forma, é composto por duas seções: A 

Pedagogia dos Multiletramentos, em que explanaremos os principais conceitos e 

processos que envolvem essa teoria, na qual é dividida em duas subseções: A Pedagogia 

dos Multiletramentos e “o quê?” deve ser ensinado e A Pedagogia dos Multiletramentos 

e “como?” deve ser ensinado; e Multiletramentos: Foco no Letramento Digital, 

Letramento Visual e Letramento Multimodal, onde explanaremos os principais 

letramentos que serão abordados nesse trabalho.  

 

2.1 A PEDAGOGIA DOS MULTILETRAMENTOS 

 

 Desde o século XVIII, com a eclosão da revolução industrial, a máquina e os 

avanços tecnológicos passaram a interferir diretamente na vida do homem, 

principalmente no trabalho. Já a partir do século XX, conforme essas tecnologias foram 

sendo desenvolvidas, começaram a ser mais abrangentes e influenciar não só na vida 

profissional das pessoas, mas tornaram-se também determinantes e mediadoras das 

práticas comunicativas e interação dos homens, com diferentes segmentos da sociedade 

(COPE e KALANTZIS, 2009). Se antes, no segmento profissional, o indivíduo precisava 

realizar tarefas padronizadas e repetitivas baseadas no modelo fordista, agora, precisam 

ser flexíveis suficientes, para realizar um trabalho complexo e interativo, envolvendo 

diferentes habilidades. Já no segmento social, as instituições se descentralizaram, 

tornaram-se mais autônomas e criaram múltiplas camadas de comunidades, precisando 

que os indivíduos se posicionem de forma mais ativa e sejam capazes de interagir de 

diferentes maneiras dentro delas. Por fim, no segmento da vida pessoal, a forma de se 

relacionar com as pessoas e com o mundo também mudaram, dado que os novos recursos 

tecnológicos e digitais no cenário vigente, proporcionaram uma interação social muito 

mais globalizada, instantânea e, consequentemente, mais diversificada, exigindo 

adaptações tanto nos meios de interação, como nos meios de entretenimento. Assim, seja 

na vida profissional, social, ou pessoal, as relações e necessidades comunicativas 

sofreram transformações, bem como a forma de articular a língua e construir significados. 

 Deste modo, no final dos anos 90, preocupados em entender como a escola estava 

ou não abordando essas mudanças, um grupo de estudiosos da área de educação e 
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linguagem (The New London Group 1) se reuniram na cidade de Nova Londres e lançaram 

um manifesto chamado Uma pedagogia de Multiletramentos: desenhando futuros sociais 

(1996)2. Esse manifesto era visto por eles como uma hermenêutica que visava abordar as 

mudanças proporcionadas pelas tecnologias na sociedade e orientar como a escola 

poderia considerá-las no ensino, para preparar os alunos para esse novo cenário vigente. 

Para isso, eles defendiam a ideia de que o letramento (no singular) precisava ser 

suplementado, sendo necessário agora o desenvolvimento de “multi” letramentos (no 

plural), uma vez que as habilidades de ler, escrever (no modo linguístico) e contar já não 

eram mais suficientes para uma participação efetiva dos indivíduos na sociedade. 

Inclusive, atualmente a própria BNCC reconhece essa importância e menciona: “além da 

cultura do impresso (ou da palavra escrita), que deve continuar tendo centralidade na 

educação escolar, é preciso considerar a cultura digital, os multiletramentos e os novos 

letramentos” (2018, p.487).  

 Assim, “um dos principais argumentos do The New London Group para a 

necessidade de suplementação da pedagogia de letramento anterior aos anos 90, era o 

crescimento evidente da diversidade em nossas sociedades” (RIBEIRO, 2020). Ou seja, 

com o advento da tecnologia e a globalização, as pessoas passaram a estar muito mais 

conectadas umas com as outras, compartilhando, assim, suas diferentes culturas, 

identidades, conhecimentos e multiplicando ainda mais a diversidade social, linguística e 

pessoal. Como aponta Cope e Kalantzis (2008a, p. 196-197), a palavra 

“multiletramentos” engloba dois argumentos importantes desse cenário cultural, 

institucional e global emergente. O primeiro é o aumento significativo da diversidade 

cultural e linguística, e o segundo é a influência das novas tecnologias de comunicação.  

 Assim, com a ascensão das Webs 2 e 3.0, nos anos 2000, e a democratização de 

aparatos tecnológicos com suportes cada vez mais multimodais (com diferentes modos 

semióticos), tem-se evidenciado ainda mais a necessidade de promover um ensino de 

línguas voltado para a perspectiva dos multiletramentos, dado que cada vez mais as 

pessoas se expressam de amplas e variadas formas (posts no Facebook¸ stories no 

Instagram, vídeos no Youtube ou Tiktok e etc), utilizando diversificados recursos 

(palavras, gifs, vetores, imagens, sons, cores e etc), em variadas linguagens, para 

representar e dar vozes a diferentes realidades. Desta forma, se no letramento tradicional 

 
1Grupo de Nova Londres. 
2
 A Pedagogy of Multiliteracies: Desining Social Futures. 
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o conhecimento é detido apenas pelo professor e pelo que está posto no livro didático, 

agora, dentro desse cenário, o aluno também é visto como um agente nesse processo de 

ensino e aprendizagem, uma vez que ele porta diferentes experiências, pontos de vistas e 

aprendizados, mediados por variados instrumentos dentro e fora da escola. Assim, o que 

resta, portanto, é considerar todo esse contexto e possibilitar um ensino que prepare os 

alunos para a vida, desenvolvendo habilidades críticas e flexíveis, que os tornem aptos 

para integrar-se efetivamente na sociedade. Para isso, segundo essa Pedagogia dos 

Multiletramentos (1996), não se faz necessário aniquilar totalmente as práticas de 

letramento tradicional, mas questionar “o que?” os alunos devem aprender e “como?”. 

Assim, as próximas duas seções irão abordar detalhadamente as respostas para tais 

perguntas, que se posicionarão como pilares da aplicação da intervenção aqui proposta.  

 

2.1.1 A Pedagogia dos Multiletramentos e “o que?” deve ser ensinado 

 

 Em relação a esse primeiro questionamento e ponto norteador, o The New London 

Group (1996) propõe uma metalinguagem de multiletramentos baseada no conceito de 

“Design”, palavra essa escolhida, porque descreve formas de significar, mas está livre de 

associações negativas da palavra “gramática”, além de apresentar uma ambiguidade que 

tanto se refere à estrutura organizacional (morfologia) como ao processo de criar sentido 

(COPE e KALANTZIS, 2008a). Assim, qualquer atividade semiótica é vista como uma 

questão de Design e envolve três elementos: Designs Disponíveis, Designing e Redesign, 

mostrando que a construção de significados é um processo dinâmico e não regido por 

regras estáticas, a citar como exemplo os reels do Instagram, espécies de vídeos curtos 

que apresentam um conceito ou representam uma vivência, podendo assim, se manifestar 

de diferentes maneiras.  

 Os Designs Disponíveis dizem respeito aos recursos de Design, como a gramática 

de diferentes sistemas semióticos (linguístico, visual, sonoro, espacial e gestual) e a 

ordem de discurso, que corresponde a configuração dos elementos, como a combinação 

de diferentes sistemas semióticos. Em outras palavras, Designs Disponíveis se referem ao 

funcionamento dos sistemas semióticos e a maneira como eles estão articulados entre si, 

na composição dos sentidos. Assim, dentro do contexto do Instagram, os Designs 

Disponíveis em um reels, por exemplo, corresponderiam as palavras, imagens, vídeos, 

cores, áudios e etc, e como eles estão articulados entre si para a composição do conceito 
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ou representação proposta por esse vídeo. Cope e Kalantzis (2009, p.175) colocam que, 

em vez de abordar as especificidades dos sistemas de criação de significado (sistemas 

semióticos), propõe-se que as convenções de qualquer domínio sejam abordadas com 

questões abertas sobre o significado, tais como através do trabalho com metafunções. Ou 

seja, discutir a função da linguagem em diferentes aspectos, como mostra a tabela a 

seguir: 

Tabela 1: Trabalho com Metafunções da Linguagem proposto por Cope e Kalantzis (2009)  

Representacional Social Estrutural Intertextual Ideológico 

Questionar a que os 

significados se 

referem ou quem 

estão representando. 

Indagar como 

os significados 

relacionam as 

pessoas que 

envolvem. 

Discutir sobre 

como os 

significados são 

organizados. 

Analisar como 

os significados 

se encaixam nos 

significados do 

mundo. 

Debater sobre os 

interesses de quem os 

significados servem. 

Fonte: Tabela elaborada pela autora 

 Já o Designing, segundo elemento desse processo de Design, diz respeito à 

transformação do conhecimento dado em um conhecimento novo, através de novas 

construções e representações da realidade nos Designs Disponíveis. Um exemplo disso 

no Instagram, são os reels de receitas, que apresentam diferentes estruturas de edição de 

vídeo para ensinar como fazer tal comida, assim, essas estruturas podem ser utilizadas 

como base para que outros usuários possam também aplicar suas vivências e ensinar suas 

receitas, produzindo um conteúdo novo, baseado em um dado. O Designing vai além da 

reutilização dos recursos dispostos no Design, consistindo, então, em uma ressignificação 

deles.  

 Por fim, o Redesign, é o resultado do Designing, ou seja, corresponde aos novos 

sentidos transformados (nesse caso, as novas receitas), nos quais, depois de 

ressignificados, dispõem de outros novos Designs Disponíveis (que seriam outras formas 

de representar receitas, dado que os diferentes usuários, com diferentes vivências, fazem 

uso de diferentes recursos e maneiras de articulá-los para compor sentido). O diagrama 1 

representa esse processo de criação semiótica que o The New London Group (1996) 

considera “o quê” deve ser ensinado considerando a perspectiva de desenvolvimento de 

multiletramentos.   

 Vale lembrar que a metalinguagem sugerida pelo grupo para lidar com esse 

processo de Design, inclui termos-chave como “gêneros” e “discursos” e uma série de 

conceitos relacionados, como vozes, estilos e outros. Ou seja, para a promoção de 

multiletramentos, faz-se necessário que o ensino seja mediado, a partir da própria língua, 



19 

 

através do trabalho com gêneros, discursos e demais componentes textuais. Assim, ao 

longo da intervenção a ser realizada no ensino médio, trabalharemos com o processo de 

Design e metafunções através da exploração e análise de diferentes tipos de texto, como 

também através da produção de um reels.  

Diagrama 1: Processo de Design 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

2.1.2 A Pedagogia dos Multiletramentos e “como?” deve ser ensinado 

 

 Em relação ao segundo questionamento, o “como?” da pedagogia dos 

multiletramentos, os estudiosos do The New London Group (1996, p.17) apontam que 

para propor qualquer abordagem pedagógica de sucesso, é necessário que ela se baseie 

em visões sobre como a mente humana funciona na sociedade e em sala de aula, assim 

como investigue a natureza do ensino e da aprendizagem. Desta forma, expõem que suas 

visões sobre tais pontos, compreendem que o conhecimento humano não se consiste de 

forma generalizada e abstrata, mas sim imerso na cultura, na sociedade e em contextos 

materiais. Em vista disso, argumentam que a Pedagogia dos Multiletramentos se dá a 

partir da integração complexa de quatro fatores: (1) Prática Situada; (2) Instrução 

Explícita; (3) Modelo Crítico; e (4) Prática Transformada. Assim, ao longo da 

intervenção realizada no ensino médio contemplaremos cada um desses pontos. 

 Como apontam Cope e Kalantzis (2008a, p. 206), “a prática situada envolve 

imersão na experiência e a utilização de Designs Disponíveis, incluindo aqueles do mundo 

de vida dos alunos e simulações das relações existentes em locais de trabalho e espaços 

públicos.” Ou seja, se por exemplo, eu quero aprender Inglês para me comunicar com as 

Fonte: Gráfico elaborado pela autora 



20 

 

pessoas, interagir em redes sociais e assistir séries e filmes, é preciso que eu me insira 

dentro desses contextos e simule tais ações, refletindo, assim a aprendizagem na minha 

realidade. Da mesma forma, acontece no ensino em sala de aula, pois se queremos 

possibilitar uma formação que permita que o aluno se posicione efetivamente na vida 

social, profissional e pessoal, torna-se necessário que os meios e recursos utilizados em 

suas realidades para interagir nesses contextos sejam considerados no ensino. Assim, 

selecionaremos posts de Instagram, tiktoks, textos do livro didático e etc, para serem 

abordados na intervenção no ensino médio, visto que correspondem a gêneros que fazem 

parte da realidade dos alunos. 

 Além dessa imersão prática na língua e cultura, o Grupo de Nova Londres (1996) 

aponta que para uma eficácia pedagógica dos multiletramentos, é preciso buscar 

proporcionar um entendimento crítico e cultural em dois diferentes sentidos. O primeiro, 

diz respeito a estar conscientemente atento e ter domínio sobre como os sistemas 

semióticos (espacial, gestual, sonoro, visual e linguístico) se relacionam para criar 

significados, dado que apenas a imersão na língua não vai proporcionar isso; e o segundo, 

corresponde a entender como a articulação desses sistemas semióticos está relacionada 

com o funcionamento do poder, política, ideologia e valores (FAIRCLOUGH, 1992b). 

Ou seja, entender que a maneira como a construção de sentido é organizada através de 

diferentes sistemas semióticos é intencionalmente e ideologicamente articulada para 

atender propósitos e valores de quem a produz. Desta forma, trabalhando essas 

dimensões, ao estar em imersão na língua em práticas situadas, o estudante terá uma 

visão crítica para entender tanto como a língua/linguagem funciona enquanto estrutura e 

sistema dentro dessa cultura, como também para identificar como ela é sistematicamente 

organizada para atender valores. Assim, para o desenvolvimento de tais percepções, entra 

exatamente o segundo fator do como da pedagogia de multiletramentos, a Instrução 

Explícita, que corresponde à introdução de metalinguagens explícitas que descrevem e 

interpretam os elementos do Design no processo de criar significados. Por exemplo, 

envolve o desenvolvimento de uma linguagem que descreva (1) os padrões de Designs 

Disponíveis na criação de um significado, (2) o como fazemos a ressignificação 

(Designing) desses Designs Disponíveis, e (3) como esses significados se transformam 

em outros (Redesign) (KOPE e KALANTZIS, 2008a, 206p. grifos nossos). Para isso, 

utilizaremos na intervenção a tabela 2, adaptada e traduzida de Anstey e Bull (2006, p.26), 

para explorar os textos selecionados e identificar os diferentes usos de diferentes sistemas 
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semióticos utilizados no dia-a-dia, compreendendo uma análise detalhada do processo de 

Design desses textos.  

Tabela 2: Identificação dos sistemas semióticos e seus usos no dia-a-dia 

Fonte: Tabela de Anstey e Bull (2006, p. 26), traduzida e adaptada pela autora 

 Na sequência, o próximo fator para o desenvolvimento dessa pedagogia de 

multiletramentos, é intitulado como Modelo Crítico. Esse fator diz respeito a aplicar o 

domínio das Práticas situadas e Instrução Explícita nas relações históricas, sociais, 

culturais, políticas, ideológicas e centradas em valores de sistemas particulares. Ou seja, 

o professor deve ajudar os alunos a desnaturalizar o que aprenderam e a desenvolver um 

olhar crítico sobre tal conhecimento ou assunto. Assim, os alunos poderão “criticar 

construtivamente, explicar a localização cultural do assunto, estendê-la e aplicá-la de 

forma criativa e, eventualmente, inovar por conta própria, dentro de comunidades antigas 

e novas.” (GRUPO DE NOVA LONDRES, 1996, p. 19). Um exemplo de aplicação desse 

Modelo Crítico pode ser experimentado na leitura do conto “The Harmony of the 

Spheres”, de Salmon Rushdie, onde a articulação cultural e linguística da história induz 

o leitor a ter um ponto de vista determinado sobre o que está sendo dito, mas, ao perceber 

que a forma como o autor escreve, e o contexto que cria, é intencionado para causar esse 

efeito, outras interpretações podem ser obtidas a partir dessa leitura. Deste modo, o 

Modelo Crítico trata-se de aplicar a Instrução Explícita nas diferentes experiências de 

Práticas Situadas, para que, assim, possamos vê-las além da forma como estamos 

habituados, mas aplicando novos olhares e construindo novos conhecimentos que podem 

ser inseridos em outros contextos. Assim, esse fator funciona como base para o quarto e 

último fator da pedagogia dos multiletramentos, a Prática Transformada. 
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 O último fator dessa pedagogia supracitada, consiste em através do Modelo 

Crítico fazer uma leitura que permita criar novos conhecimentos, que podem tanto ser 

aplicados em outros contextos, como atender a outros propósitos, criando, assim, uma 

Prática Transformada, visto que a leitura crítica de fatos habituais permite a 

transformação dessa prática em outra. Esse fator além de possibilitar diferentes 

interpretações de um fato, trata também de aplicar outros conhecimentos para que essa 

prática se transforme em uma nova. Por exemplo, o conteúdo desse texto é 

predominantemente linguístico e formal, mas com o intuito de compartilhá-lo para mais 

pessoas em uma rede social como o Instagram, por exemplo, eu poderia a partir do meu 

conhecimento sobre o funcionamento dessa rede, transformá-lo em um vídeo e articular 

diferentes recursos para atingir melhor o meu propósito de informar os principais 

conceitos desse texto. Assim, com intuito de atingir outro propósito e aplicar outro 

conhecimento, estaria transformando uma prática em outra, obtendo uma Prática 

Transformada. 

 Por fim, podemos perceber que a articulação das Práticas Situadas, com a 

Instrução Explícita, Modelo Crítico e Prática Transformada possibilitam uma formação 

multidimensional e multiletrada. Assim, permitem uma integração social efetiva do 

indivíduo na sociedade, dado que no processo de aprendizagem são articuladas variadas 

estratégias, tanto para a produção, como para o consumo de diferentes conhecimentos, 

em diversos contextos sociais, culturais, pessoais, políticos e etc., que enriquecem tanto 

a construção do novo como a percepção do que está posto.   

 

2.2 MULTILETRAMENTOS: FOCO NO LETRAMENTO DIGITAL, LETRAMENTO 

VISUAL, LETRAMENTO CRÍTICO E LETRAMENTO MULTIMODAL 

  

 Como já mencionado anteriormente, o termo “multiletramentos” envolve 

diferentes letramentos, assim, nessa seção, abordaremos os principais letramentos 

considerados foco da intervenção proposta nesse trabalho. Portanto, exploraremos os 

conceitos de Letramento Digital, Letramento Visual, Letramento Crítico e Letramento 

Multimodal, para que, na análise dos reels produzidos pelos alunos, consigamos 

identifica-los e descrever o seu nível de desenvolvimento nas atividades propostas.    

 Conforme aponta Gomes (2019, p. 8), Letramento Digital consiste no “conjunto 

de conhecimentos e práticas (tanto a nível individual quanto coletivo) necessários ao 
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desenvolvimento de competências que permitam aos indivíduos se situarem em um 

mundo cada vez mais marcado pela presença de artefatos tecnológicos digitais.”. Em 

outras palavras, ser letrado digital envolve ser capaz de articular diferentes tipos de 

habilidades para interagir de variadas formas em diversificados ambientes digitais. 

Hockly (2012) aponta que essas habilidades envolvem quatro principais áreas: (1) 

Linguagem, (2) Informação, (3) Conexões e (4) Re-design.  

 As habilidades referentes à (1) Linguagem, envolvem não somente as habilidades 

com textos impressos (print literacy), mas também com: 

• Gêneros textuais online e abreviações usadas em mensagens de texto e aplicativos de 

comunicação instantânea (texting literacy);  

• Leitura de textos com hiperlinks (hypertext literacy);  

• Recursos de aparelhos móveis (mobile literacy);  

• Ambientes de jogos e mídias digitais no geral (gaming and visual and multimedia 

literacy) e etc.  

 Já as habilidades referentes à (2) Informação, envolvem saber: 

• Pesquisar conteúdo online de forma efetiva (search literacy);  

• Nomear e empregar recursos (como hashtags) para que materiais publicados tenham 

um maior alcance e sejam encontrados pelas pessoas (tagging literacy);  

• Avaliar criticamente serviços e informações online, assim como notícias da mídia 

(information and filtering literacy); 

• Saber a hora de se conectar e desconectar (attention literacy). 

 No que diz respeito à (3) Conexão, as habilidades envolvem: 

• Saber administrar sua identidade digital ou persona online (persona literacy); 

• Filtrar as informações e feedbacks recebidos nas redes sociais (network literacy); 

• Criar e produzir conteúdo digital cultural e intercultural (participatory literacy). 

 Por fim, o (4) Re-design citado por Hockly (2012) corresponde criar e recriar 

conteúdos digitais de forma inovadora, considerando alguns elementos chave que 

caracterizam esse letramento digital, como: 

• (1) Cultural, ou seja, entender a diferença de um contexto online para outro e saber 

interagir de maneira adequada em cada um; 

• (2) Comunicativo, assim, entender e saber o básico de como a comunicação funciona 

em ambientes digitais; 



24 

 

• (3) Criativo, encontrar novas maneiras para fazer novas atividades utilizando novas 

ferramentas; 

• (4) Crítico, compreender criticamente os conteúdos e não apenas visualizá-los de 

forma superficial; 

• (5) Civil, saber usar a tecnologia para aumentar o engajamento cívico e a ação social. 

 É importante destacar que essas habilidades não se posicionam como um checklist, 

onde são adquiridas e o letramento digital é finalizado. Tendo em vista que a tecnologia 

evolui o tempo todo, é mais usual dizer que o letramento digital é um processo, um estado 

ou condição que está sempre se transformando. Ademais, considerando que o ambiente 

digital é disposto de diferentes linguagens e recursos, como sons, imagens estáticas e em 

movimento e etc, o trabalho com o letramento digital envolve também outros letramentos, 

como o Letramento Visual, Letramento Crítico e o Letramento Multimodal, que mescla 

todos eles.  

 Segundo Wileman (1993, p. 114), o Letramento Visual envolve a habilidade de 

ler, interpretar e entender informações presentes em ilustrações, imagens e gráficos. Além 

disso, corresponde também à articulação consciente desses recursos visuais para a criação 

de sentido e comunicação. O trabalho com esse letramento visa possibilitar um novo olhar 

para as imagens, mostrando que assim como as palavras e frases, elas se configuram 

também como texto e apresentam uma estrutura gramatical própria, passível de descrição, 

análise e sistematização (GOMES, 2019, p. 90).  

 Oliveira (2006, p.24 apud LEMKE, 1998) aponta que as imagens apresentam três 

funções semióticas simultâneas para a criação de significados: representacional, 

orientacional e organizacional. A função representacional corresponde ao que está sendo 

mostrado no modo visual, seja representando pessoas, eventos ou acontecimentos. A 

função orientacional, diz respeito à relação do leitor com o que está sendo representado, 

por exemplo, distância, intimidade, efeito cômico ou trágico, condescendência ou 

solidariedade e etc. Por fim, a função organizacional corresponde à sistematização dos 

recursos dispostos na imagem, como articulação estratégica de cores, texturas, formas, 

figuras, tamanho, saliência e etc para a criação de diferentes ecossistemas de significados 

dentro de uma mesma imagem. Assim, além da transmissão de sentido e significado, as 

imagens também são ideológicas, apresentando sempre um ponto de vista organizado por 

quem as produz. Portanto, igualmente o letramento digital, o letramento visual também 

se desenvolve juntamente com outros letramentos, como o letramento crítico.  
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 O letramento crítico, por sua vez, compreende além do estudo de regras e códigos 

linguísticos, correspondendo a um ensino que faz o aluno questionar, refletir e entender 

o seu contexto social, político e ideológico. Assim, explorando os questionamentos 

“como?”, “por que?” e “segundo os interesses de quem?” nos diferentes textos que os 

cercam, os alunos desenvolvem um olhar crítico sobre as relações de poder existentes nas 

variadas esferas da sociedade.  

 Janks (2018, p.19) menciona que “a criticidade permite que os participantes se 

envolvam conscientemente com as formas em que os recursos semióticos foram 

aproveitados para servir aos interesses do produtor e como os recursos diferentes 

poderiam ser aproveitados para reconstruir e re-posicionar o texto”. Ou seja, por meio de 

uma leitura crítica os alunos conseguem identificar como produtores de texto organizam 

recursos linguísticos para alcançar determinados interesses ideológicos, como também, 

conseguiriam reorganizar esses recursos para atender outros interesses. O letramento 

crítico se posiciona numa perspectiva de trabalho que possibilita uma formação cidadã, 

visto que prepara os alunos para se posicionar efetivamente de maneira crítico-reflexiva 

na sociedade.  

 Já no que diz respeito ao Letramento Multimodal, envolve todos os letramentos 

anteriormente citados, pois como aponta Van Leeuwen (2017, p.5), consiste na 

capacidade de usar e combinar diferentes modos semióticos de maneira adequada para o 

contexto dado, seja em um contexto com regras e convenções vinculadas, ou em uma 

situação específica com demandas únicas. Ou seja, não se trata apenas de utilizar 

aleatoriamente diferentes modos semióticos e recursos em um único texto, mas de saber 

articular e combinar esses elementos de maneira que façam sentido de acordo com o 

contexto em que ele está inserido. Para além disso, consoante as considerações de Serafini 

(2010) segundo Predebon (2015):  

Práticas de letramento multimodal demandam desde a identificação de 

elementos na imagem, passando por níveis de interpretação sobre o processo de 

produção de sentido, até uma análise crítica sob a luz de concepções sociais, 

culturais e políticas a fim de compreender as representações ideológicas 

promovidas pelos textos na sua multimodalidade (PREDEBON, 2015, p. 53). 

Em outras palavras, o letramento multimodal vai além de ler o modo visual e identificar 

sua contribuição para a formação de sentido no texto, mas envolve também analisar o seu 



26 

 

contexto ideológico e compreender seus propósitos, motivações e interesses. Desta 

maneira, segundo a mesma autora, um sujeito letrado multimodal é capaz de: 

1. Saber compreender as formas de representação que têm predominado na 

comunicação e representação de significados; 

2. Usar de maneira qualificada os múltiplos recursos semióticos que medeiam as 

práticas sociais; 

3. Estabelecer relações informadas de produção e consumo entre os diferentes 

modos semióticos; 

4. Identificar propósitos e contextos, definidos de maneira multimodal; 

5. Saber escolher mídias e modos semióticos mais adequados para os objetivos de 

cada atividade social; 

6. Conhecer as diferentes relações interssemióticas; 

7. Manipular conhecimentos de multimodalidade para interagir em novas e 

clássicas tecnologias; 

8. Reconhecer as especializações funcionais e o comprometimento epistemológico 

de cada modo semiótico; 

9. Analisar os discursos multimodais/multimídia com ferramental adequado; 

10. Desenvolver práticas tanto de produção quanto de análise crítica da diversidade 

de modos semióticos e da interação entre eles (PREDEBON, 2015, p. 54). 

 

 Por fim, destacamos que considerarmos crucial o desenvolvimento de letramentos 

específicos, como o Letramento Digital, Letramento Visual, Letramento Crítico e 

Letramento Multimodal, para a promoção de uma educação que possibilite uma interação 

efetiva em variados contextos e esferas sociais, dentro e fora da escola. No entanto, 

centramos o nosso trabalho na perspectiva dos multiletramentos, pois assim, não 

reduziríamos os potenciais da intervenção a um único letramento, ao mesmo tempo que 

poderíamos trabalhar simultaneamente com o desenvolvimento de habilidades de todos 

os letramentos anteriormente citados. Assim, no próximo capítulo, descreveremos os 

métodos e procedimentos utilizados para a realização do trabalho nessa perspectiva. 
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3 METODOLOGIA 

 

 Neste capítulo, apresentaremos os métodos e procedimentos realizados para a 

obtenção dos objetivos traçados para a pesquisa. Assim, será dividido em quatro partes: 

Natureza da Pesquisa, Contexto de Investigação, Corpus e Procedimentos de coleta e 

análises dos dados. 

 Para o desenvolvimento dessa investigação, foi necessário criar uma proposta de 

ensino de língua inglesa e realizar uma intervenção nas turmas de 2º ano do ensino médio 

de uma escola de Pau dos Ferros-RN, com intuito de promover multiletramentos, 

utilizando o livro didático de língua inglesa e a rede social Instagram. Assim, 

conseguiríamos analisar como o uso do Instagram unido às atividades do livro didático 

poderia potencializar a aprendizagem de Inglês e desenvolver multiletramentos. Desta 

forma, além da intervenção realizada através de um minicurso de 10h, também foi 

aplicado um questionário aos alunos no final do minicurso, para que, assim, pudéssemos 

avaliar a realização da intervenção. 

 

3.1 NATUREZA DA PESQUISA  

 

 Tendo em vista que visamos analisar fenômenos do contexto educacional, 

especificadamente, produções de alunos, essa pesquisa se enquadra nas ciências sociais 

aplicadas, e se constitui como sendo uma pesquisa interventiva de campo. Como aponta 

Andrade (1993, p. 101), a pesquisa de campo é assim denominada porque a coleta de 

dados é realizada onde os fatos acontecem na realidade. Assim, por mais que analisemos 

produções de alunos, iremos a campo também para realizar a intervenção necessária para 

que as produções sejam realizadas e a investigação acerca da temática seja possível. 

Como acrescenta ainda o mesmo autor, “o desenvolvimento de uma pesquisa de campo 

exige um planejamento geral e um plano específico para a coleta de dados” (ANDRADE, 

1993, p. 111), por isso, foi elaborado um projeto de pesquisa para planejamento geral do 

processo investigativo, como também, um plano específico para a realização da 

intervenção a ser realizada.  

 Em relação à natureza da pesquisa, esse trabalho caracteriza-se como sendo de 

natureza descritiva e interpretativista. Consoante Gil (2002, p. 42), “as pesquisas 

descritivas têm como objetivo primordial a descrição das características de determinada 

população ou fenômeno, ou, então, o estabelecimento de relações entre variáveis”. 
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Justifica-se então a natureza desta pesquisa, visto que analisaremos o processo de 

desenvolvimento de multiletramentos de um público específico, a partir do ensino da 

língua inglesa em campo. Assim, observaremos e descreveremos os dados obtidos com o 

público selecionado, tal qual aconteceram na realidade, pois assim como menciona 

(ANDRADE, 1993, p. 98), “nesse tipo de pesquisa, os fatos são observados, registrados, 

analisados, classificados e interpretados, sem que o pesquisador interfira neles. Já em 

relação ao aspecto interpretativista, Gil (2002, p.79) aponta que na leitura interpretativa, 

procura-se conferir significado mais amplo aos resultados obtidos com a leitura 

analítica, ou seja, vai além de apenas descrever o que foi observado, mas compreende 

também a interpretação dos dados, paralelo a outros conhecimentos. Assim, nessa 

pesquisa, além de descrevermos o que foi o observado a partir da intervenção, também 

interpretaremos e analisaremos os dados de acordo com a teoria de nosso aporte, ou seja, 

A Pedagogia dos Multiletramentos do Grupo de Nova Londres (1996).  

 Por fim, como esta investigação direciona-se a analisar e entender um contexto de 

ensino e aprendizagem de inglês no ensino médio, a análise da pesquisa caracteriza-se 

como sendo qualitativa. Como aponta Minayo (1994, p.21), “a pesquisa qualitativa se 

ocupa com um nível de realidade que não pode ou não deveria ser quantificado, pois o 

ser humano não se distingue só por agir, mas por pensar no que faz e por interpretar suas 

ações dentro e a partir da realidade vivida e compartilhada com os seus semelhantes”, 

como é o caso dessa pesquisa, que visa analisar um processo e não o quantificar.  

 

3.2 CONTEXTO DE INVESTIGAÇÃO   

 

 Decidimos optar por trabalhar com o ensino médio pois nesse nível os alunos 

desenvolvem o cognitivo para questões mais complexas, cabendo o trabalho com 

multiletramentos. Especificando ainda mais o contexto investigativo, definimos a turma 

do 2º ano como público-alvo, pois, nesse período, os alunos não estão nem no começo e 

nem no final dessa etapa do ensino, mas no meio do processo.  

 Por participar de um programa de Residência Pedagógica (RP) “que tem por 

objetivo induzir o aperfeiçoamento da formação prática nos cursos de licenciatura, 

promovendo a imersão do licenciando na escola de educação básica” (BRASIL, 2020, p. 

1), decidimos selecionar como campo da pesquisa, o 2º ano de uma escola na cidade de 

Pau dos Ferros – RN, onde esse projeto se realiza. Assim, simultaneamente à realização 

da pesquisa, poderíamos cumprir também os propósitos do RP fazendo um paralelo entre 
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teoria e prática escolar, analisando como esse contexto de ensino e aprendizagem da 

escola pública se situa e posiciona diante essa proposta de trabalho. 

 Em relação à escola campo de pesquisa, é uma escola estadual de ensino 

fundamental e médio com 747 alunos matriculados no ano de 2020. Ademais, apresenta 

e participa de diferentes projetos e programas além do RP como: Mostra Científica e 

Cultural, PIBID, PIC, Jovem de Futuro, Feira de Ciências, Vitrine Cultural e etc, 

mostrando, assim, um interesse em uma formação integrativa na sociedade, visto que 

esses projetos oferecem uma articulação de diferentes áreas dos saberes em práticas 

sociais.  

 Apesar de todos os fatores acima descritos colaborarem para uma boa fluidez da 

pesquisa, visto que a escola se importa com ações desse tipo, o contexto pandêmico da 

COVID -19 trouxe à tona diversas questões que dificultaram a sua realização. O cenário 

escolar presencial tornou-se uma possibilidade inviável, como já era previsto, mas a 

organização do calendário da escola na modalidade remota foi um ponto inesperado que 

mudou drasticamente o fluxo da realização das atividades planejadas, dado que a carga-

horária das aulas diminuíram e ocorriam em um período diferente do calendário do 

programa de residência pedagógica e graduação. Assim, o tempo para observação das 

aulas e conhecimento da turma-alvo foi insuficiente, como também, a intervenção que 

antes seria realizada no período de aula com a professora, foi adaptada para ocorrer 

através de um minicurso online não-obrigatório de 10h.  

 Desta forma, as atividades que idealmente seriam realizadas com cerca de 25 

alunos do 2º ano do ensino médio, foram destinadas a 11 alunos que se inscreveram no 

minicurso, que seria realizado através de 3 aulas online por conta do período pandêmico 

que estamos vivenciando. Assim, cada aula teria 2h de duração com mais 4h assíncronas 

para a realização de um exercício e produção de um reels. No entanto, possivelmente, por 

se tratar de um minicurso sem a presença da professora titular e sem obrigatoriedade de 

participação, não houve uma assiduidade dos 11 alunos inscritos, pois apenas cerca de 5 

alunos entravam na sala online, onde somente 2 ou 3 interagiam nas aulas e/ou realizavam 

as atividades assíncronas solicitadas, sem mencionar os dias de aulas previstas onde 

nenhum aluno entrou na sala. Assim, o minicurso planejado para ocorrer em uma semana, 

durou 3 semanas com participações bastante inconstantes.    
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3.3 CORPUS DA PESQUISA  

 

 No desenvolvimento dessa pesquisa, foram utilizados dois corpora para análise: 

3 reels (vídeos de 30 segundos característico da rede social Instagram) produzidos pelos 

alunos do 2º ano do ensino médio inscritos no minicurso; e a avaliação dos alunos 

inscritos sobre a intervenção realizada, coletada através de um questionário. Em relação 

ao reels, a quantidade analisada se justifica porque dentre todos os 11 alunos inscritos, 

apenas 3 deles realizaram a atividade solicitada.  

 Decidimos trabalhar com os reels, porque a proposta de atividade criada a partir 

do livro didático, solicitava uma simulação de conversa, assim, a gravação de um vídeo 

curto cumpriria o propósito da atividade e também um propósito comunicativo social ao 

ser postado no Instagram. Sem mencionar ainda que, através desses vídeos, os alunos 

poderiam colocar em prática as estratégias desenvolvidas na intervenção sobre a 

aplicação de diferentes sistemas semióticos na criação de sentido, por meio da 

manipulação de diferentes recursos digitais. 

 De acordo com essa atividade, esse reels precisava abordar aspectos culturais do 

Brasil, onde através de uma simulação de conversa com um estrangeiro falante da língua 

inglesa, os alunos podiam abordar pratos culinários, pontos turísticos, costumes ou 

qualquer outro aspecto cultural que preferisse. Como também, podiam usar os diferentes 

sistemas semióticos disponíveis no Instagram ou até mesmo algum aplicativo para edição 

de vídeos para incrementar na sua produção, desde que continuasse sendo possível sua 

publicação como reels, ou seja, não ultrapassasse o limite de duração permitido por esse 

tipo de vídeo.  

 Já o questionário avaliativo respondido pelos alunos constituía-se por 4 perguntas 

que poderiam ser respondidas com “sim” ou “não”: (1) Antes do Minicurso, você já tinha 

ouvido falar em Multiletramentos? (2) Com a realização do Minicurso, você conseguiu 

entender sobre o que se tratam os Multiletramentos? (3) Você acha que é importante o 

desenvolvimento de Multiletramentos? (4) Você conseguiu aprender estratégias para a 

produção e leitura de diferentes tipos de textos (em papel, ao vivo e eletrônico)? e uma 

descritiva: (5) Qual a principal contribuição que esse minicurso teve para você?  

 O questionário acima descrito foi compartilhado no grupo de WhatsApp, criado 

com intuito de melhorar a comunicação em relação ao acontecimento do minicurso entre 

todos os 11 alunos inscritos, assim como também, foi enviado individualmente para os 

alunos que chegaram a participar de pelo menos 1 dia de aula. Foram coletados ao todo 4 
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questionários respondidos, correspondendo, assim, ao segundo corpus constituinte da 

pesquisa.    

 

3.4 PROCEDIMENTOS DE COLETA E ANÁLISE DOS DADOS  

 

 Como já mencionado anteriormente, foi criado um grupo no WhatsApp para tratar 

dos assuntos relacionados ao minicurso. Esse mesmo espaço também foi utilizado para 

solicitação dos conteúdos produzidos pelos alunos e coleta de dados da pesquisa. Assim, 

tanto os questionários como os reels produzidos, foram enviados pelos alunos nesse 

aplicativo de mensagens instantâneas. No caso dos reels, após coletados, foram expostos 

na última aula e com a autorização dos alunos, postados no Instagram do projeto de 

residência pedagógica.  

 Já em relação ao procedimento de análise dos dados, constitui-se a partir da 

descrição e a interpretação do corpus analisado, feitas a partir das propostas de atividades 

utilizando a rede social Instagram e o livro didático Learn and Share in English 

(MARQUES, CARDOSO, 2016) utilizado nas turmas de 2° ano da escola campo de 

pesquisa. Contemplaremos, assim, as seguintes categorias: (1) execução da intervenção 

usando o livro didático e Instagram por meio de 10 h/a na turma; (2) descrição das 

atividades solicitadas; (3) análise das produções realizadas pelos alunos através do livro 

didático e Instagram; e (4) avaliação da intervenção através de um questionário com a 

turma. Para isso, nos aportaremos nos estudos da Pedagogia dos Multiletramentos do 

Grupo de Nova Londres (1996), Cope e Kalantzis (2008a) e (2009) e Anstey e Bull 

(2006). 
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4 REELS PRODUZIDOS PELOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO ATRAVÉS DA 

INTERVENÇÃO NO PROGRAMA RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA  

 

 Para a realização desta análise, foi necessário observar o desenvolvimento dos 

alunos nas etapas do “como?” da Pedagogia dos Multiletramentos (1996) (Prática 

Situada, Instrução Explícita, Modelo Crítico e Prática Transformada), trabalhadas a 

partir da intervenção. Como também, analisar o “o quê?” dessa mesma teoria, através do 

processo de design (designs disponíveis, designing, redesigng) dos reels produzidos, 

identificando “quais?”  e “como?” os sistemas semióticos foram utilizados para a 

produção estratégica desse conteúdo e, consequentemente, desenvolvimento de 

multiletramentos. Além disso, verificamos também a avaliação dos alunos sobre a 

intervenção realizada acerca do minicurso interventivo.  

 Para facilitar a compreensão da análise dos dados, foram identificadas três 

categorias a partir da tabulação dos dados, sendo elas (1) Descrição da Proposta de 

Intervenção, (2) Desempenho dos alunos no “como?” da pedagogia dos 

multiletramentos e (3) Desempenho dos alunos no “o quê?” da pedagogia dos 

multiletramentos. Desse modo, iniciaremos a análise com a subseção a seguir, que 

descreve como se deu o desenvolvimento do minicurso interventivo segundo os 

pressupostos teóricos da Pedagogia dos Multiletramentos do Grupo de Nova Londres 

(1996) e Cope e Kalantzis (2008a) e (2009). 

 

4.1 DESCRIÇÃO DA PROPOSTA DE INTERVENÇÃO  

 

 Como já mencionado anteriormente, o livro didático Learn and Share in English 

(MARQUES, CARDOSO, 2016) (figura 1) é o livro de inglês utilizado no ensino médio 

da escola campo de pesquisa. Desta forma, como trabalhamos com o público-alvo do 2º 

ano, o livro utilizado na criação da proposta de atividade foi o segundo volume dessa 

coleção. Assim, após a sua identificação, realizamos a busca de uma atividade que 

apresentasse potencial para ser adaptada para uma publicação no Instagram. Como a rede 

social em questão apresenta diferentes recursos para a produção de vídeos, resolvemos 

selecionar uma atividade que desenvolvesse a habilidade de speaking, pois assim, o 

Instagram poderia ser utilizado para dar um propósito comunicativo a essa fala, como 

também, para motivar a produzir e utilizar recursos e estratégias que já fazem parte da 
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realidade dos alunos, ou seja, fazer o uso da Prática Situada, como é defendido na 

Pedagogia dos Multiletramentos (1996).  

Livro Didático de Língua Inglesa utilizado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Após selecionada e adaptada a atividade, realizamos o planejamento da 

intervenção (apêndice 1) através do minicurso, ou seja, organizamos o que seria 

trabalhado com os alunos até que pudéssemos solicitar a atividade acima descrita de 

forma que os alunos trabalhassem o desenvolvimento de multiletramentos. Ao longo do 

minicurso, abordamos os pontos “o quê?” e “como?” da Pedagogia dos Multiletramentos 

(1996), por meio da seleção e organização do conteúdo a ser ministrado para os alunos. 

Assim, tendo em vista que o contexto de realização da intervenção seria por meio de aulas 

online, produzimos um slide para melhor didatização do conteúdo.  

 Esse slide, foi utilizado na primeira aula de 2h de duração, e abordava, 

primeiramente, o conceito de texto, para que assim fosse contextualizado a temática dos 

multiletramentos. Na sequência, abordamos textos multimodais exemplificando com 

posts do Instagram e vídeos do Tiktok, para que os alunos assimilassem os textos que já 

fazem parte da sua realidade com o conteúdo estudado, trabalhando, mais uma vez, a 

questão da Prática Situada. Por fim, relacionamos o conceito de texto multimodal, com 

os multiletramentos, explicando que com o surgimento de diferentes tipos de textos em 

diferentes contextos da vida humana (social, entretenimento e profissional) tornou-se 

necessário também o desenvolvimento de diferentes letramentos, no caso, 

multiletramentos. Assim, exemplificamos também algumas atividades e letramentos 

Figura 1 
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necessários para desenvolvê-las. Por fim, explicamos o exercício (apêndice 2) que deveria 

ser respondido de forma assíncrona, com a tabela de Anstey e Bull (2006), no qual os 

alunos iriam refletir sobre a produção de diferentes tipos de textos e assim desenvolver 

estratégias para aprender a lidar com eles, colocando em prática a Instrução Explícita da 

pedagogia dos multiletramentos (1996). Como também, abordamos alguns 

questionamentos trazidos por Cope e Kalantzis (2008a) e (2009) para trabalhar as 

metafunções da linguagem ainda nesse exercício.  

 Na segunda aula, desenvolvemos novamente a Instrução Explícita com a correção 

do exercício trabalhado na aula anterior e de forma assíncrona. Como também, 

trabalhamos o Modelo Crítico, ao usar o exercício para analisar textos inseridos na 

realidade dos alunos e escolhidos por eles, para que assim pudessem ter uma nova visão 

sobre o que já estavam habituados a ver de uma determinada maneira. Na sequência, 

solicitamos a produção dos reels, levando alguns exemplos de vídeos curtos envolvendo 

diferentes aspectos da cultura brasileira para os alunos se inspirarem. No momento de 

solicitação da atividade, chamamos atenção para a utilização dos diferentes sistemas 

semióticos e como poderiam ser utilizados em prol da construção de sentido. Destacamos 

também, que os alunos poderiam usar outros aplicativos para edição do vídeo, desde que 

ele continuasse tendo a duração de tempo necessária para ser postado como reels no 

Instagram.  

 Na terceira aula, realizamos a socialização dos reels produzidos, onde cada aluno 

relatou sobre o seu processo de produção, explicando a escolha dos sistemas semióticos 

empregados e como eles se relacionavam com os sentidos que queriam transmitir. No 

entanto, antes de cada aluno fazer a sua explicação, solicitamos que os colegas 

analisassem a produção do outro, para que assim pudessem mais uma vez praticar as 

estratégias desenvolvidas no decorrer da intervenção. Assim, a produção desses reels com 

a aplicação dessas estratégias, se configura como prática transformada, já que os alunos 

passam a ver de outra forma a maneira de ler e produzir diferentes tipos de texto.  

 

4.2 DESEMPENHO DOS ALUNOS NO “COMO?” DA PEDAGOGIA DOS 

MULTILETRAMENTOS ATRAVÉS DA INTERVENÇÃO NO ENSINO MÉDIO 

  

 Como descrito no plano da proposta de intervenção (apêndice 1), na primeira aula 

do minicurso, seriam desenvolvidos os pontos da prática situada e instrução explícita, 
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do “como?” da pedagogia dos multiletramentos (1996). Assim, a prática situada foi 

aplicada na escolha de trabalhar com textos situados na realidade dos alunos, como textos 

do livro didático, posts e vídeos do Instagram e Tiktok na exemplificação do conteúdo 

estudado, como também nas análises desses textos. Nessa primeira aula, em relação ao 

conhecimento da estrutura desses textos, os alunos já apresentavam um certo domínio, 

como esperado. Ou seja, sabiam que posts eram imagens no formato de quadrado que 

podiam apresentar diferentes tipos de informações, sejam a partir de imagens ou texto 

escrito. Como também, ao se referir a tiktoks, já relacionavam a vídeos de duração de até 

1 minuto, podendo ter trilha sonora e diferentes efeitos de edição como cortes e usos de 

filtros. No entanto, ao partir para a fase da instrução explícita e realizar uma análise 

guiada desses textos, os alunos apresentavam muita dificuldade em identificar os recursos 

empregados e quais sentidos transmitidos por eles, pois apenas realizavam a leitura do 

modo escrito e não refletiam sobre os demais modos expostos. Por exemplo, conseguiam 

entender que um post de Instagram poderia ser composto tanto através do visual como 

do linguístico, mas não sabiam descrever qual relação estabeleciam em conjunto, qual 

sentido cada um transmitia separadamente, ou mesmo qual o propósito comunicativo 

apresentado por esse texto.  

 Ao aprofundar o desenvolvimento da Instrução Explícita com a tabela de Anstey 

e Bull (2006), os alunos também apresentavam dificuldade até em identificar diferentes 

tipos de textos (em papel, ao vivo e eletrônico) inseridos na sua realidade, mesmo após o 

conceito de texto ter sido apresentado, desenvolvido e exemplificado. Aparentemente, 

isso se justifica porque os alunos ainda relacionam o texto escrito como único tipo de 

texto possível, então suas referências ao falar de texto sempre eram voltadas para o 

sistema linguístico, limitando assim o seu desempenho reflexivo-crítico, necessário para 

o desenvolvimento de multiletramentos. Sem mencionar ainda que na resolução da 

mesma tabela, de forma assíncrona, dentre todos os 11 alunos inscritos no minicurso, 

apenas 1 aluna resolveu a atividade, conseguindo identificar corretamente cada tipo de 

texto e os sistemas semióticos empregados, no entanto, ainda apresentava ideias um 

pouco confusas quanto a identificação do propósito comunicativo de cada sistema. Por 

exemplo, na parte da análise do texto eletrônico, a aluna escolheu um texto no formato de 

GIF que fazia um apelo para cuidar do planeta, e conseguiu identificar a utilização do 

sistema semiótico linguístico e visual. Por outro lado, ao falar sobre os sentidos 

transmitidos pelo visual, a aluna descreveu o sentimento (carinho) como se essa fosse a 

mensagem passada, quando na verdade, o visual foi utilizado para chamar atenção para a 



36 

 

informação descrita no sistema linguístico. No entanto, ainda assim o comentário da aluna 

faz sentido se considerarmos que as cores (rosa) e figuras (faixa e flores) utilizadas 

passam também esse sentimento, apesar de não ser o propósito comunicativo principal. 

Ainda sobre a Instrução Explícita, em relação às questões para organizar os dados 

coletados, os alunos mostraram-se totalmente desorientados, pois não sabiam relacionar 

os diferentes recursos identificados com diferentes propósitos, nem mesmo que sua 

utilização variaria de acordo com o contexto, por mais que na prática já fizessem isso. 

 Já no que diz respeito ao Modelo Crítico, inicialmente, como os alunos não 

souberam sistematizar exatamente o processo de produção de sentido através da Instrução 

Explícita, as diferenças identificadas em relação a interpretação de texto foram sutis, 

consistindo basicamente em identificar diferentes sistemas semióticos empregados, e com 

ajuda, identificar os seus propósitos. No entanto, após a produção do reels, no momento 

de análise e socialização das produções feitas, os alunos conseguiram apresentar um olhar 

muito mais crítico em relação a esses textos, identificando os diferentes recursos 

empregados com diferentes propósitos relacionados à temática e mensagem dos vídeos. 

Por exemplo, reconhecer que a utilização de músicas foi empregada com intuito de 

relacionar o seu contexto de utilização com visual do vídeo, bem como, dinamizar o 

conteúdo representado. Assim como também, relacionar informações do sistema 

linguístico com o visual e vice e versa.  

 Desta maneira, no que diz respeito à Prática Transformada, pudemos perceber 

que alguma mudança foi identificada, visto que agora os alunos reconhecem diferentes 

tipos de textos, recursos e maneiras de articulá-los, sem mencionar, que passaram a 

organizar estrategicamente suas produções. Assim, devido ao curto período de tempo e 

circunstâncias de aplicação da intervenção, não obtivemos resultados extravagantes em 

relação à Prática Transformada, mas obtivemos um retorno significativo, que a partir da 

prática constante, auxiliará promissoramente para o desenvolvimento de 

multiletramentos. 

 

4.3 DESEMPENHO DOS ALUNOS NO “O QUÊ?” DA PEDAGOGIA DOS 

MULTILETRAMENTOS ATRAVÉS DA INTERVENÇÃO NO ENSINO MÉDIO 

 

 Para a produção de um reels no Instagram é possível fazer uso de todos os 

sistemas semióticos, uma vez que se pode empregar o linguístico através das palavras e 
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frases; o visual, sonoro e espacial através de fotos ou gravação de vídeo com música ou 

fala; e gestual através de Gifs ou vídeo gravado. Assim, para a solicitação dessa produção, 

selecionamos a atividade da página 60 (figura 2) do livro didático em questão, situada na 

unidade 3, intitulada Why Humanity must unite (Porquê a humanidade precisa se unir). 

Utilizamos como critério para seleção, a temática da atividade, pois como trabalharíamos 

o desenvolvimento de multiletramentos, precisaríamos que a temática abordasse alguma 

questão de importância social. 

 Atividade selecionada para proposta de intervenção 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Como demonstra o título da unidade, nessa parte do livro são desenvolvidas 

questões relacionadas à cultura, portanto, nessa atividade em questão, é solicitado que o 

aluno imagine que está falando com uma pessoa estrangeira e desenvolva uma conversa 

sobre a sua cultura. Desta maneira, adaptamos a atividade para que em vez dos alunos 

apenas simularem a conversa ao vivo, eles pudessem produzir um vídeo, 

especificadamente, um reels no Instagram, aplicando a língua inglesa falada juntamente 

com outros diferentes recursos e sistemas semióticos disponíveis nessa rede social. 

Optamos por trabalhar com esse gênero, porque percebemos que os alunos tinham contato 

e apresentavam conhecimento sobre seu funcionamento. Assim, através dele, poderiam 

colocar em prática as estratégias desenvolvidas para a criação de sentido ao longo do 

minicurso e abordar a temática da cultura de forma multimodal, diversificada e 

multicultural, colaborando para o desenvolvimento de multiletramentos. 

 Desta maneira, no primeiro reels (figura 3) a ser analisado, a aluna escolheu 

abordar sobre os pontos turísticos do estado em que reside, no caso, o Rio Grande do 

Figura 2 
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Norte. Assim, em relação aos designs disponíveis, a aluna fez uso dos sistemas semióticos 

linguístico, sonoro e visual. O sistema semiótico linguístico foi utilizado para abordar o 

assunto e explicar as representações do sistema semiótico visual, uma vez que esse último 

foi utilizado apenas para representar as informações do linguístico. Ou seja, na primeira 

parte do vídeo (figura 3), a aluna empregou a frase “the seven wonders of rio grande do 

norte” para introduzir a temática a ser tratada. Juntamente a essa frase, a aluna aplicou a 

imagem da bandeira desse estado, relacionando e complementando as informações desses 

sistemas semióticos. No restante do vídeo, a aluna usou imagens de diferentes pontos 

turísticos juntamente com os seus nomes (figura 4), assim, nessa parte, o sistema 

semiótico visual não só se relacionava com o linguístico como o representava, 

potencializando a criação de sentido das palavras.  

Reels 1 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 Já em relação ao sistema semiótico sonoro, apesar de ter sido solicitado que a 

língua fosse aplicada de forma falada, a aluna relatou timidez para tal proposta e decidiu 

adaptar a solicitação, direcionando as principais informações para o sistema linguístico 

escrito e usando o sonoro apenas para inserir um fundo musical e deixar o vídeo mais 

atrativo. No entanto, a aluna foi estratégica ao escolher a música e mencionou que assim 

o fez por ser uma música brasileira utilizada no filme “Rio”, produzido e conhecido 

internacionalmente por abordar características específicas da cultura brasileira. Assim, a 

música poderia funcionar como ponte para assemelhar o conteúdo do vídeo com aspectos 

relacionados à cultura do Brasil. Ademais, por mais que a aluna não tenha realizado a 

Figura 3                                 Figura 4 

disponível em: 

https://www.instagram.com/p/CNnJVjvBICs/?utm_source=ig_web_copy_link 

https://www.instagram.com/p/CNnJVjvBICs/?utm_source=ig_web_copy_link
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atividade exatamente como foi solicitada, a forma como ela adaptou a produção para criar 

seu conteúdo, reflete justamente a questão do designing do processo de design, ou seja, a 

transformação de um conhecimento dado em um novo, visto que ela manteve a essência 

da proposta (reels sobre a cultura, brasileira) mas criou um modelo diferente para o fazer, 

ou seja, produziu um redesign.  

 Já em relação às metafunções da linguagem desenvolvidas nesses designs 

disponíveis, podemos perceber que a metafunção representacional é a que mais se destaca, 

já que seu principal intuito é representar pontos turísticos do Rio Grande do Norte. No 

entanto, ao ser questionada sobre a escolha de abordar esse aspecto, a aluna justificou que 

queria dar visibilidade também às belezas do seu estado, dado que sempre que ouvia falar 

do Nordeste, percebia que o Rio Grande do Norte era esquecido. Portanto, a metafunção 

ideológica também foi outro aspecto estrategicamente organizado, mostrando o 

desenvolvimento de um letramento crítico, visto que a aluna reflete e identifica os 

interesses servidos nesse ambiente digital. 

 Por fim, por mais que a aluna tenha aplicado apenas 3 sistemas semióticos dentre 

os 5 disponíveis, ela (1) desenvolveu um processo de design estratégico, em que todos os 

recursos empregados cumprem um propósito; (2) demonstrou habilidades de letramento 

digital através da: utilização de recursos de aparelhos móveis (mobile literacy),  produção 

de conteúdo digital cultural e intercultural (participatory literacy), e produção de um Re-

design interagindo corretamente nos contextos Cultural, Criativo, Comunicativo e Civil; 

(3) demonstrou um letramento visual e multimodal ao aplicar corretamente as funções 

representacional e organizacional no sistema semiótico visual e linguístico; e (4) utilizou 

a produção para aplicar a língua inglesa, mesmo que de forma adaptada (escrita) em 

relação à solicitação, e cumprir um propósito comunicativo real, revelando, assim, uma 

possibilidade de praticar e desenvolver a língua-alvo de forma multiletrada, usando os 

recursos possibilitados pelo Instagram para desenvolver o Letramento Digital, 

Letramento Visual e Letramento Multimodal.  

 No segundo reels (figura 5) a ser analisado, a aluna escolheu abordar sobre uma 

festa típica da região Nordeste. Em relação aos designs disponíveis, ela fez uso do sistema 

semiótico linguístico, visual, sonoro e gestual. O sistema semiótico linguístico foi 

utilizado para transcrever as suas falas por meio de legendas em português e inglês, assim, 

o sentido da sua mensagem poderia ser atingido por pessoas falantes de ambos idiomas. 

O sistema semiótico visual foi abordado de duas diferentes formas para dar mais 

representatividade às informações que estavam sendo mencionadas. Na primeira, a aluna 
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se caracterizou de acordo com as roupas usadas na festa típica abordada, com intuito de 

representar um dos costumes característicos ocorridos nesse evento, como mostra na 

figura 6. Na segunda, utilizou um filtro e edição digital para colocar imagens paralelas ao 

seu vídeo e demonstrar as informações que estava mencionando no momento da fala, para 

que as pessoas conseguissem identificar a festa a que ela estava se referindo, mesmo sem 

mencionar o nome. Em relação ao sistema semiótico sonoro, também foi desenvolvido 

de duas formas: através da fala em inglês em primeiro plano, abordando questionamentos 

para introduzir as descrições da festa relatada (Vocês conhecem um dos maiores eventos 

no Nordeste do Brasil? Tem comida típica e muito forró do bom); e por meio de um fundo 

sonoro no ritmo das músicas tocadas nessa festa, para trazer ainda mais representação ao 

evento descrito. Por último, em relação ao sistema semiótico gestual, a aluna realizou 

uma simulação da dança forró, típica da festa que ela estava descrevendo, assim, 

acrescentou sentido à imagem que estava sendo representada no momento do gesto, como 

também, representou a informação dita nos sistemas semióticos linguístico e sonoro. 

Desta forma, através dessa produção, a aluna colocou em prática e desenvolveu 

habilidades do Letramento Digital, Letramento Visual e Letramento Multimodal. 

 Reels 2 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Disponível em: https://www.instagram.com/p/CNnJwgJhvTD/?utm_source=ig_web_copy_link 

 

Figura 5 Figura 6 
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 No que diz respeito às metafunções da linguagem, a representacional, mais uma 

vez se destaca, visto que o principal intuito desse reels foi de abordar por meio de 

representações o conteúdo que está sendo relatado, no caso, as características específicas 

de uma festa típica. Por outro lado, também é perceptível a metafunção estrutural, visto 

que no desenvolvimento do vídeo podemos perceber diferentes tipos de edição para a 

explanação do conteúdo exposto, mostrando, assim, que houve uma estratégia para a sua 

produção. 

 Quanto ao designig, aspecto que diz respeito a construção de novas representações 

da realidade, podemos perceber que a aluna aplicou os diferentes sistemas semióticos para 

descrever a festa em dois aspectos principais: a culinária e a dança. Assim, construiu 

através do reels, a sua visão sobre o evento, tendo em vista que a festa também envolve 

outros aspectos, mas esses foram o que ela decidiu representar. Por fim, em relação ao 

redesign, que corresponde ao vídeo em si, já que a aluna aproveitou os designs disponíveis 

e através do designing criou o seu conteúdo, podemos perceber que ainda existem 

detalhes a serem melhorados. A pronúncia e a entonação de algumas palavras em inglês 

não ficaram tão claras, como também o fundo sonoro utilizado acabou sobressaindo um 

pouco o áudio da voz falada, e o posicionamento das legendas em dois idiomas ficaram 

muito próximas uma da outra em um tempo insuficiente para leitura do linguístico e 

demais modos. No entanto, ainda assim a aluna mostrou habilidades de letramento digital 

ao administrar sua identidade digital e criar um re-design, considerando corretamente o 

contexto cultural, a situação comunicacional desse ambiente de produção e a criatividade 

para criar sentido à mensagem que visava transmitir. Como também, mostrou habilidades 

de letramento visual e multimodal ao articular corretamente a função organizacional do 

visual, aplicando diferentes recursos semióticos de forma estruturada, como fez na 

interação da sua fala com imagens estáticas, sons, gestos, escolha da roupa e dança. 

Assim, apesar de mostrar detalhes que ainda precisam ser melhorados, conseguimos 

identificar habilidades multiletradas nessa produção, visto que o vídeo inteiro foi 

realizado de forma estratégica e articulada para a criação de sentido e foram aplicadas 

habilidades de letramento digital, visual e multimodal. 

 Por fim, no terceiro reels (figura 7), o aluno escolheu desenvolver a temática da 

cultura a partir do bordão “coisas que representam o Brasil mais do que futebol e samba”, 

popularmente conhecido ao falar sobre a cultura brasileira, já que muitas pessoas 

estrangeiras sempre relacionam o Brasil a esses traços citados. Assim, no 

desenvolvimento do vídeo, o aluno falou sobre o “Sítio do Pica-Pau-amarelo”, uma 
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produção cinemática brasileira muito conhecida; citou o costume de criar capas para 

eletrodomésticos; e também, falou sobre a grávida de Taubaté, que viralizou como um 

dos memes mais conhecidos da atualidade. Para isso, ele desenvolveu o seu reels 

utilizando o sistema semiótico linguístico, visual, sonoro e gestual.  

Reels 3 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 

Disponível em: https://www.instagram.com/p/CNnJhkihCf-/?utm_source=ig_web_copy_link 

 Em relação ao sistema semiótico linguístico, o aluno fez o uso de frases em inglês 

para legendar o que estava falando no sistema semiótico sonoro, como também, 

sincronizou a legenda no mesmo tempo da fala, usando fonte e cor legível, mostrando, 

assim, um letramento visual ao aplicar corretamente o aspecto organizacional do visual. 

O aluno relatou que optou por colocar a legenda em inglês porque a solicitação da 

atividade era direcionada para um diálogo com pessoas falantes da língua inglesa, 

portanto, a língua em uso seria o Inglês. Já em relação ao sistema semiótico sonoro, o 

aluno o utilizou tanto ao narrar o conteúdo do vídeo, como colocando uma música de 

fundo. Ele relatou que, para essa produção, primeiro fez a gravação de suas reações faciais 

(sistema semiótico visual e gestual), e depois realizou a narração do vídeo, organizando, 

assim, de forma estratégica os diferentes sistemas semióticos utilizados, para uma melhor 

transmissão de sua mensagem, demonstrando habilidades multimodais. Ademais, 

acrescentou também uma música de fundo, que segundo ele, frequentemente, via as 

https://www.instagram.com/p/CNnJhkihCf-/?utm_source=ig_web_copy_link
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pessoas usando-a em vídeos com conteúdo explicativos. O fato de o aluno refletir e 

perceber que tal música era utilizada com um propósito específico dentro dessa rede, 

mostra a presença de um letramento tanto sonoro como digital e crítico, visto que ele 

consegue compreender a comunicação nesse ambiente, identificando e relacionando 

estratégias utilizadas para a criação de sentido. 

 No que diz respeito às metafunções, pelo menos três delas são destacadas nesse 

reels: metafunção representacional, social e intertextual. A metafunção representacional 

pode ser identificada quando o aluno, através desse vídeo, dá voz e destaca costumes, 

produções cinemáticas (Sítio do Pica-Pau Amarelo) e pessoas, atribuindo-as como pontos 

marcantes da cultura brasileira. Já em relação à metafunção social, o aluno a desenvolve 

de forma cômica, ao se posicionar confuso sobre o costume de criar capas para diferentes 

objetos da casa. Assim, mostra o seu ponto de vista social, ao identificar a existência de 

traços da cultura brasileira que os próprios brasileiros não conseguem entender. Quanto 

à metafunção intertextual, o aluno a desenvolve também de forma cômica, pois referencia 

memes e aborda fatos e aspectos que são tão hilários e bobos que viralizam, ganham 

notoriedade e se efetivam como traço da cultura. Assim, mostra habilidades de letramento 

crítico, pois nessa abordagem, reconhece aspectos sociais, reflete sobre eles e dá o seu 

posicionamento. 

 Já em relação aos designs disponíveis, o aluno utilizou tanto a disponibilidade de 

sistemas semióticos disponíveis na rede social Instagram, como também usou a rede 

social Tiktok para utilização de seus recursos digitais. Quanto ao designing, ele utilizou o 

bordão “coisas que representam o brasil mais do que futebol e samba” para representar e 

dar destaque a aspectos culturais (memes, produções cinemáticas e costumes) que, 

segundo os critérios dele, mereciam ser abordados. Assim, utilizou uma informação dada, 

de conhecimento popular, para criar um novo conteúdo, ou seja, um redesign bastante 

explicativo e representativo, graças às escolhas e ao modo de aplicação de recursos feita 

pelo aluno.  

 Por fim, através desse reels, pudemos perceber que o aluno teve a oportunidade e 

aplicou diferentes estratégias de produção que colaboram diretamente para o 

desenvolvimento de multiletramentos, mostrando também certo conhecimento prévio 

que, ao ser aplicado em conjunto com as estratégias estudadas, potencializam a produção 

solicitada. Também, a partir desse processo de produção e gravação do vídeo, o aluno 

praticou e desenvolveu a língua de forma muito fluida, onde a sua aplicação no vídeo 

cumpria propósitos comunicativos reais.    
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5 AVALIAÇÃO DA INTERVENÇÃO REALIZADA 

  

 Como já mencionado anteriormente, uma das etapas do processo de análise da 

pesquisa, consistiria na realização de uma avaliação da intervenção ocorrida no ensino 

médio. Assim, os alunos inscritos no minicurso interventivo, responderam um 

questionário com 5 perguntas, refletindo a relevância das atividades realizadas. Vale 

lembrar, que, apesar do questionário ter sido enviado para todos os 11 alunos inscritos no 

minicurso, apenas 4 alunos o responderam, justamente os alunos mais assíduos e 

participativos ao longo da intervenção, portanto, consideramos que a avaliação atingiu o 

público destinado, dado que foi respondido pelos alunos que realmente participaram das 

atividades desenvolvidas.  

 A primeira pergunta desse instrumento de coleta, questiona: Antes do Minicurso, 

você já havia ouvido falar em Multiletramentos? Esse questionamento foi feito com o 

intuito de comparar o desempenho dos alunos sobre a temática antes e depois do 

minicurso. Desta forma, todos os 4 alunos apresentaram uma resposta unânime, marcando 

a alternativa “Não”. Isso nos possibilita perceber que mesmo os multiletramentos já 

fazendo parte dos documentos basilares da educação, como a BNCC, esse tema se mostra 

como um assunto desconhecido entre os alunos. Assim, revela um contexto de ensino 

vigente que ainda se distancia da realidade que esse documento se destina, visto que a 

falta de conhecimento dos alunos sobre essa temática está diretamente relacionada com a 

falta de investimento em capacitação dos professores para a realização desse trabalho. 

 Na sequência, a segunda pergunta questiona: Com a realização do Minicurso, 

você conseguiu entender sobre o que se tratam os Multiletramentos? Esse 

questionamento foi feito com o intuito de identificar se a realização do minicurso ocorreu 

de forma satisfatória e cumpriu o propósito de desenvolver essa temática, já que ao longo 

das aulas o conceito de Multiletramentos foi apresentado, discutido e desenvolvido. Mais 

uma vez os 4 alunos apresentaram uma resposta unânime, marcando a alternativa “Sim”, 

nos possibilitando deduzir que o ponto basilar desse processo de promoção de 

multiletramentos foi desenvolvido, visto que o reconhecimento dessa possibilidade de 

aprendizagem desperta a consciência para a sua efetivação.   

 Já na terceira pergunta, o questionário interroga: Você acha que é importante o 

desenvolvimento de Multiletramentos? Esse questionamento, visava identificar se os 

alunos viam relevância em trabalhar essa temática, logo, buscava compreender se seria 

uma prática de ensino bem aceita pelos alunos, que os envolveria e motivaria a aprender. 
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Desta maneira, todos os 4 alunos marcaram a alternativa “Sim”, sinalizando uma crença 

positiva que ajudaria no processo de ensino e aprendizagem, dado que os alunos 

acreditam na importância de tal trabalho. Por exemplo, o desenvolvimento da Instrução 

Explícita, defendido por essa teoria, possibilita tornar o aluno consciente sobre o uso da 

metalinguagem e capaz de identificar e refletir sobre os diferentes propósitos que a 

linguagem pode servir.  

 Por fim, em relação à quarta pergunta, o questionário interroga: Você conseguiu 

aprender estratégias para a produção e leitura de diferentes tipos de textos (em papel, 

ao vivo e eletrônico)? Nessa pergunta, visamos identificar se o principal objetivo do 

minicurso foi atendido, já que o desenvolvimento de multiletramentos ocorreria a partir 

das estratégias trabalhadas na intervenção. Assim, mesmo tendo sido apresentado as 

alternativas (SIM) e (NÃO) como nas perguntas anteriores, a partir desse ponto algumas 

respostas começaram a ficar mais descritivas, apresentando as seguintes afirmações: (1) 

Sim, na verdade eu já tinha uma forma de interpretação boa, o minicurso estimulou o 

desempenho da interpretação; (2) Sim, eu aprendi que podemos articular diferentes tipos 

de texto para dar sentido a determinado assunto; (3) sim, sim; e (4) sim, deu pra entender 

algumas coisas, e tirar minhas dúvidas.  

 Como podemos perceber, nas respostas 1 e 2, os alunos foram mais específicos 

em seus comentários e relataram que o minicurso colaborou para uma melhor leitura 

(resposta 1) e produção de textos (resposta 2), correspondendo justamente ao cerne do 

desenvolvimento de Multiletramentos. Na resposta 1, é relatado que houve um incentivo 

à interpretação, e na resposta 2, que os assuntos podem ser abordados a partir de diferentes 

tipos de texto. Portanto, analisando apenas por essas 2 respostas, poderíamos afirmar que 

ao menos para esses dois alunos o minicurso cumpriu o propósito e foi efetivo, dado que 

os alunos afirmam melhorias de desempenho e conseguem de fato reconhecê-las. Já no 

que diz respeito às respostas 3 e 4, apesar dos alunos relatarem o seu desempenho de 

forma superficial, ainda assim as afirmações sinalizam um resultado positivo.   

 Por fim, na quinta e última pergunta do questionário, os alunos teriam que 

responder de forma subjetiva a seguinte pergunta: Qual a principal contribuição que esse 

minicurso teve para você? Nessa pergunta, buscamos identificar a maior influência que 

os alunos identificaram graças à realização dessa intervenção. Assim, apresentaram as 

seguintes respostas: (1) Bom, o minicurso me ajudou a interpretar melhor todos os textos 

e vídeos que eu vejo, agora são mais elaborados. Abriu os meus olhos; (2) agora eu sei 

como organizar melhor meus projetos, e como passar uma mensagem de uma forma mais 
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clara; (3) aprendi muita coisa ao longo do minicurso       e (4) aprimorar o seu 

conhecimento científico e familiarizá-lo com as novas tecnologias.  

 Na resposta 1, o aluno identifica uma diferença na forma como interpreta os textos, 

incluindo vídeos, assim, podemos afirmar que nesse caso o minicurso cumpriu seu 

propósito no que diz respeito a aplicação do modelo crítico, dado que o estranhamento 

dos textos que consumimos diariamente, faz parte do processo de desenvolvimento de 

multiletramentos, assim como aponta o Grupo de Nova Londres (1996). Já na resposta 2, 

o aluno relata que aprendeu a estruturar melhor as suas produções, correspondendo 

justamente a Instrução Explícita, que foi desenvolvida ao longo do minicurso. Ou seja, 

novamente a intervenção mostrou proporcionar resultados positivos. Na resposta 3, o 

aluno foi bem objetivo e apenas afirmou que conseguiu aprender muitas coisas, usando 

um emoji que poderia ser interpretado como um sentimento de tensão, portanto 

consideramos a avaliação como neutra, visto que o aluno se posiciona de forma positiva, 

mas não descreve sobre a aprendizagem que relata ter alcançado. Na resposta 4, o aluno 

usou uma linguagem técnica e relacionou o uso do conhecimento científico com as novas 

tecnologias, mostrando compreender que o uso desses recursos, como o Instagram, por 

exemplo, pode ser realizado de forma crítica e consciente, graças à teoria científica como 

a Pedagogia dos Multiletramentos (1996).  

 Por fim, a partir da análise da avaliação dos alunos que de fato participaram do 

minicurso interventivo, podemos afirmar que a proposta teve uma boa receptividade e 

apresentou resultados positivos, já que os alunos relataram diferenças e melhorias após a 

realização do minicurso. Como também, algumas das mudanças relatadas, puderam ser 

realmente identificadas através da fala dos alunos ao longo das aulas e da produção dos 

reels, como o desenvolvimento de habilidades do Letramento Digital, Letramento Visual, 

Letramento Multimodal e Letramento Crítico. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Ao longo deste trabalho, nos aportamos na teoria da Pedagogia dos 

Multietramentos defendida pelo Grupo de Nova Londres (1996), para criar uma proposta 

de intervenção no ensino médio e promover multiletramentos a partir do livro didático de 

língua inglesa e a rede social Instagram. Desta forma, ao longo da intervenção ocorrida 

por meio de um minicurso, foram coletados três reels produzidos pelos alunos durante o 

período de realização da intervenção, que consistiram no corpus da pesquisa, bem como 

as respostas de quatro alunos colhidas através de um questionário.  

 Assim, através da intervenção realizada, identificamos os recursos digitais e 

multimodais utilizados pelos alunos na produção de sentidos, ao usar o Instagram como 

complemento das atividades do livro didático; analisamos o desempenho na língua e o 

desenvolvimento de letramentos a partir das atividades propostas; verificamos a avaliação 

dos alunos sobre a intervenção realizada; e, por fim, identificamos diferentes estratégias 

de produção de sentido que mostram como o uso do Instagram unido às atividades do 

livro didático pode potencializar a aprendizagem de Inglês e desenvolver 

multiletramentos. Seja na escolha dos sistemas semióticos ou na maneira de articulá-los, 

os alunos mostraram conseguir aplicar as estratégias desenvolvidas ao longo do minicurso 

e mostraram habilidades de Letramento Digital, Letramento Visual, Letramento 

Multimodal e Letramento Crítico, como também, praticaram e aplicaram a língua inglesa 

em contextos de comunicação real, dando um propósito para essa aprendizagem. No 

entanto, apesar do bom desempenho dos alunos na produção dos reels, correspondente à 

fase do “o quê?” da Pedagogia dos Multiletramentos (1996), os alunos ainda demostraram 

um déficit considerável na etapa do “como?” dessa teoria, especificadamente, na parte da 

Instrução Explícita, onde precisavam interpretar e analisar diferentes tipos de textos 

inseridos na sua realidade. Ou seja, isso nos possibilita perceber que os alunos conseguem 

criar sentido através de textos digitais produzidos a partir de redes sociais como o 

Instagram, e desenvolver o letramento digital, por exemplo, mas nem sempre têm 

consciência de como fazem isso, assim como também, apresentam dificuldade em realizar 

uma leitura crítica e interpretar esses textos. Desta maneira, evidencia-se que a maior 

dificuldade no desenvolvimento de multiletramentos, não se encontra na fase de produção 

textual, ou seja, no processo de Design, mas sim na realização de uma leitura crítica 

através da Instrução Explícita, sinalizando, assim, uma abertura para a realização de 
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trabalhos posteriores, como o desenvolvimento de uma intervenção focada nesta etapa 

(Instrução Explícita) da Pedagogia dos Multiletramentos. 

 Ademais, ao considerar a avaliação dos alunos através do questionário sobre a 

intervenção realizada, podemos afirmar que mesmo que a Pedagogia dos 

Multiletramentos ainda precise ser reforçada e desenvolvida até que os alunos consigam 

de fato apresentar resultados satisfatórios, a intervenção colaborou de forma positiva para 

esse processo de desenvolvimento de multiletramentos e mostrou alguns resultados. A 

partir dela, os alunos ampliaram o conceito de texto, entendendo que a criação de sentido 

pode ser articulada de diferentes formas, assim como tiveram acesso e aplicaram 

diferentes estratégias para leitura e produção de diferentes tipos de texto, sejam eles em 

papel, ao vivo ou eletrônico.  
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Apêndice 1 

Governo do Estado do Rio Grande do Norte 

Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (SEEC) 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO 

NORTE (UERN) 

Campus Avançado de Pau dos Ferros Maia (CAPF) 

Departamento de Letras Estrangeiras (DLE)  

Curso de Letras Inglês 

 

 

PLANO DE AULA 

DATA: 05/04/2021 DURAÇÃO: 8h/a PÚBLICO ALVO:  

2º ano do Ensino Médio 

TEMA/CONTEÚDO: Multimodalidade e Multiletramentos 

 

 

OBJETIVOS 

Geral: 

• Aplicar estratégias para o desenvolvimento de multiletramentos     

Específico 

• Perceber a importância de ser multiletrado; 

• Identificar textos multimodais da realidade inserida; 

• Identificar os diferentes modos e letramentos necessários para o consumo e 

produção desses textos 

MATERIAIS 

UTILIZADOS 

• Slides 

• Livro Didático 

• Celular - Instagram 

 

 

 

METODOLOGIA 

 

 

 

 

AULA 1 - INTRODUÇÃO 

1. Explicar o conceito de multimodalidade e dos diferentes tipos de texto 

(em papel, ao vivo e eletrônico) com exemplos inseridos na realidade 

dos alunos; (Prática Situada) 

2. Explicar que a maneira como a construção de sentido é organizada 

através de diferentes sistemas semióticos (espacial, gestual, sonoro, 

visual e linguístico) é intencionalmente e ideologicamente articulada 

para atender propósitos e valores de quem a produz, assim, justificar a 

importância de desenvolver multiletramentos; (Instrução Explícita) 
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3. Aplicar a tabela de Anstey e Bull (2006) para identificar os diferentes 

usos de diferentes sistemas semióticos utilizados no dia a dia, para 

analisar o processo de Design de textos inseridos na realidade dos 

alunos; (Instrução Explícita) 

4. Usar as 5 metafunções da linguagem (Representacional, Ideacional, 

Estrutural, Intertextual, Social e Ideológico) para analisar esses textos; 

(Instrução Explícita) 

5. Solicitar a resolução de um exercício com a tabela, usando textos da 

realidade dos alunos; (Instrução Explícita) 

AULA 2: MÃOS NA MASSA 

6. Socialização das tabelas; (Instrução Explícita) 

7. Estimular uma análise com um olhar diferente sob um texto da realidade 

dos alunos (ex: vídeo de blogueira com recebidos); (Modelo Crítico) 

8. Explicar que ser multiletrado vai além de saber consumir os diferentes 

tipos de texto, mas de saber produzi-los e adaptá-los para diferentes 

contextos também; 

9. Exemplificar a transformação de um texto em outro; (Ex: a 

transformação do conteúdo do minicurso de Referencial Teórico para 

Slides); (Prática Transformada) 

10. Solicitar a produção de um reels através do Instagram para realizar o 

speaking da atividade da página 60 do livro didático (Diálogo com um 

gringo sobre a cultura do nosso páis); (Prática Transformada) 

Obs:   

• Nesse vídeo, os alunos terão que falar em inglês e poderão usar 

diferentes recursos para incrementar essa produção, como 

legendas, emojis, filtros, sons e etc.  

• O gringo pode ser tanto um participante ativo (ser encenado pelo 

aluno), como também pode ser um participante passivo (que 

assiste ao vídeo e recebe informações do outro participante). 

11. Mostrar exemplos de Reels para inspirar a produção dos alunos e 

chamar atenção para os recursos utilizados na criação de sentido. 

AULA 3: FINALIZAÇÃO 

12. Socialização dos vídeos; 
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13. Identificação dos recursos utilizados perante os propósitos 

comunicativos; 

14. Observação do engajamento na língua. 

AVALIAÇÃO • Participação do aluno durante o desenvolvimento da aula;  

• Design do Reels produzido. 

REFERÊNCIAS COPE, B.; KALANTZIS, M. Multiliteracies: New Literacies, New Learning. 

In: Pedagogies: An International Journal, vol.4, p.164-195, 2009. | 

 

THE NEW LONDON GROUP. Multiliteracies: Literacy learning and the 

design of social futures. London: Routledge, 1996. 
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Apêndice 2 

INSTRUÇÃO EXPLÍCITA:  

SOBRE A COMPOSIÇÃO DOS TEXTOS 

 

 

• Quais textos são usados com quais sistemas semióticos? (Metafunção Estrutural) 

• Qual a relação entre o propósito do texto e o sistema semiótico usado? (Metafunção 

Estrutural) 

• Qual a relação entre o contexto do texto e o sistema semiótico usado? ((Metafunção 

Intertextual) 

• Como a eficácia do texto poderia ter sido melhorada se a seleção e uso do sistema 

semiótico fosse diferente? (Metafunção Estrutural) 

 

SOBRE A CONSTRUÇÃO DE SENTIDO DOS TEXTOS 

1. A que os significados se referem ou quem estão representando? (Metafunção 

Representacional) 

2. Como os significados relacionam as pessoas que envolvem? (Metafunção Social) 

3. Como os significados são organizados? (Metafunção Estrutural) 

4. Como os significados se encaixam nos significados do mundo? (Metafunção 

Intertextual) 

5. Aos interesses de quem os significados servem? (Metafunção Ideológica) 
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Apêndice 3 

QUESTIONÁRIO AVALIATIVO 

1. Antes do Minicurso, você já havia ouvido falar em Multiletramentos?  

(   ) Sim 

(   ) Não 

2. Com a realização do Minicurso, você conseguiu entender sobre o que se tratam os 

Multiletramentos?  

(   ) Sim 

(   ) Não 

3. Você acha que é importante o desenvolvimento de Multiletramentos?  

(   ) Sim 

(   ) Não 

4. Você conseguiu aprender estratégias para a produção e leitura de diferentes tipos de 

textos (em papel, ao vivo e eletrônico)? 

5. Qual a principal contribuição que esse minicurso teve para você? 

 


