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RESUMO: Este artigo tem como objetivo refletir sobre tecnologias digitais aplicadas ao ensino
de língua portuguesa para promover discussões acerca de problemas sociais. O referencial
teórico está representado pelas contribuições de estudos sobre os multiletramentos, com
enfoque no letramento crítico e na multimodalidade. Os processos metodológicos de coleta e
geração de dados são de natureza qualitativa, realizados através de uma pesquisa-ação, em
que os estudantes desenvolveram produções multimodais com o auxílio do aplicativo Canva,
abordando temáticas com viés social. Associado a estas produções, utilizaram-se outros
instrumentos de coleta de dados, como aplicação de questionário, realização de grupo focal
e debate em sala de aula. Os resultados demonstram que os estudantes refletiram sobre
problemas sociais locais e globais a partir da produção de textos multimodais. Além disso,
com relação à aplicação da atividade com a ajuda da ferramenta tecnológica Canva, os
estudantes consideraram positivo utilizarem os seus celulares em sala de aula para
desenvolver o aprendizado da língua portuguesa. A conclusão aponta para a necessidade de
os professores (re)pensarem o ensino de língua portuguesa, levando em consideração o
contexto social dos estudantes, e também a necessidade de refletirem sobre as suas práticas,
principalmente nesse período em que estamos vivenciando a pandemia da Covid-19, em que
se fez necessário ressignificar o modo como ensinamos.
Palavras-chave: Tecnologia digital. Letramento crítico. Multimodalidade.
ABSTRACT: This article aims to reflect on digital technologies applied to the teaching of
Portuguese language in order to promote discussions about social problems. The theoretical
framework is represented by the contributions of studies on multiliteracy, with a focus on critical
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literacy and multimodality. The methodological processes of data collection and data
generation are of qualitative nature, and were carried out inside an action research where the
students developed multimodal productions with the aid of the Canva application, addressing
themes with a social bias. Associated with these productions, other data collection instruments
were used, such as the application of questionnaire, the realization of focus group and debate
in the classroom. The results demonstrate that students reflected on local and global social
problems from the production of multimodal texts. Besides that, regarding the application of
the activity with the Canva technological tool, the students considered positive using their cell
phones in the classroom to develop Portuguese language learning. The conclusion points to
the need of teachers to (re) think the teaching of Portuguese language, taking into account the
students’ social context, and also the need of reflecting on their practices, especially during
this period when we are experiencing the Covid-19 pandemic, in which becomes necessary to
reframe the way we teach.
Keyword: Digital technology. Critical literacy. Multimodality.

Introdução
Em tempos de pandemia e isolamento social as tecnologias acabaram por
ganhar protagonismo dentro do ambiente escolar. No entanto, tudo se deu de forma
muito rápida e os professores e as professoras, em geral, se encontram perdidos
diante das inúmeras possibilidades que podem surgir a partir da utilização das
tecnologias em atividades remotas (sejam elas síncronas ou assíncronas).
Embora essa nova realidade de ensino com o uso das Tecnologias Digitais
da Informação e Comunicação tenha se intensificado devido a pandemia de Covid-19,
há anos vários estudiosos refletem acerca da importância das tecnologias nos
processos de ensino-aprendizagem. Destaca-se neste artigo, por ser objeto do nosso
estudo, a pedagogia dos multiletramentos discutida pelo Grupo de Nova Londres
(GNL), que se reuniu em 1996 em um colóquio para refletir acerca das novas práticas
sociais advindas dos avanços tecnológicos, em que cunharam o conceito de
multiletramentos (ROJO, 2012; 2013; CANI; COSCARELLI, 2016).
Em relação às novas práticas sociais, destaca-se neste artigo as novas
formas de interação. Vivemos cercados de pluralidades de textos multimodais, ou
seja, nas redes sociais muitas vezes substituímos uma palavra por uma figurinha ou
um Gif, muitos estudantes preferem assistir aos vídeos do YouTube a ler o conteúdo
em livro didático. Neste contexto, o texto verbal escrito já não é mais suficiente, assim
sendo, conforme defendem Rojo (2009; 2012; 2013) e Cani e Coscarelli (2016), cabe
à escola ensinar as novas formas de leitura e escrita dos textos multissemióticos.
Contudo, compreendemos que não basta apenas ensinar a relação verbo-visual, é
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preciso que os e as estudantes reflitam sobre a importância da linguagem de seu papel
social na sociedade.
Diante do exposto, por compreendermos que muitos professores e
professoras não se sentem preparados para fazer uso das ferramentas tecnológicas,
o que ficou evidente durante a pandemia, desde 2016 temos pesquisado algumas
possibilidades de uso da tecnologia que podem ser aplicadas em aulas de língua
portuguesa (LIMA-DUARTE; AGRA; CEDRIM, 2017). Para além dessa busca por um
aplicativo, nos detivemos também na concepção da pedagogia dos multiletramentos
(ROJO, 2012; 2013; CANI; COSCARELLI, 2016), porque nos parece urgente e
necessário para a sala de aula propostas de atividades que reflitam as multissemioses
e que possam contribuir para o letramento crítico. Neste contexto, este artigo tem
como objetivo refletir sobre tecnologias digitais aplicadas ao ensino de Língua
Portuguesa para promover discussões acerca de problemas sociais.
Os multiletramentos: multimodalidade e letramento crítico
Street (1995; 2014) considera o letramento sob dois enfoques: o autônomo e
o ideológico, sendo que o primeiro se refere, basicamente, às habilidades individuais
do sujeito, e o último às práticas sociais que envolvem leitura e escrita em geral. No
modelo ideológico, perspectiva defendida pelo autor, as práticas de letramentos estão
diretamente relacionadas à ideologia e aos aspectos socioculturais. A partir desta
teoria surgem novas contribuições que ampliam o conceito inicial de letramento. Neste
estudo, focamos nos multiletramentos e no letramento crítico.
A partir da necessidade de uma reinvenção da escola tradicional para um
ambiente mais moderno, ou seja, de uma escola que se adeque às novas formas de
ensino com metodologias sob um olhar voltado para a modernização, de uma
educação que acompanhe as transformações de um mundo cada vez mais
globalizado, como também às formas como são trabalhados os conteúdos curriculares
é que surge a pedagogia dos multiletramentos (ROJO, 2012; 2013; CANI;
COSCARELLI, 2016).
Havia uma preocupação do GNL em relação aos jovens, pois perceberam que
não adequar o espaço escolar ao conhecimento de mundo dos alunos e das alunas,
poderia trazer prejuízos à futura sociedade. Além disso, o GNL observou que os
jovens e as jovens faziam uso de tecnologias que os relacionavam ao mundo
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globalizado

e

“acarretavam

novos

letramentos

de

caráter

multimodal

ou

multissemiótico” (ROJO, 2012, p. 13), ou seja, os multiletramentos.
Os multiletramentos se caracterizam por dois pilares presentes na sociedade
contemporânea: a multiplicidade cultural e a multimodalidade (ROJO, 2012; 2013;
CANI; COSCARELLI, 2016). O primeiro está relacionado à “diversidade social, ou
seja, a variabilidade das convenções do significado em diversos momentos culturais,
sociais ou de domínio específico” (CANI; COSCARELLI, 2016, p. 19). Vivemos
rodeados de “produções culturais letradas em efetiva circulação social, como um
conjunto de textos híbridos de diferentes letramentos (vernáculos e dominantes), de
diferentes campos (ditos ‘popular/de massa/erudito’)” (ROJO, 2012, p. 13).
Atualmente não se pode mais pensar em Cultura com “C” maiúsculo (canônica e
hegemônica) e as tecnologias digitais favorecem o acesso ao conhecimento das
culturas. O segundo pilar trata-se da multimodalidade, isto é, da integração dos
diferentes modos para compor um texto. Com o avanço da tecnologia, novas formas
de configuração de textos têm surgido, o que exige do leitor novas habilidades de
leitura e produção textual.
Considerando então, que o trabalho com multiletramentos envolve
necessariamente uma pluralidade, tanto de culturas e conhecimento semiótico,
acreditamos ser o letramento crítico um pilar essencial para a construção de sentidos
pelos nossos e pelas nossas estudantes que podem vir a refletir e agir sobre seus
contextos e realidades de mundo. Iniciaremos nossas reflexões pela multimodalidade.
Multimodalidade e as novas formas de se construir um texto
Os textos multissemióticos ou multimodais são as diferentes formas de
representação utilizadas na construção da linguagem, dentre essas formas temos:
palavras, imagens, cores, formatos, disposição da grafia, gestos, olhares etc., que
contribuem para dar significado ao texto. (KRESS; VAN LEEUWEN, 2006; DIONÍSIO,
2011; ROJO, 2012; 2013).
Nos últimos anos houve grandes mudanças no que se refere à linguagem,
visto que os distintos modos presentes nos meios de comunicação têm trazido
diversas mudanças no âmbito da leitura de materiais diversos. Para Marcuschi e
Xavier:
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parte do sucesso da nova tecnologia deve-se ao fato de reunir em um
só meio várias formas de expressão, tais como texto, som e imagem,
o que lhe dá maleabilidade para a incorporação simultânea de
múltiplas semioses, interferindo na natureza dos recursos linguísticos
utilizados (MARCUSCHI; XAVIER, 2010, p. 16).

O mundo atual privilegia modalidades diferentes de leitura e escrita, isto é, a
leitura de texto verbal escrito já não é suficiente para atender as novas formas de
interação, porque as múltiplas semioses encontram-se tanto nos ambientes digitais
quanto nos materiais impressos (ROJO, 2013). À medida que as novas tecnologias
de produção e divulgação de textos vêm se desenvolvendo, a combinação de
linguagens tornou-se recurso cada vez mais frequente nos diferentes gêneros
textuais. Os meios de comunicação impresso, tais como, jornais e revistas combinam
com fotos, gráficos, mapas, desenhos, associados à palavra. Com isso, não basta
apenas o domínio da linguagem escrita verbal; torna-se necessário estudar o texto
multimodal.
Assim sendo, a escola não deve se preocupar em desenvolver apenas a
competência leitora dos alunos e das alunas em relação ao texto verbal escrito, mas
também ao texto multimodal, visto que o último se tornou uma necessidade para as
pessoas possam interagir e participar das várias práticas sociais. No entanto, desde
1998 Lemke afirmava que a escola não tem ensinado aos e às estudantes como se
dá a relação e integração dos diferentes modos que compõem um texto multimodal
(CANI; COSCARELLI, 2016), ou seja, a escola tem feito o caminho contrário ao não
atender as necessidades dos alunos e das alunas.
Diante do exposto, compreendemos ser necessário que o sistema
educacional repense a concepção de linguagem e ofereça aos estudantes um ensino
que atenda as novas demandas sociais e possa contribuir não só com a compreensão
do texto multimodal como também auxilie na educação crítica. A seguir trataremos do
outro pilar dos multiletramentos: o letramento crítico.
O letramento crítico
O letramento crítico é a possibilidade de ler um texto de maneira ativa e
reflexiva, compreendendo que ele pode ter muitos sentidos e possibilidades de
interpretação a depender da visão de mundo de quem o lê. Pode também contribuir
com a formação de cidadãos agentes e reflexivos por meio da crítica aos atuais
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problemas políticos e sociais, mediante questionamentos das desigualdades, com
incentivo a ações que visem mudanças e possíveis soluções pautadas na justiça e na
igualdade. Assim, concordamos com Duboc (2015) ao afirmar que o letramento crítico
pode favorecer o
desenvolvimento de habilidades que capacitem o cidadão a ler
criticamente as práticas sociais e institucionais e a perceber a
construção social situada do texto e da linguagem por meio da
compreensão de suas fontes, propósitos, interesses e condições de
produção (DUBOC, 2015, p. 219).

Compreendemos a partir desta autora que o letramento crítico incentiva o
questionamento de discursos dominantes existentes nos textos, pensando na
igualdade das relações sociais, a partir da contextualização social e histórica em que
foram formados. Para Janks (2016, p. 29) “a linguagem pode ser usada para manter
e desafiar formas existentes de poder”, ou seja, o letramento crítico pode ser usado
para quebrar paradigmas de discursos formais.
O conhecimento não pode ser considerado como único e imutável; mas, ao
contrário, ele está em constante modificação e ressignificação, cada vez que fazemos
inferências com o que vivenciamos, de modo que conseguimos expandir nossas
visões em outras perspectivas diferentes daquelas que já estão sendo apresentadas,
podemos criar outras possibilidades de interpretação.
Neste sentido, Janks (2016, p. 31) aborda que o “nosso mundo é construído
na e pela linguagem, ela molda nossa compreensão dele, associada ao nosso senso
de um eu particular e dos outros”, portanto, podemos entender o letramento crítico
como prática social, como elemento de recorrência para expressar pontos de vista de
cada sujeito, a depender do contexto em que ele esteja inserido. Neste mesmo
sentido, Mattos e Valério afirmam que
o aluno aprende língua “para transformar a si mesmo e a sociedade,
se assim lhe convier [...] e ela [a língua] é, em última análise, um
instrumento de poder e de transformação social”. Transformar-nos e
transformar nossas aulas e nossos alunos era o que, afinal, queríamos
e o que queremos (MATTOS; VALÉRIO 2010).

A escola pode favorecer o desenvolvimento do senso crítico na construção
identitária dos sujeitos. Os professores deveriam trabalhar com base na perspectiva
do letramento crítico, para desenvolver nos alunos práticas discursivas de construção
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de sentidos, e encorajá-los no desenvolvimento de posições e práticas de leitura
alternativas para questionar e criticar textos e suas formações sociais. Não basta
apenas ensinar a ler e escrever, é necessário que os professores busquem trabalhar
de forma heterogênea, inserindo no cotidiano escolar textos com temáticas que
favoreçam o desenvolvimento crítico nos alunos,
o ensino na escola deve contribuir para que o aluno “desenvolva certas
competências básicas para o trato com as línguas, as linguagens,
as mídias e as múltiplas práticas letradas, de maneira crítica, ética,
democrática e protagonista” (ROJO, 2009, p. 119, destaques da
autora).

A perspectiva de letramento crítico trazida neste artigo remete às questões
que envolvem as percepções dos alunos com relação a temas cotidianos ou temáticas
que refletem problemas sociais à luz da pedagogia dos multiletramentos. A partir deste
aporte teórico seguimos descrevendo a metodologia utilizada no estudo.
O aplicativo Canva e o processo de coleta e geração de dados
O Canva é um aplicativo que permite a elaboração de diversos tipos de
materiais gráficos de alta qualidade, podendo ser utilizado em diversas áreas. Produz
capa para o perfil do Facebook, materiais para campanhas de empresas e redes
sociais, banners de alta qualidade, cartazes, cartões de visita. Esta ferramenta
tecnológica oferece recursos para que qualquer usuário possa criar seu material em
poucos minutos. Tendo em vista que a interface não é complexa, compreendemos
que pode ser adequado ao contexto escolar. Com isso, os professores e as
professoras teriam um bom aliado para elaboração de distintos gêneros textuais
multimodais.
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Figura 1 – Interface do aplicativo Canva

Fonte: Site Canva - <https://www.canva.com/>

O funcionamento é simples: primeiramente, é necessário criar uma conta para
acessar o aplicativo, podendo ser utilizado a conta Google, ou utilizar o login do
Facebook. A tela inicial exibe uma lista horizontal dos tipos de design disponíveis, com
nomes em inglês (Fig. 1). O que mais nos agradou neste aplicativo é que ele pode ser
acessado tanto do computador, quanto do celular, o que facilita bastante a utilização
em sala de aula, tendo em vista que, atualmente, a maioria dos e das jovens possui
um dispositivo móvel do tipo Smartphone, que torna possível baixar o aplicativo e
utilizá-lo de forma simples e rápida. Em suma, não há necessidade de que a escola
possua um laboratório bem equipado para que o Canva seja utilizado para contribuir
com processo de ensino-aprendizagem.
Cada item possui uma grande variedade de designs pré-determinados. Basta
rolar a lista para encontrar o que deseja. As imagens são divididas em elementos
como: figuras, formas, textos e imagens. É só tocá-los para alterar suas propriedades,
ou seja, as suas características iniciais, deixando-as do jeito que quiser para editar e
criar seu próprio texto multimodal. Como são muitas opções, é necessário explorar
um pouco cada item para descobrir suas funcionalidades.
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Figura 2 – Página inicial do aplicativo Canva

Fonte: Site Canva - <https://www.canva.com/>

Após escolher o design que mais agradar, basta clicar na parte da imagem,
para modificá-la e elaborar um texto, a partir do layout selecionado, que pode ser tanto
uma imagem retirada da internet, como alguma fotografia feita no próprio celular. As
imagens podem ser editadas com efeitos, colocá-las sobrepostas ao texto, ou como
fundo, e também utilizar mais de uma imagem por design. Pode haver edições no
texto, como modificar o tamanho da letra, a cor, a fonte e a posição do texto, tudo
muito fácil e intuitivo, o que torna bastante simples a utilização do aplicativo.
A escola e os participantes
O local de realização desta experiência didática foi uma escola pública da rede
estadual que apresenta certa precariedade no que diz respeito à estrutura física,
como, por exemplo, a não utilização do laboratório de informática.
A escola funciona em tempo integral, sendo o período da manhã com aulas
normais, e o vespertino com as atividades extraclasse. Grande parte dos estudantes
não reside no bairro, são provenientes de bairros adjacentes e de alguns distritos
vizinhos.
A professora colaboradora desta experiência didática, desde o início, se
mostrou bastante solícita e animada por realizar a atividade. Ela contou que já
trabalhava na escola há uns dois anos e que era uma das professoras que mais
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gostava de participar de projetos que trouxessem atividades para dinamizar um pouco
as aulas, o que julgava ser fundamental para o desenvolvimento dos alunos.
Após conhecer nossa proposta de atividade e como se daria sua aplicação, a
professora logo apontou que seria bastante interessante que tal atividade fosse
realizada nas classes de progressão (PG), que são turmas com alunos em
dependência de matéria; as turmas que ela lecionava correspondiam ao 8º e 9º ano
do ensino fundamental.
A princípio, a ideia era de trabalhar apenas com uma turma; mas a pedido da
professora, a aplicação foi realizada nas duas turmas de PG, onde ela lecionava,
porque segundo a professora, seria uma possibilidade para que esses alunos
pudessem interagir.
Com relação aos estudantes, a faixa etária estava situada entre os 12 e 15
anos, que correspondia à série a qual eles estavam cursando, ou seja, 8º e 9º anos.
As duas turmas tinham um número semelhante de alunos, em torno de 20 cada.
Procedimentos de geração e coleta de dados
Esta experiência didática insere-se na área de Linguística Aplicada, pois, ao
utilizar as tecnologias digitais aplicadas ao ensino de língua portuguesa para promover
reflexões sobre problemas sociais, amplia-se os horizontes do processo de ensinoaprendizagem de língua materna fazendo com que os/as estudantes reflitam acerca
de seus contextos. De acordo com Moita Lopes, um dos desafios da LA na
contemporaneidade é a de
como criar inteligibilidades sobre a vida contemporânea ao produzir
conhecimento e, ao mesmo tempo, colaborar para que se abram
alternativas sociais com base nas e com as vozes dos que estão à
margem: os pobres, os favelados, os negros, os indígenas, homens e
mulheres homoeróticos, mulheres e homens em situação de
dificuldades sociais e outros (MOITA LOPES, 2006, p. 86).

Neste estudo o nosso desafio foi ouvir os estudantes e compreender suas
perspectivas acerca do contexto em que estão inseridos, a partir de suas produções.
Conforme informando interiormente, esta proposta se insere nos estudos dos
multiletramentos, portanto, trabalhamos com o texto multimodal associado à
perspectiva do letramento crítico, com a inserção de tecnologia digital nas aulas de
língua portuguesa, por meio do aplicativo Canva.
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A apresentação do conteúdo e do aplicativo a ser utilizado foi feito por meio
de slides expostos nodata show, bem como exemplos de materiais já produzidos
através do aplicativo, para tentar despertar o interesse dos/as alunos/as e para que
pudessem observar que a utilização do aplicativo Canva não era complexa. A
dificuldade estava na reflexão do tema a ser abordado e na construção do texto
multimodal, visto que eles deveriam relacionar imagem e crítica social. Assim sendo,
solicitamos que pensassem em um tema de relevância social, que fosse importante
para os/as participantes.
Após a escolha, deveriam criar um material gráfico, utilizando o aplicativo
Canva. Antes dessa fase de elaboração trabalhamos em sala da aula sobre a relação
verbo-visual nos textos. Para elaboração desta atividade reunimos os/as estudantes
em quatro grupos de cinco pessoas. Além dessas produções, utilizamos um
questionário e fizemos um grupo focal no processo de coleta e geração dados e para
que todos pudessem refletir acerca dos textos multimodais apresentado por cada
grupo, fizemos um debate em sala de aula.
O uso de tecnologia nas aulas de língua portuguesa: construção de gêneros
multimodais com temáticas sociais
Durante o processo de coleta e geração de dados, os estudantes fizerem
quatro produções com as seguintes temáticas: (i) Paz nos estádios, (ii) O uso da
internet, (iii) Racismo e (iv) Violência contra a mulher. Por questão de delimitação de
espaço do gênero acadêmico artigo, selecionamos três produções para análise dos
dados. A seleção se deu a partir dos temas que foram mais relevantes, de acordo com
a participação dos estudantes durante a reflexão sobre as produções. Assim sendo,
apresentamos a análise dos seguintes temas: Paz nos estádios, Racismo e Violência
contra a mulher.
1ª Produção – Paz nos estádios
A primeira produção trata-se de um texto multimodal, que reflete o contexto
dos torcedores alagoanos: a rivalidade entre os dois principais times de futebol de
Alagoas – Clube de Regatas Brasil (CRB) e Clube Sportivo Alagoano (CSA).
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Figura 3 – Paz nos estádios

Fonte: Acervo da pesquisadora (2018)

No que se refere ao texto multimodal, na Fig. 3, os estudantes colocaram os
escudos dos dois times na mesma proporção de tamanho, o que demonstra coerência
com o tema que eles estão tratando, a paz nos estádios. Compreenderam também a
importância de escolher um pano de fundo preto, para dar destaque às cores das
letras que compõem o cartaz. Evidencia-se que a escolha das letras brancas
representa socialmente no Brasil (e em outros países) a cor da paz.
Em relação à criticidade, trata sobre a violência nos estádios, referindo-se às
torcidas, que muitas vezes vão ao estádio, não para torcer pelo seu time, mas para
brigar. O grupo que escolheu esse tema, justificou dizendo: “Ah, professora, nós
sempre vamos nos jogos e quase toda vez tem confusão lá das torcidas; ninguém
aceita perder, por isso que a gente quis falar disso, já vi muitas brigas lá no jogo e,
quando é clássico então...” (GRUPO FOCAL 1, 2018). Esta reflexão dos estudantes,
aponta para o entendimento de Duboc de que o letramento crítico pode auxiliar no
desenvolvimento de habilidades que capacitem o cidadão a ler
criticamente as práticas sociais e institucionais e a perceber a
construção social situada do texto e da linguagem por meio da
compreensão de suas fontes, propósitos, interesses e condições de
produção (DUBOC, 2015, p. 219).

Como se pode observar, os estudantes conseguiram fazer um texto
multimodal, que refletisse um problema local. Conforme Antunes, ao se trabalhar com
o texto, sem dar tanta ênfase na descrição da língua, o aluno “vai poder perceber que
a língua que eles estudam é a mesma língua que circula em seu meio social”
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(ANTUNES, 2009, p. 118). Assim sendo, os estudantes conseguiram elaborar um
texto multimodal, com coerência entre a relação texto/imagem e que expôs a vontade
de eles irem para o estádio prestigiar os seus times, sem medo de se ferir.
Em relação à inserção da tecnologia para elaborar a atividade de Língua
Portuguesa, os estudantes relataram que “seria bom, porque como foi no celular, aí
todo mundo se interessou em fazer”. Ainda nessa mesma perspectiva, sobre o
aplicativo Canva, eles disseram “Foi bom fazer esse trabalho pelo celular, porque toda
vez a pessoa fica só escrevendo ou se não fazendo os negócios do livro... Aí isso foi
uma boa, porque foi diferente” (GRUPO FOCAL1, 2018).
Nas duas respostas, os estudantes enfatizaram que o uso do celular, motivouos a realizar a tarefa. Fizeram, ainda, uma crítica sobre copiar do quadro ou responder
o livro didático. Isso demonstra que eles estão atentos às metodologias utilizadas
pelos/as professor/as, o que demonstra a necessidade de buscar novas estratégias
de práticas de leitura e escrita, que confirma o pensamento de Rojo (2013, p. 8) “se
os textos da contemporaneidade mudaram, as competências/capacidades de leitura
e produção de textos exigidas para participar de práticas de letramento atuais não
podem ser as mesmas”. Esta afirmação reforça a nossa compreensão acerca da
necessidade de inserção de novas metodologias, como o uso das tecnologias.
Embora durante a reflexão em sala de aula, os/as estudantes não tenham se
questionado sobre temas como o “endeusamento” dos jogadores de futebol, das
diferenças salarias entre jogadores e jogadoras, da importância que se dá ao futebol,
consideramos que esta produção lhes permitiu dialogar sobre a violência, em um local
que deveria ser de lazer.
2º Produção – Preconceito racial
A segunda produção traz um tema bastante comentado em diversos
ambientes sociais, que é o preconceito racial. Esse é um problema que se arrasta ao
longo dos anos, onde pessoas são feitas de escravas e discriminadas apenas por
possuírem pele negra, como se a cor da pele de alguém pudesse ditar o seu caráter.
No entanto, esse não é um tema que ficou no passado; atualmente, em pleno século
XXI, ainda vemos pessoas passando por diversas situações de discriminação por
causa de sua cor.
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Esse tema é bastante importante para ser trabalhado, principalmente no
ambiente escolar, onde estamos lidando com a formação de caráter e pensamento
dos alunos.
Figura 4 - Preconceito racial

Fonte: Acervo da pesquisadora (2018)

Nesta produção, observamos que os estudantes escolheram uma imagem
com duas pessoas de mãos dadas, representando uma pessoa de pele branca, e a
outra de pele negra, simbolizando a união entre elas.
O texto escrito pelo grupo destaca a criticidade que os estudantes trouxeram,
a partir da temática escolhida por eles, onde citam a questão de que, entre nós seres
humanos, por sermos uma só raça, não deveria existir preconceito; os estudantes
enfatizam isso, ao dizer que “ser humano é não ter preconceito” (Fig.4). A utilização
do adjetivo humano vem reforçar essa ideia de pluralidade e inclusão - se somos
humanos, pertencentes à mesma raça, não haveria razão para sermos
preconceituosos na visão dos estudantes que criaram a imagem.
Esta reflexão exposta pelos estudantes durante o grupo focal, nos remete à
concepção de Janks (2016, p. 29), para quem “a linguagem pode ser usada para
manter e desafiar formas existentes de poder”, nessa perspectiva o letramento crítico
incentivou os alunos a fazerem um questionamento dos discursos existentes na
sociedade, que abordam questões relacionadas ao preconceito racial e o contexto
social e histórico em que esses discursos foram formados.
Com relação ao desenvolvimento da atividade utilizando a ferramenta Canva,
os estudantes destacaram que “[...] foi diferente né? porque a gente tá mais
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acostumado a mexer no celular e no computador pra olhar o face, o Instagram ai fazer
esse trabalho com o celular foi bom porque mudou um pouco o que a gente faz né e
foi fácil fazer o trabalho. Ao afirmarem que usam para interagir pelas redes sociais,
corroboram com a afirmação de Rojo (2012, p. 27) “Em vez de proibir celular em sala
de aula, posso usá-lo para a comunicação, a navegação, a pesquisa, a filmagem a
fotografia”, em outras palavras, os/as estudantes precisam compreender que o
parelho móvel pode ser utilizado para construção de seus conhecimentos, que com
os celulares podem aprender em rede.
O grupo se sentiu à vontade para realizar a atividade utilizando o aplicativo, e
conseguiu relacionar bem o texto e a imagem. Quando questionados se seria
interessante inserir mais atividades utilizando tecnologia, como a ferramenta que eles
utilizaram disseram que “Depende, se for que nem esse trabalho vai ser bom, mas a
gente já fez uns trabalhos na sala de informática que não foi muito bom não era melhor
tá fazendo no caderno mesmo” (GRUPO FOCAL 3, 2018).
Essa afirmação do grupo nos fez refletir que, em geral, os professores e as
professoras usam a sala de tecnologia para repetir as mesmas práticas tradicionais
de ensino de LP, ou seja, o uso de uma ferramenta digital sozinha não lhes traz total
interesse, pois ao destacarem que já haviam feito outros trabalhos no computador e
que não foi tão interessante, nos leva a perceber que não basta apenas inserir a
ferramenta digital é necessário pesquisar estratégias favoráveis ao processo de
ensino-aprendizagem.
Nesta perspectiva, vale destacar o que diz Knuppel (2016, p. 82): “À medida
em que os alunos têm acesso a uma gama de recursos interativos que complementam
e aprofundam informações, esses têm novas oportunidades de acesso a diferentes
formas de letramento e a textos multimodais que possibilitam a internalização dos
saberes.” Fazer uma boa adequação de conteúdo, juntamente com a utilização de
novos recursos digitais, é fundamental para o sucesso da aplicação da metodologia
trabalhada.
3º Produção – Violência sexual
A terceira produção traz como tema a violência sexual, um sério problema que
vemos constantemente acontecer em nossa sociedade e que, atualmente, atinge
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mulheres e crianças de até 13 anos, segundo dados do 13º Anuário de Segurança
Pública, (produzido pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 2019).
Figura 5 - Violência sexual

Fonte: Acervo da pesquisadora (2018)

A produção feita por esse grupo abordou um assunto bastante complexo, por
se tratar de um tema delicado. O grupo era composto apenas por meninas; uma delas,
a mais introspectiva do grupo, foi quem sugeriu o tema, pois, segundo ela, era um
tema muito importante e atual, sobre o qual seria bom falar na escola. A partir da fala
da aluna, que permanecia sempre muito séria, pudemos notar que a atividade que
estava sendo realizada era um meio de conversar e refletir sobre o problema, que por
vezes torna-se um tabu, principalmente na atualidade em que muitos políticos e
religiosos pregam que a educação sexual nas escolas é sinônimo de “como praticar o
ato sexual”.
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O grupo utilizou uma imagem de um corpo feminino, colocado em segundo
plano, na cor cinza, um pouco sombreada, que remete à ideia de que as vítimas de
abuso sexual, por vezes permanecem em silêncio. Já em seu texto, o grupo utilizou
duas cores marcantes, em tons quentes (vermelho e preto), que remetem à violência
sofrida por pessoas que sofrem abusos. A palavra “CHEGA!”, em caixa alta e na cor
vermelha, soa como um grito, um pedido de socorro; já o texto na cor preta, dá a ideia
do luto, ou seja, a dor e a tristeza pelas quais as pessoas abusadas sexualmente
sofrem. Ainda em relação ao texto multimodal, não havia necessidade de repetir a
mesma imagem, por outro lado, essa repetição pode ser compreendida como a
saliência (KRESS; VAN LEEWUEN, 2006), visto que as estudantes quiseram reforçar
a necessidade de as mulheres não serem violentadas.
O grupo fez sua crítica ao tema, abordando a questão da violência de quem
pratica o abuso, que, frequentemente, ameaçam suas vítimas para que se mantenham
caladas. Nesse sentido, fica claro a noção de criticidade por parte dos estudantes,
visto que “o letramento crítico possibilita o questionamento e a ressignificação de
relações ideológicas e de poder neutralizadas” (TILIO, 2016, p. 26), em outras
palavras, um assunto que antes era tabu em sala de sala, tem sido questionado pelos
estudantes, pois, nas aulas de língua portuguesa foram instigados a refletir sobre as
diversas problemáticas que permeiam os seus contextos.
É importante salientar que em sala de aula refletimos sobre a palavra
“incompetente” utilizada pelo grupo de adolescentes, porque não se trata de o
abusador ser competente x incompetente para conquistar/seduzir uma criança ou
mulher, trata-se de que a violência sexual contra crianças e adolescentes, ou seja,
estupro de vulnerável, o que é crime, portanto, o abusador sempre será um criminoso
e a pessoa vulnerável sempre será a vítima. Neste momento de discussão em aula as
adolescentes e seus/suas colegas de sala tiveram a possibilidade de repensar sobre
os discursos que permeiam os atos de violência sexual.
Sobre a utilização de uma ferramenta digital no desenvolvimento da produção,
no questionário realizado, o grupo disse ser “Interessante pra mudar um pouco o jeito
como os professores sempre fazem” (GRUPO FOCAL 4, 2018). Em outro parte do
questionário, falando sobre a facilidade no uso do aplicativo, disseram ainda que
“Ajudou porque, nem sempre dá pra falar o que a gente quer só com as palavras, e
essa ideia de juntar o texto com foto ajudou a se expressar melhor” (GRUPO FOCAL
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4, 2018). Esta afirmação feita pelas estudantes vai ao encontro da compreensão de
Cani e Coscarelli (2016, p. 24), baseadas em Kress e Van Leeuwen, para quem “a
escrita terá cada vez mais imagem combinada ao texto verbal e os efeitos causados
por essa junção produzirão profundas mudanças no conhecimento”. Fato é que os/as
estudantes tiveram essa percepção, ao comentarem acerca de sua produção
multimodal.
Considerações
Ao nos propormos trabalhar com base nos multiletramentos sob dois vieses:
multimodalidade e letramento crítico. Em relação ao texto multimodal, podemos
afirmar que esta prática pedagógica permitiu que estudantes refletissem acerca das
relações verbo-visuais, contudo, não foi tão simples, visto que elaborar um texto
multimodal exige conhecimento de como os distintos modos contribuem para dar
significado ao texto. Nesse sentido, por vivermos em uma sociedade multimodal, os
professores e as professoras de língua portuguesa precisam dar mais atenção aos
textos multimodais, dado que não se trata apenas de juntar os modos, mas de refletir
acerca de cada elemento na composição do todo.
A perspectiva do letramento crítico, nesse caso, foi fundamental para que
os/as estudantes pudessem expor seus pontos de vista, a partir dos temas escolhidos.
Isto é, o processo de ensino-aprendizagem de língua portuguesa com viés no
letramento crítico, contribuiu para que eles refletissem sobre problemáticas sociais e
fossem agentes nos seus processos de ensino-aprendizagem, o que pode vir a
acarretar agência em seus contextos sociais. No entanto, ensinar a partir dessa
perspectiva nem sempre será fácil, pois tratar de temas atuais e recorrentes em nossa
sociedade, como os que foram abordados aqui, é um tanto complexo, pois pode
acarretar discussões polêmicas e acaloradas; mas os estudantes conseguiram
abordá-los, de forma bastante significativa, e demonstraram ser reflexivos com o tema
que escolheram e produziram materiais, seguindo a proposta apresentada para eles.
Além disso, vale destacar que é difícil descontruir a percepção que eles têm de aulas
de língua portuguesa. Em geral, eles associam a língua portuguesa ao ensino de
gramática, não pensam a linguagem a como algo que pode torná-los agentes em seus
contextos.
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No que se refere ao desenvolvimento da atividade com a inserção de
tecnologia pode-se considerar que foi bastante significativo para os/as estudantes. As
tecnologias digitais podem ser aliadas nos processos de ensino-aprendizagem, mas
é inegável que os professores precisam de formação continuada para que possam
(re)aprender a utilizá-las. Para evidenciar a nossa compreensão, podemos refletir no
que tem ocorrido atualmente, durante a pandemia da Covid-19, em que muitas
instituições de ensino optaram por manter as aulas, no entanto, estão oferecendo o
ensino se forma on-line sem ao menos terem preparado os professores para esse
processo.
Por fim, concluímos este artigo com uma reflexão, o que dizer dos nossos
alunos e alunas que não dispõem de um pacote de dados ou de uma conexão via WiFi de internet e que se encontram impedidos de realizar atividades até mais simples
do que as que foram sugeridas e realizadas aqui? Defendemos o uso de tecnologias
sim, mas também defendemos o direito de que todos possam utilizá-la por meio de
políticas públicas que podem vir a garantir uma maior conectividade aos lares e
espaços públicos e todas as regiões do nosso país.
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