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RESUMO 

A presente pesquisa busca analisar a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) que, divulgada 

em 2017, é um documento obrigatório que visa garantir os componentes curriculares 

necessários para a Educação Básica, no qual a Língua Inglesa (LI) se manteve como língua 

estrangeira obrigatória. O objetivo da presente dissertação é analisar quais as perspectivas da 

BNCC, levando em conta as metas de ensino-aprendizagem, especificamente relacionadas ao 

ensino de LI na perspectiva dos multiletramentos e da multimodalidade. Assim, são analisados 

os conteúdos escolhidos pela Base para o ensino do idioma estrangeiro e suas implicações 

sociais e de formação cidadã, além de comparações entre a Base e o os documentos oficiais 

anteriores, que continuarão servindo de parâmetros para a educação nacional. Depois dessa 

etapa, é analisado um livro didático de língua inglesa, como suporte para a análise da Base, 

observando se os conteúdos (descrição dos gêneros textuais abordados) e os ideais da BNCC já 

estão sendo contemplados e como esses poderiam ser modificados para atenderem melhor aos 

preceitos do referido documento. A análise qualitativa conta com o apoio de teóricos que 

discutem os diferentes tópicos que surgem ao se emergir nos detalhes da BNCC, como Cope e 

Kalantzis (2006, 2008, 2009, 2018), Oliveira (2014), Tagata (2017), Oliveira e Dering (2018), 

Araújo e Larré (2018), dentre outros autores. Os resultados evidenciam que a teoria dos 

multiletramentos está diretamente interligada com as novas necessidades da educação, pelo seu 

caráter inovador na perspectiva de leitura e compreensão dos letramentos digitais, críticos, 

midiáticos, dentre outros. Nesse contexto, a pesquisa também constatou que, mesmo com a 

inovação de teorias e novos documentos, a educação ainda continua sendo desafiadora pela 

ausência de fatores externos e materiais que facilitariam e tornariam mais cativante o ensino de 

língua inglesa nas instituições públicas e privadas. 

 

 

Palavras-chave: BNCC de Língua Inglesa. Multiletramentos. Livro Didático.  
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ABSTRACT 

This research seeks to analyze the Common National Curriculum Base (BNCC), which, 

released in 2017, is a mandatory document that aims to guarantee the necessary curriculum 

components for Basic Education, in which the English Language (LI) has remained as a 

mandatory foreign language. The objective of this dissertation is to analyze what the BNCC 

perspectives are, taking into account the teaching-learning goals, specifically related to the 

teaching of LI in the perspective of multi-tools and multimodality. Thus, the contents chosen 

by the Base for foreign language teaching and their social implications and citizen education 

are analyzed, as well as comparisons between the Base and the previous official documents, 

which will continue to serve as parameters for national education. After this stage, an English 

language textbook will be analyzed, as support for the analysis of the Base, observing if the 

contents (description of the textual genres covered) and the BNCC ideals are already being 

contemplated and how they could be modified to better serve the precepts of that document. 

The qualitative analysis has the support of theorists who discuss the different topics that arise 

when emerging in the details of BNCC, such as Cope e Kalantzis (2006, 2008, 2009, 2018), 

Oliveira (2014), Tagata (2017), Oliveira e Dering (2018), Araújo e Larré (2018), among other 

authors. The results show that the theory of multi-courses is directly interconnected with the 

new needs of education, due to its innovative character in the perspective of reading and 

understanding of digital, critical and media literacies, among others. In this context, the research 

also found that even with the innovation of theories and new documents, education still remains 

challenging due to the absence of external and material factors that would facilitate and make 

English language teaching in public and private institutions more captivating. 

 

Key words: BNCC of the English Language. Multiliteracy. Textbook.  
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1 INTRODUÇÃO 

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC), julgada e divulgada em 2017 pelo 

Conselho Nacional da Educação (CNE), possui caráter normativo obrigatório, pensada no 

âmbito do Plano Nacional de Educação (PNE), que, em 2014, previa a formação de um comitê 

para a sua criação. Amparada na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), ela 

apresenta várias mudanças quando comparada aos documentos educacionais anteriores, como 

os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e as Orientações Curriculares para o Ensino Médio 

(OCEM), por serem as últimas recomendações e não possuírem finalidade de obrigatoriedade. 

A justificativa para a realização da presente pesquisa se deu pela curiosidade frente à 

necessidade da criação de um novo documento educacional brasileiro, que, diferentemente dos 

anteriores, não possui a função somente de orientar ou oferecer parâmetros, mas também de 

normatizar, regulamentar, isto é, de caráter obrigatório. O questionamento a tantas mudanças 

no âmbito educacional nesse momento histórico do Brasil alavancou a motivação para tal 

pesquisa, e, para além disso, foram pensadas as contribuições sociais nas reflexões linguísticas 

e educacionais. 

A língua inglesa (LI), vista como língua franca e obrigatória na BNCC, será analisada 

como componente curricular no ensino básico, levando em consideração os impactos sociais 

que este idioma gera na sociedade e as múltiplas oportunidades linguísticas e culturais que 

podem ofertar ao alunado. Na Base, a LI está bastante pautada na fonte teórica dos 

multiletramentos, teoria do Grupo de Nova Londres1, que apresenta importância linguístico-

educacional, privilegiando a interpretação e compreensão textuais do mundo ao redor do leitor, 

nas mais diversas mídias, de textos verbais, não verbais e mistos. 

Nesse contexto, além de analisar a BNCC e o seu componente curricular de Língua 

Inglesa, será analisado um livro didático de Língua Inglesa utilizado em uma escola de ensino 

regular, com a finalidade de intensificar os estudos da Base na prática e da teoria dos 

multiletramentos que inspira o documento na área das Linguagens. Não há a intenção de 

analisar o material didático de forma isolada, mas para fins de pesquisa da Base em seus 

vínculos educacionais. 

 

                                                
1 The New London Group 
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2 OS DOCUMENTOS EDUCACIONAIS BRASILEIROS 

 

 

 

A educação brasileira é vasta e compreende diversos níveis, etapas, modalidades e 

importantes orientações normativas: a primeira que se destacou foi registrada em lei, quando 

foi instituída a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB nº 9.394/1996). Desde então, deu-

se início à produção mais efetiva de documentos que direcionassem a cultura educacional. Os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) foram publicados no ano de 1998 como forma de 

guiar os indivíduos da gestão escolar, como os coordenadores e os professores.  

Depois disso, as Orientações Curriculares para o Ensino Médio (OCEM) foram 

divulgadas em 2006, com o intuito de orientar os conteúdos, competências e habilidades2 que 

seriam necessários a desenvolver na etapa do ensino médio. Após quase 20 anos desde a 

publicação dos PCN, começou-se a planejar um novo documento que seria a base para a 

educação nacional, que serviria para normatizar os aprendizados essenciais dos discentes. Com 

o Plano Nacional da Educação (PNE) de 2014, que apontava a necessidade de um documento 

de base curricular, começou-se a discutir sobre a produção de um registro normatizador, exigido 

desde a divulgação da LDB. Assim, foi divulgada em 22 de dezembro de 2017 uma resolução 

do Conselho Nacional de Educação (CNE) que instituía e orientava a implantação da Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC), a qual vinha sendo discutida há três anos, desde 2015, 

visando regulamentar os conteúdos curriculares da educação básica, isto é, o ensino 

fundamental, o ensino médio e diversas modalidades da educação de todas as escolas públicas 

e particulares do Brasil.  

De acordo com o site oficial da Base Nacional Comum Curricular3,  

 

A BNCC é um documento de caráter normativo que define o conjunto 

orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem 

desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica. 
Conforme definido na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, 

Lei nº 9.394/1996), a Base deve nortear os currículos dos sistemas e redes 

de ensino das Unidades Federativas, como também as propostas 

pedagógicas de todas as escolas públicas e privadas de Educação Infantil, 

Ensino Fundamental e Ensino Médio, em todo o Brasil (BASE NACIONAL 

COMUM CURRICULAR, 2019).  

  

                                                
2Na BNCC, competência é definida como a mobilização de conhecimentos (conceitos e procedimentos), 

habilidades (práticas, cognitivas e socioemocionais), atitudes e valores para resolver demandas 

complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. 
3Disponível em: <basenacionalcomum.mec.gov.br/>. Acesso em: 05/01/2020.  
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É importante destacar que, de acordo com o site Nova Escola4 (2017), houve três versões 

do documento antes de ser divulgada a versão final, para que houvesse uma consulta pública e, 

depois disso, uma votação que incorporasse várias sugestões da sociedade, o que acarretou em 

diversas emendas e mudanças no texto inicial. Entretanto, no final do ano de 2017, foi divulgada 

somente a Base obrigatória referente à Educação Infantil e ao Ensino Fundamental. Somente 

em dezembro do ano de 2018 é que a BNCC do ensino médio foi votada pelo CNE e 

encaminhada para a homologação no Ministério da Educação (MEC). Portanto, devemos nos 

questionar se a decisão da Base foi realmente democrática. 

Nesse contexto, há a Base Nacional Comum Curricular da Educação Infantil e Ensino 

Fundamental e a do Ensino Médio. A proposta da BNCC é a de que no Ensino Médio o foco 

esteja no ensino de Português e Matemática como disciplinas básicas, vinculadas às áreas do 

conhecimento de Linguagens e suas tecnologias e Matemática e suas tecnologias, 

respectivamente. Além dessas, podemos encontrar as áreas do conhecimento de Ciências da 

Natureza e suas tecnologias e Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Importante ressaltar que 

a BNCC do Ensino Médio não foi divulgada primeiramente por completo, pois ainda houve 

análises e reflexões em seguida para que o documento oficial pudesse ser alterado. 

No Ensino Fundamental, as áreas do conhecimento são mais abrangentes, contemplando 

Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza, Ciências Humanas e Ensino Religioso. Nessas 

áreas do conhecimento estão incluídas as disciplinas de Português, Matemática, Língua Inglesa, 

Educação Física, Artes, Matemática, Ciências, História, Geografia e Ensino Religioso. Apenas 

as disciplinas de Arte e Educação Física não são divididas por anos, mas por ciclos:  

 

Arte e Educação Física são divididas por ciclos. Em Arte, são dois: 1º ao 5º 

do Fundamental e 6º ao 9º. Em Educação Física, são quatro: 1º e 2º, 3º ao 5º, 

6º e 7º e 8º e 9º anos. Essa classificação se dá porque “não há nenhuma 
hierarquia entre as dimensões [de conhecimento da disciplina], tampouco uma 

ordem necessária para o desenvolvimento do trabalho no âmbito didático 

(NOVA ESCOLA, 2017).  

  

No início das discussões, os membros responsáveis pela educação questionaram se esse 

novo documento traria inovações teóricas e práticas para as salas de aula brasileiras, bem como 

quais seriam as semelhanças e diferenças entre as novas e as antigas orientações, além da dúvida 

se o texto contemplaria a visão de educação que atendesse às necessidades da 

contemporaneidade, no atual Brasil globalizado e culturalmente diverso. Esse documento seria 

                                                
4A equipe do site Nova Escola acompanhou em grande parte o processo de discussão e implementação 
da BNCC. Disponível em: <https://novaescola.org.br/bncc/conteudo/>.  

https://novaescola.org.br/bncc/conteudo/
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suficiente para basear a educação atual? Contemplaria as necessidades atuais? Quais seriam 

essas necessidades no momento presente, ou seja, na segunda década do século XXI?  

Dessa visada, desenvolver este trabalho acadêmico pautado na conjuntura da BNCC é 

de grande valia, pois pode-se analisar o que há por trás dos pensamentos normativos referentes 

à educação, quais são os temas mais discutidos no período de lançamento do documento, além 

de ser possível discutir diversos temas educacionais, aos quais a BNCC faz menção, como, por 

exemplo, a discussão pautada em identidades e cultura5, além da teoria principal deste trabalho, 

os multiletramentos. 

Os temas de cultura, identidade, democracia, inclusão, consciência crítica e ética são 

bastante discutidos na contemporaneidade nas diversas mídias, principalmente, nos veículos de 

imprensa e nas redes sociais. Dessa maneira, esse assunto não poderia ter sido abandonado pelo 

documento normativo instituído para o ensino básico. Segundo Tagata (2017), “nunca se falou 

tanto de ética quanto atualmente, não apenas no âmbito da política, mas também no campo das 

ações cotidianas. [...] a ética se aplica diretamente a nossa experiência do dia a dia.” Sabe-se 

que a BNCC tenta contemplar os conceitos éticos, políticos e estéticos das Diretrizes 

Curriculares Nacionais da Educação Básica com o objetivo de criar e manter uma sociedade 

“justa, democrática e inclusiva” (BRASIL, 2018). Por isso, temas que promovem e reiteram os 

direitos humanos não podiam estar ausentes no documento. 

Além de temas relacionados à reflexão dos direitos humanos, a Base propõe a 

conscientização dos profissionais da educação para que os estudantes sejam vistos como 

sujeitos ativos do processo de aprendizagem e não como meros receptores. Ensina-se que os 

estudantes devem compreender que são seres ativos na escola, e esta como um espaço social, 

parte de uma comunidade.  

 
Assim, a BNCC propõe a superação da fragmentação radicalmente disciplinar 

do conhecimento, o estímulo à sua aplicação na vida real, a importância do 

contexto para dar sentido ao que se aprende e o protagonismo do estudante em 

sua aprendizagem e na construção de seu projeto de vida (BRASIL, 2018. p. 
15).  
 

                                                
5“Definir o que é cultura não é uma tarefa simples. A cultura evoca interesses multidisciplinares, sendo 
estudada em áreas como sociologia, antropologia, história, comunicação, administração, economia, 

entre outras. Em cada uma dessas áreas, é trabalhada a partir de distintos enfoques e usos. Tal realidade 

concerne ao próprio caráter transversal da cultura, que perpassa diferentes campos da vida cotidiana. 
Além disso, a palavra “cultura” também tem sido utilizada em diferentes campos semânticos em 

substituição a outros termos como “mentalidade”, “espírito”, “tradição” e “ideologia” (CUCHE, 2002, 

p. 203 apud CANEDO, 2009, p. 59).  
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Deve-se ter ciência de que, mesmo escutando uma aula expositiva ou lendo um texto, o 

aluno não é figura passiva, mas desempenha papel ativo na construção de sentidos naquilo que 

interpreta. A proposta da Base é incentivar aos professores que proponham atividades que visem 

a ação do aluno. Segundo Daher (2017, p. 25), “aprender significativamente implica atribuir 

significados” e, “tratando-se da aquisição de conhecimento, a mente humana só percebe um 

significado quando cria e recria os seus próprios significados.” O verbo criar que Daher sinaliza 

é um verbo de ação que simboliza a atitude que professores e alunos devem ter nas salas de 

aula, aliados a materiais didáticos de qualidade e ao reconhecimento do conhecimento prévio 

de cada um. No documento, podemos visualizar essa perspectiva a partir do seguinte excerto: 

 

Com a homologação da BNCC, as redes de ensino e escolas particulares terão 

diante de si a tarefa de construir currículos, com base nas aprendizagens 
essenciais estabelecidas na BNCC, passando, assim, do plano normativo 

propositivo para o plano da ação e da gestão curricular que envolve todo o 

conjunto de decisões e ações definidoras do currículo e de sua dinâmica 
(BRASIL, 2018. p. 20, grifo nosso).  

 

     

Partindo dessa ideia, pretendemos explorar, aqui, a ação dos multiletramentos no 

processo de ensino-aprendizagem, a partir do documento oficial. Em relação ao ponto principal 

deste trabalho, a disciplina de Língua Inglesa na BNCC, podemos constatar que a discussão 

sobre os multiletramentos está presente e constitui parte fundamental do documento. Dessa 

forma, adotando as perspectivas dos letramentos e multiletramentos, utilizamos os aportes 

teóricos de Cope e Kalantzis (2006, 2008, 2009, 2018) e Rojo (2012); discutimos sobre o 

letramento digital segundo Norton (2004), assim como refletimos sobre o pós-método com 

Kumaravadivelu (2006), linguística crítica a partir de Rajagopalan (2003) e sobre letramento 

crítico com Mário (2005) e Mattos e Valério (2010). Em relação à discussão do documento aqui 

analisado (BNCC), utilizamos os estudos de Dering e Oliveira (2018), assim como os de 

Fonseca (2018), dentre outros, que também são de extrema importância neste trabalho. 

Mediante o embasamento teórico adotado, abordamos aqui também vários pontos de 

vista da BNCC no que diz respeito ao ensino de Língua Inglesa, focalizando a questão dos 

multiletramentos e das multimodalidades. Em seguida, comparamos a Base com outros 

documentos oficiais, tais como PCN e OCEM, apontando similaridades, diferenças e as suas 

implicações na educação. Assim, mesmo discorrendo e comentando sobre várias disciplinas, o 

objetivo principal desta dissertação é analisar as mudanças e similaridades das perspectivas 

teóricas entre os PCN, as OCEM e a BNCC no tocante à disciplina de Língua Inglesa, segundo 

a ótica dos multiletramentos. Para analisar a disciplina de Língua Inglesa, a partir dos 
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documentos, é necessário ter uma visão panorâmica e refletir sobre a inter-relação entre 

legislação, ensino e, ainda, a origem do ensino dessa língua estrangeira (LE) no país.  

A implantação da Língua Inglesa ocorreu de forma gradual e, ao contrário do que muitos 

pensam, está presente na história do Brasil desde os primórdios de sua colonização com a vinda 

e socialização de falantes dessa língua no país, principalmente, por conta do Bloqueio 

Continental feito pela Inglaterra em Portugal, que influenciou diretamente na disseminação do 

idioma. Desde então, o progresso desse Bloqueio foi acontecendo, tanto que, curiosamente, 

houve um período em que foi imposto como obrigatório, lembrando que isso não constitui uma 

verdade para todas as camadas sociais, até porque nos referimos ao Primeiro Reinado de D. 

Pedro I. Essa implantação se deu pela necessidade de comunicação entre os povos e pelas 

interações comerciais, além de oportunidades de trabalho na época, pois era exigida a condição 

de falante da língua para determinados cargos, o que não difere muito dos dias atuais. Nessa 

evolução gradual, o Francês deixou de ser visto como o idioma de maior importância e das 

classes mais privilegiadas, dando-se lugar à LI.  

A origem dos processos educacionais no Brasil ocorreu de forma muito conturbada e, 

por esse motivo, as oportunidades e o aprofundamento de ideias e métodos surgiram de forma 

tardia. Assim como o processo educacional brasileiro, o desenvolvimento de novas técnicas e 

a implementação de disciplinas no currículo escolar acontecem de forma lenta, acrescentando-

se ainda o reconhecimento da importância desses paradigmas na vida social do discente, 

contribuindo para a formação da cidadania, da ética e do mundo do trabalho. Desse modo, os 

documentos oficiais contribuíram e continuam a contribuir de forma efetiva para a valorização 

das LE no mundo educacional e nos ambientes escolares, ao mesmo tempo em que acabam 

restringindo-os por dar espaço somente à LI. Quando se especifica a LI, nesse contexto, 

percebemos a interação e o ganho de espaço dessa língua referente ao bombardeio de 

informações culturais decorrentes da globalização e das trocas econômicas entre os países. Para 

se adequar às novas exigências do mercado e da disseminação cultural, foi necessário 

complementar o currículo das instituições escolares para preparar os discentes. A partir disso, 

discute-se qual a relação entre a lei vigente, a LDB, os documentos oficiais (PCN, OCEM e 

BNCC) e o ensino de LI nas escolas, refletindo-se sobre quais as dificuldades enfrentadas por 

estigmatizar esse ensino nas escolas.  

 Segundo Brandão (2003), as discussões sobre a elaboração de uma nova Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional para o Brasil duraram aproximadamente oito anos. 

Não foi, todavia, a primeira vez que a elaboração da constituição do ensino demorou tanto 

tempo, pois a sua primeira versão fora enviada ao Congresso Nacional em 1948. Depois de 
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muitas divergências governamentais, foi promulgada, em 1996, a Lei de Diretrizes e Bases, a 

qual, desde então, já sofreu diversas modificações. 

A LDB teve importância significativa na valorização do ensino de LE no currículo do 

ensino fundamental, exigindo sua obrigatoriedade a partir do 6º ano (antiga quinta série). Antes, 

a disciplina era incluída na parte diversificada do currículo e ficava a cargo da comunidade 

escolar e dentro das possibilidades das instituições. Porém, figurava na afirmação “dentro das 

possibilidades das instituições” um conceito vago que podia motivar a fuga às exigências da lei 

por parte das escolas. Dessa forma, a Lei nº 9.394/96, em seu artigo 26, parágrafo 5º, apregoava: 

“Na parte diversificada do currículo será incluído, obrigatoriamente, a partir da quinta série, o 

ensino de pelo menos uma língua estrangeira moderna, cuja escolha ficará a cargo da 

comunidade escolar, dentro das possibilidades da instituição”. Tais fugas poderiam se dar pelo 

fato de que as exigências não acarretariam punições pela falta de cumprimento das regras, já 

que as escolas que não tinham estrutura para ofertar a LE no seu currículo poderiam 

simplesmente negligenciar essa obrigação ou fazê-la de forma banal. Em contrapartida, em 

2017, a LI foi instituída como disciplina obrigatória.  

No início, a LDB somente exigia que uma língua estrangeira moderna deveria ser 

obrigatória no currículo das escolas, mas explicava que a escolha ficava a cargo da comunidade 

escolar. Não se discutia sobre a implementação de uma língua específica. Porém, os membros 

que defendiam a língua espanhola nas escolas produziram um projeto de lei para que tal língua 

fosse, então, obrigatória. No portal do Ministério da Educação (MEC), podemos encontrar a 

seguinte notícia sobre esse caso, divulgada em agosto de 2005:  

 

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sanciona nesta sexta-

feira, 5, às 15h, no Palácio do Planalto, a lei que torna obrigatória a oferta da 

língua espanhola nas escolas públicas e privadas de ensino médio. O Projeto 

de Lei nº 3.987, de 2000, de autoria do deputado Átila Lira (PSDB/PI), foi 

aprovado pelo Congresso Nacional no dia 7 de julho. 
A lei prevê a implantação gradativa do ensino do espanhol, no prazo de cinco 

anos, e atribui aos conselhos estaduais de educação a responsabilidade pelas 

normas que tornem viável sua execução de acordo com as condições e 
peculiaridades locais. O artigo 1º do projeto diz que a escola é obrigada a 

oferecer a disciplina, mas ao aluno é facultada a matrícula. Quando trata da 

oferta nas redes pública e privada, a lei faz distinções. Os sistemas públicos 
devem oferecer a língua espanhola em centros de ensino de língua estrangeira, 

em horário regular de aula; já a rede privada pode ofertar a disciplina de duas 

formas: nas salas de aula e em horários normais ou em centros de estudos de 

língua moderna. 
De acordo com a diretora do Ensino Médio da Secretaria de Educação Básica 

(SEB/MEC), Lúcia Lodi, esta lei especifica o artigo 36, inciso 3º, da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), tornando obrigatório o 
ensino do espanhol na educação média. O inciso 3º da LDB diz que “será 
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incluída uma língua estrangeira moderna, como disciplina obrigatória, 

escolhida pela comunidade escolar, e uma segunda língua, em caráter 

optativo, dentro das prioridades da instituição”. A língua estrangeira moderna 
obrigatória de que trata a LDB, diz Lúcia Lodi, agora será o espanhol. 

(PORTAL MEC, 2005). 

No entanto, essa manobra que os profissionais defensores da língua espanhola 

propuseram em ordem de instituir tal idioma como ensino obrigatório nas escolas foi utilizada 

mais tarde pelos defensores da língua inglesa, que ganharam a batalha em 2007, tirando a 

posição de obrigatoriedade do espanhol e instituindo a língua inglesa como fundamental nas 

escolas de todo o país. Ou seja, a “arma” utilizada pelos defensores do espanhol serviu mais 

tarde para prejudicá-los, quando os defensores do inglês também utilizaram a mesma técnica.  

As coordenações e conselhos de professores foram observando ao longo do tempo a 

importância que a Língua Inglesa desempenhava na sociedade e, atualmente, por unanimidade, 

ela é papel fundamental no currículo escolar das instituições. Há uma motivação pela 

necessidade de se ensinar inglês desde o fundamental, pois o conhecimento e reconhecimento 

da língua decorrem da disseminação, no Brasil, de questões históricas, sociais, culturais e 

econômicas. 

A questão da Língua Estrangeira e de sua obrigatoriedade aparecem de maneira muito 

sucinta na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, mas tiveram extrema importância para que 

se implementasse, de fato, em um documento oficial, o argumento de que essa prática era e 

continua sendo indispensável para o desenvolvimento interacional dos discentes e, como foi 

posta na Lei, constitui um direito do cidadão, sendo inegável a sua oferta. Esse documento deu 

margem para outros, dentre eles, o PCN de Língua Estrangeira, nacionalmente reconhecido e 

criado em 1998, com o objetivo de direcionar e abrir discussões a respeito da forma de lecionar 

nas escolas brasileiras. 

Todas as crianças e adolescentes de escolas públicas e particulares passaram a estudar 

o Inglês, porque vários acontecimentos impactaram essa decisão: o país continuava a ser 

bombardeado com informações e culturas externas dos países falantes de Língua Inglesa, tais 

como Estados Unidos, Inglaterra e Canadá, processos formais como vestibulares, concursos e 

outros passaram a exigir principalmente esse idioma, passou-se a valorizar as 

internacionalizações das universidades e, a partir disso, cursinhos de Inglês começaram a surgir 

cada vez mais. Esse processo faz parte do desenvolvimento da Língua no Brasil a partir de 

várias perspectivas. Porém, o que observamos é que com toda essa repercussão na sociedade e 

essa busca imediata pelo aprendizado do idioma, além de sua obrigatoriedade, o público 

atingido pela educação básica, em sua maioria, ainda não valoriza o inglês, não somente pela 
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falta de interesse, mas pela forma como é lecionada a disciplina e como se encontram as 

condições nas organizações escolares. Para argumentar sobre essa não valorização, o discurso 

recorrente na sociedade é o de que, se o aluno quer, de fato, aprender o inglês, precisa recorrer 

a cursinhos de idiomas.  

Assim, deve ser analisado como a prática de ensino-aprendizagem está sendo efetuada 

e se a função do idioma estrangeiro está sendo desenvolvida com didática e metodologia 

apropriadas, pois o ensino da Língua Inglesa ainda é visto como dispensável e não muito 

importante, tanto por alguns alunos quanto por professores. As aulas são vistas como aquelas 

que não reprovam, faltam materiais didáticos de qualidade e professores competentes que 

saibam escolher a metodologia adequada, a carga horária é extremamente reduzida e, de acordo 

com relatos de alguns professores, este pequeno horário é requerido para outras atividades 

escolares, tais como projetos e afins.  

É indispensável suscitar outro ponto importante no processo de aprendizagem do 

idioma: os métodos ou abordagens escolhidas pelos professores ao lecionarem disciplinas de 

língua estrangeira, especificamente, a Língua Inglesa. Sabe-se que ao longo do processo 

surgiram várias formas de lecionar por parte dos educadores, tais como o método da gramática 

e tradução, o método direto, o método audiovisual, audiolingual, etc. Nos PCN de terceiro e 

quarto ciclos do ensino fundamental, publicados em 1998, consta que, muitas vezes, a maioria 

desses métodos foram substituídos para dar lugar a outros que se apresentavam como mais 

eficazes e atraentes. É importante ressaltar que os docentes devem estar preparados para encarar 

a diversidade das salas de aula e escolher a metodologia que mais condiz com o público escolar. 

Nesse contexto, várias situações podem interferir no aprendizado e desenvolvimento da 

língua, dentre elas, podemos destacar a carga horária estabelecida pelas escolas. Essa carga 

horária não privilegia o ensino do idioma, comprometendo o seu desenvolvimento, já que é 

estabelecida em poucas horas semanais, podendo ser imposta em até um ou dois horários 

letivos, de acordo com cada instituição. Geralmente, cada horário se estende de 45 (quarenta e 

cinco) a 01 (uma) hora semanal, o que é extremamente indevido por faltar tempo para abordar 

diferentes assuntos, dar espaço à transversalidade, interdisciplinaridade e ainda auxiliar os 

estudantes no exercício da cidadania. 

O ensino de Língua Inglesa pode contribuir de forma a preparar os discentes para a vida 

social. De acordo com Martins (2006), a melhoria da qualidade de ensino e de permanência das 

crianças e adolescentes nas escolas e a aquisição de sólidos conhecimentos permitem que eles 

construam uma visão de mundo coerente com os princípios democráticos e de respeito ao outro, 

viabilizando um projeto pedagógico coerente com as necessidades de aprendizagem dos 
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indivíduos. Por exemplo, a construção do conhecimento da língua pode ocorrer abordando-se a 

gramática na vida escolar dos alunos, gradativamente, de acordo com o ciclo, fazendo com que 

eles interpretem o idioma e não fiquem presos a regras gramaticais brutas sem um contexto de 

aprendizado, como citam os PCN de Língua Estrangeira. Tal contexto pode ter como base temas 

transversais que irão contribuir com o enriquecimento estudantil em relação a outras disciplinas. 

Os temas transversais problematizam as questões de natureza social do mundo e apresentam 

significados para os conteúdos estudados. Isso fará com que o aluno possa valorizar a Língua 

Inglesa, pois poderá mostrar a sua opinião e não somente limitar-se a regras.  

De acordo com o PCN de Língua Estrangeira do terceiro e quarto ciclos, as línguas 

estrangeiras, como disciplinas, encontram-se deslocadas nas escolas, pois a proliferação de 

cursos particulares é evidente. Segundo relatos de alguns professores, disponíveis no senso 

comum, o ensino da Língua Inglesa enfrenta dificuldades quando se trata de uma sala com 

alunos heterogêneos, via de regra, posto que alguns frequentam cursos de idiomas e outros não, 

sendo perceptível que, face a apresentação de conteúdos pelo professor, alguns alunos tenham 

muita facilidade, e outros, muita dificuldade. Isso acarreta dificuldade no planejamento e 

escolha dos assuntos, pois o professor deve ter a sensibilidade para distribuí-los de acordo com 

a necessidade da turma para que a sua aula atenda às expectativas e capte a atenção de cada 

aluno, mesmo com os diferentes níveis de proficiência no idioma e heterogeneidade do público 

estudantil. 

 

Figura 1 – Posição do Brasil em relação à proficiência do Inglês 

 

Fonte: British Council (2019) 
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As metas alcançadas em relação ao ensino de Língua Inglesa ainda são insuficientes, 

porque os resultados não são eficazes e os estudantes poucas vezes saem da escola com um bom 

nível de proficiência, provavelmente por não aguçarem a percepção do idioma. Por 

consequência, a carência dessa prática gera a falta de compreensão cultural em relação a outros 

países e outros povos. Podemos citar, por exemplo, o fato de muitos professores somente 

influenciarem o contato com a cultura norte-americana ou inglesa, proveniente dos Estados 

Unidos ou da Inglaterra, deixando de valorizar vários países falantes de Língua Inglesa como 

Índia, África do Sul e tantos outros com as suas riquezas culturais, econômicas e sociais. 

A valorização dos vários povos, por exemplo, possibilitaria o ensino a partir de temas 

transversais, mas os professores ainda não alcançaram isso pelo simples fato da socialização 

pedagógica e do reconhecimento de que esses pontos são fundamentais. Pois, de acordo com a 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação, seria preciso que houvesse “participação dos 

profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola” (artigo 14). A 

construção dessa linha de conhecimento deve ser feita cuidadosamente, para que não existam 

falhas no processo educacional e que se possa trabalhar com a interdisciplinaridade, respeitando 

sempre os direitos humanos, haja vista que é difícil conseguir uma interação e 

comprometimento entre os profissionais da educação para que os conteúdos sejam interligados. 

De acordo com Vygotsky (2001), os conteúdos trabalhados pelos educadores criam novas 

estruturas mentais. Assim, o que se espera da escola e dos seus profissionais é que propiciem 

aprendizagens que sejam fontes de desenvolvimento de conceitos científicos. 

Uma prática interessante seria o comprometimento conjunto do professor que ensina 

língua materna em relação ao outro que ensina a língua estrangeira, no caso, o Inglês. Com a 

união e organização dos dois docentes poderia ser efetuado o enriquecimento do currículo 

escolar, pois é válido afirmar que há a necessidade de que os alunos do ensino fundamental e 

médio conheçam e tenham intimidade com a sua língua materna, para que assim possam 

entender a língua inglesa e para que esta possua um significado em suas vidas. Por isso, é 

necessário que as escolas públicas de ensino fundamental invistam no processo de 

aprendizagem como um todo, pois se deve conhecer, de forma primordial, as estruturas, 

significados e interpretações em Língua Portuguesa para que se construam conceitos no idioma 

Inglês.  

Para que o aluno construa significados a partir do estudo, um tipo de evolução e 

modernidade no ensino de língua inglesa é o uso da tecnologia, porém, essa ferramenta deve 

ser manejada por docentes que sabem utilizá-la para complementar suas metodologias e 

diversificá-las. Dessa forma, tal alternativa pode atrair ainda mais a atenção dos alunos e 
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motivá-los. Segundo afirma Paiva (2005), professora doutora da UFMG, em uma entrevista, a 

internet provavelmente irá se naturalizar, assim como o papel e o livro se naturalizaram. O mais 

importante é o modo como o professor irá se apropriar da tecnologia. Como antigamente o livro 

didático era uma tecnologia e agora se naturalizou, poderá ocorrer o mesmo com a utilização 

da internet. Todavia, é inoportuno pressupor que a tecnologia irá resolver os problemas 

educacionais, pois isso dependerá do uso que se fará dela.  

O uso das tecnologias deve ser analisado pelo professor e desenvolvido de forma 

eficiente, utilizando-se como inspiração o parágrafo do PCN LE, a seguir:  

 

A mediação do professor é fundamental em todo o percurso de aprendizagem, 

que abrange ainda o desenvolvimento e aprimoramento de atitudes. Coloca-
se a necessidade de intervenção do professor em relação às orientações sobre 

como organizar e lidar com o material de estudo, como desenvolver atitudes 

de pesquisa e de reflexão sobre as descobertas, para promover a autonomia do 

aluno, sem a qual torna-se mais difícil garantir avanços (BRASIL, 1998, p. 
55). 
 

Assim, pode-se pensar em mais um objetivo a se alcançar, já que muitos professores do 

ensino básico das escolas públicas não se utilizam do idioma estrangeiro nas salas de aula, 

principalmente na língua falada, e, por esse motivo, os alunos não desenvolvem a habilidade 

do speaking. Dessa maneira, Schmitz (2010) diz que, se o profissional de LE não fizer uso do 

idioma na sala de aula, estará abrindo mão da qualificação que mais o caracteriza e que mais o 

distingue dos professores de outra matéria: a sua condição de ser bilíngue, de poder transitar 

entre duas culturas, o que é verdade e inegável, constituindo-se até de uma ironia, pois como 

um docente de Língua Inglesa não lecionará sua aula, mesmo que o mínimo de tempo, na língua 

ensinada? Isso é possível, mesmo nas turmas iniciantes. 

 

Figura 2 - Perfil dos professores de Inglês na Educação Brasileira 

 

Fonte: British Council (2019) 
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As habilidades orais e escritas devem ser trabalhadas em sala de aula, os conteúdos 

propostos precisam fazer parte do conhecimento de mundo dos alunos e de organização textual, 

para que faça sentido o seu aprendizado. Nessa fase, o aluno não precisa saber todas as 

estruturas e vocabulários da língua, mas pelo menos compreender o seu sentido geral e saber 

como se comunicar e enunciar as suas ideias.  

Sendo assim, a Língua Inglesa vem ganhando cada vez mais espaço no âmbito escolar 

e na vida social, porém, ainda existem muitos mitos de que é impossível mudar a educação da 

Língua Inglesa nas escolas. Acredito que isso não seja verdade, até porque se o conjunto de 

técnicas que está sendo usado for modificado por aquelas que podem funcionar para os diversos 

contextos existentes, pode-se chegar aos resultados esperados. Deste modo, aconteceria uma 

evolução nos conceitos de aprendizado de Língua Inglesa e os objetivos propostos pelos 

documentos oficiais seriam alcançados, preparando os jovens para o mercado de trabalho e para 

a cidadania. 

Ao participar de eventos dedicados ao estudo da BNCC em relação à sua perspectiva 

geral e, por vezes, relacionados ao ensino da língua portuguesa, comecei a me perguntar sobre 

quais seriam as alterações que ela traria para o ensino-aprendizagem da Língua Inglesa, idioma 

que ministro em escolas e pelo qual sempre tive muito apreço e curiosidade em aprender. 

Depois de algum tempo, iniciei a jornada na docência da rede estadual de ensino da Bahia, 

lecionando Língua Inglesa. Daí surgiu a necessidade de estudar esse documento, tanto pela 

curiosidade quanto pela necessidade de domínio do novo ofício normativo, para que assim me 

fosse possível pôr em prática os conteúdos curriculares obrigatórios.  

Esta dissertação é desenvolvida através do Programa de Pós-Graduação em Letras 

(PPGL), na área de Estudos Linguísticos e na linha de pesquisa “Descrição, análise e usos 

linguísticos”. Inicialmente, analisamos a Base Nacional Comum Curricular à luz da teoria dos 

multiletramentos, comparando-a aos documentos anteriormente publicados (LDB, PCN e 

OCEM). Em seguida, analisamos um livro didático (Voices Plus 3, aprovado pelo Plano 

Nacional do Livro Didático (PNLD) para os anos de 2018, 2019 e 2020, do organizador Rogério 

Tilio, publicado pela Editora Richmond). Ao cabo desse percurso, aplicamos atividades desse 

material aos nossos alunos de uma escola pública na cidade de Fátima/BA, observando o grau 

de proximidade e de distanciamento das indicações da Base, o mais novo documento 

educacional brasileiro da segunda década do século XXI. 
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2.1 A BNCC E A LÍNGUA INGLESA: REFLEXÕES 

 

 

Neste capítulo, abordamos os pressupostos teóricos que fundamentam a dissertação. 

Iniciamos pelos documentos oficiais que orientam sobre o ensino de língua inglesa no país, 

estabelecendo correlações de proximidade e distanciamento entre eles: BNCC, PCN e OCEM. 

Depois, apresentamos os fundamentos sobre multiletramentos, segundo a perspectiva de vários 

autores. Por fim, os livros didáticos para o ensino de inglês. 

Para melhor entendermos as especificidades da Língua Inglesa na BNCC, faz-se 

necessário observarmos o todo, isto é, as perspectivas da educação no documento oficial, e 

compará-las com a visão dos documentos anteriores para situá-los no tempo e no espaço 

educacional a que eles se referem, analisando se esses atendem às demandas escolares 

contemporâneas. 

 

2.1.1 A perspectiva da educação na BNCC  

 

Ao lermos a BNCC, percebemos que o texto normativo é bastante pautado nos conceitos 

de competência e habilidade. No documento, 10 (dez) competências gerais são selecionadas 

para o ensino. Nesses termos,   

 

[...] competência é definida como a mobilização de conhecimentos (conceitos 

e procedimentos), habilidades (práticas, cognitivas e socioemocionais), 

atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do 

pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho (BRASIL, 2018, p. 8). 

 

As competências prescritas pela BNCC são pré-requisitos que o estudante precisa 

desenvolver com o objetivo de conseguir conviver qualitativamente em sociedade. O trecho 

citado acima remonta aos intuitos da Lei de Diretrizes e Base da Educação (LDB) e também da 

Constituição Federal de 1988, os quais orientam a Base em diversos aspectos. Esses conceitos 

também são bastante discutidos no processo de aprendizagem de uma língua estrangeira e, em 

especial, da Língua Inglesa, idioma no qual aprofundaremos a discussão mais adiante. 

Além disso, a BNCC traz o conceito de equidade, conceito esse bastante discutido no 

século XXI, principalmente ao se falar dos temas sociais de economia e de direitos humanos. 

De acordo com Mergulhão (2017), “equidade, no vernáculo, possui significado correspondente 



28 

à “disposição de reconhecer igualmente o direito de cada um”. Em consonância com Tagata 

(2017), a consideração pelos conceitos de ética nos estudos linguísticos é essencial. Para ele, 

 
Assim como o fazer filosófico, o ensino de línguas em geral e o de inglês, em 

particular, pode estimular o mesmo tipo de reflexão crítica sobre a língua no 

contexto global atual, particularmente no sentido de contribuir para uma 
investigação de seu papel na disseminação da ideologia neoliberal da 

globalização, e também para a formação de uma aliança anti-hegemônica 

(TAGATA, 2017, p. 380). 

  

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que visa regulamentar a educação, propõe 

uma mudança geral no quadro educacional brasileiro. Porém, não podemos nos esquecer de que 

o sistema, sendo carente em diversos formatos, pode não suportar o que está sendo proposto. 

Podemos tomar como exemplo a proposta do Novo Ensino Médio ou o Ensino Médio integral6 

que lançam novas ideias sobre o panorama nacional. O primeiro se refere à escolha do aluno 

pela área que possui mais afinidade, dividindo, então, em áreas da linguagem, ciências exatas, 

da natureza, entre outros. O segundo visa manter o aluno em período integral, isto é, durante o 

turno matutino e vespertino na escola. Nesse sentido, o aluno teria refeições próprias nos 

períodos em que estivesse na escola, seguindo os costumes culturais brasileiros, como o almoço, 

por exemplo. 

 

Nesse contexto, a BNCC afirma, de maneira explícita, o seu compromisso 

com a educação integral. Reconhece, assim, que a Educação Básica deve visar 

à formação e ao desenvolvimento humano global, o que implica compreender 
a complexidade e a não linearidade desse desenvolvimento, rompendo com 

visões reducionistas que privilegiam ou a dimensão intelectual (cognitiva) ou 

a dimensão afetiva (BRASIL, 2018, p. 68). 

  

Assim como a BNCC assume compromisso com a educação integral, deveria haver um 

compromisso com os recursos enviados e administrados nas escolas, pois são escassos e 

inviabilizam a projeção de mudança e inovação educacional, estagnando, assim, as 

possibilidades de desenvolvimento. As mudanças são realmente necessárias no atual cenário 

educacional brasileiro, mas é preciso cautela e consciência sobre até onde podemos expandir as 

fronteiras nesse percurso. Muitas das escolas brasileiras não possuem condições financeiras e 

nem mesmo agradáveis em assegurar ensino de qualidade para o corpo discente. Muito mais do 

                                                
6Educação integral corresponde a uma concepção teórica que defende que os estudantes devem 

permanecer por mais tempo na instituição escolar e que “crianças e adolescentes permaneçam na escola 

o tempo necessário para concluir este nível de ensino, eliminando mais celeremente o analfabetismo e 
elevando gradativamente a escolaridade da população brasileira” (BRASIL, 2014, p. 26).  
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que a boa vontade e ótima formação profissional dos professores, é essencial assegurar o direito 

ao desenvolvimento estudantil digno em todos os quesitos: alimentação, segurança, lazer, 

ambiente arejado e professores comprometidos.  

Dito isso, trazemos uma experiência pessoal para exemplificar a discussão. A autora 

deste texto é professora da rede estadual de ensino de um colégio em Fátima/ BA, cidade cujas 

condições climáticas possuem temperaturas bastante elevadas, de acordo com pesquisa na 

website Wikipédia.com. A cidade encontra-se situada no agreste baiano, na região de transição 

da zona da mata para o sertão. Isso significa que é uma região extremamente quente e abafada, 

na qual os alunos do colégio referido precisam se submeter aos estudos em salas de aula pouco 

arejadas, sendo que muitas delas não contém ventiladores ou ar condicionados. Além disso, 

vale mencionar a superlotação nas salas de aula, em grande parte das vezes com quarenta a 

quarenta e cinco estudantes. 

Com tudo isso, devemos pensar: será que estamos preparados em níveis administrativos 

e organizacionais para requerer grandes mudanças para a educação e para o currículo? Sabe-se 

que esse é um debate antigo e que não deve ser deixado para trás. Refletir e pensar criticamente 

sobre as escolhas e mudanças nunca pode ser demais. Deve ser algo rotineiro, de percepção e 

minúcia, para que possamos compreender quais os passos que devemos dar e quais as decisões 

que devemos tomar na educação brasileira. 

 

Figura 3- As grandes dificuldades do ensino do Inglês 

 

 

Fonte: British Council (2019) 
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2.1.2 O ensino de língua inglesa na BNCC 

 

A BNCC propõe cautela, principalmente nos três últimos anos do ensino fundamental, 

do 6º ao 9º ano, por conta dos péssimos índices nessa faixa educacional, que apresenta grande 

quantidade de evasão e repetência, buscando indicar os conteúdos básicos para essa etapa da 

educação. Já no Ensino Médio não encontramos essa especificação até o presente momento de 

escrita desta dissertação. 

Podemos nos perguntar, então, por que a Língua Inglesa foi escolhida como obrigatória 

para integrar as disciplinas do Ensino Fundamental e Médio. A decisão não foi aleatória, mas 

permeada por todo o processo histórico, econômico e de globalização da contemporaneidade. 

Sobretudo, pelo poder que a LI assumiu no espaço global nas trocas comerciais e acordos 

políticos, por exemplo, acompanhado pelo imperialismo linguístico ou americanismo dos 

Estados Unidos. Não é à toa que os cidadãos brasileiros são “bombardeados” por esse idioma 

em seu cotidiano, com palavras originárias do Inglês, seriados, filmes e músicas, sem contar as 

novas tecnologias digitais que são permeadas e utilizam o idioma. Segundo Fonseca (2018): 

 

Essa obrigatoriedade, quando isenta de estratégias não ingênuas de resistência 
e de debates sobre o que representa a imposição da LI, inibe engajamentos que 

visibilizem as políticas linguísticas7 de forma que elas possam confrontar o 

habitus do inglês. Confronto, evidentemente, não com o intuito de fazer uma 
campanha contra essa língua, mas, sim, uma campanha contra a hegemonia de 

qualquer outra língua que tivesse sido imposta em tempos de globalização 

(FONSECA, 2018, p. 45). 

 

Na BNCC, encontramos a concepção de uma língua inglesa como língua franca que 

daria oportunidades diversas para quem o aprender, apontando para a  

 

possibilidade a todos o acesso aos saberes linguísticos necessários para 

engajamento e participação, contribuindo para o agenciamento crítico dos 
estudantes e para o exercício da cidadania ativa, além de ampliar as 

possibilidades de interação e mobilidade, abrindo novos percursos de 

construção de conhecimentos e de continuidade nos estudos (BRASIL, 2017, 
p. 56). 

  
 

Além disso, a BNCC visa o estudo da língua não pautado somente na dimensão 

linguística de países hegemônicos como Estados Unidos e Inglaterra, mas ao reconhecimento 

de que existem inúmeros países falantes de língua inglesa, ao mesmo tempo em que o inglês é 

                                                
7As políticas linguísticas se preocupam com a relação entre o poder e as línguas, com as práticas sociais 
da língua em seu contexto político. 
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falado em países que não detém o idioma como língua oficial. Isso ajudaria no desenvolvimento 

eficaz de um aprendizado intercultural8.  

 

A intercultura se refere a um complexo campo de debate que enfrenta a 

questão da relação entre processos identitários socioculturais diferentes, 

focalizando especificamente a possibilidade de respeitar as diferenças e de 
integrá-las em uma unidade que não as anule (FLEURI, 2003, p. 17). 

 

  

Nesse contexto, a língua inglesa seria usada não somente para memorização de 

vocabulário, compreensão de textos ou pronúncia, mas por um motivo maior, isto é, com o 

objetivo também de acarretar repercussões sociais na perspectiva da formação cidadã. Muitas 

websites como o British Council criticam a perspectiva da BNCC, a qual divide o ensino de 

Inglês em habilidades, fragmentando-o. Encontramos na website Educação Integral.org o 

seguinte: 

 

A Base prescreve 88 habilidades em língua inglesa que considera que os 

alunos do Ensino Fundamental devem dominar. Estas habilidades 
são divididas em cinco eixos: oralidade, leitura, escrita, conhecimentos 

linguísticos e gramaticais e dimensão intercultural. Uma das 

críticas colocadas pelo British Council diz respeito justamente a esse formato, 

uma vez que a menor parte das habilidades está concentrada no eixo da 
dimensão intercultural, considerada fundamental para o desenvolvimento 

integral do aluno e para uma visão menos tecnicista e meramente instrumental 

da língua inglesa (EDUCAÇÃO INTEGRAL, 2019). 
 

A crítica dos organizadores do British Council é relevante. Existe, de fato, uma 

fragmentação intensa das habilidades e competências necessárias para o desenvolvimento do 

conhecimento da Língua Inglesa. Porém, temos que levar em consideração que, na maioria das 

vezes, no ensino fundamental e até no ensino médio, os estudantes não possuem base para 

aprofundar em conteúdos específicos, utilizando-se da língua inglesa. Suponhamos, então, que, 

em uma aula de 50 minutos de uma escola pública de ensino, iremos discutir o tema da 

globalização, entretanto, os estudantes ali presentes não possuem conhecimento oral para se 

expressarem no idioma, tanto estruturalmente quanto em termos de vocabulário. Para amenizar 

                                                
8A interculturalidade tem lugar quando duas ou mais culturas entram em interacção de uma forma 

horizontal e sinérgica. Para tal, nenhum dos grupos se deve encontrar acima de qualquer outro que seja, 

favorecendo assim a integração e a convivência das pessoas. (Disponível em: 

<https://conceito.de/interculturalidade>. Acesso em: 06/01/2020). Assim: “Para pensar a 
interculturalidade, temos que sair da lógica do Um e nos situar na lógica multívoca, a qual pressupõe 

multiplicidade e devir, e dentro da qual não podem ser feitas totalizações. Essa multiplicidade acarreta 

sempre diferença e se conforma dentro da heterogeneidade e suas combinações imprevisíveis.” 
(MÉNDEZ, 2013, p. 67).  

https://conceito.de/interculturalidade
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a situação, o professor pode pedir para que os alunos escrevam as suas opiniões. Entretanto, 

nem sempre os alunos saberão discorrer sobre o tema sem o auxílio da tradução.  

Assim, podemos constatar que se não houver uma fragmentação do ensino do inglês no 

ensino básico, mas houver a priorização somente da discussão de temas de conscientização 

intercultural e formação cidadã, as aulas de inglês se transformarão em aulas de geografia, 

história, filosofia ou quaisquer outras disciplinas. Isto é, o letramento crítico deveria ser “a 

cobertura do bolo”, ou seja, algo importante, o que devemos almejar, mas, para isso, precisamos 

passar por um longo processo de identificação e aprendizado de vocabulários e estruturas para 

que assim seja possível o pleno exercício do inglês através da oralidade, leitura e escrita para 

exercitar a crítica e o pensamento reflexivo. Desse modo, a língua inglesa é uma disciplina de 

caráter altamente interdisciplinar, que pode ser exercitada em instituições públicas, mesmo com 

tantas dificuldades encontradas. 

A limitação de alguns professores de inglês ao se dedicarem somente ao ensino textual 

escrito da gramática e de vocabulário pode ser priorizada pela falta de preparo para outras 

situações de ensino ou por essa situação ser mais cômoda. Ou seja, esse tipo de aula costuma 

ser de fácil preparo, assim como provoca maior aceitação por parte dos alunos, submetidos 

corriqueiramente a esse método de ensino tradicional. É interessante percebermos que muitos 

discentes preferem não refletir ou debater sobre o que está sendo exposto durante uma aula 

qualquer. Dessa forma, a aceitação deles face o tipo de método que prioriza o copiar, o repetir 

e o traduzir é relativamente maior na maioria dos casos.  

Muitas vezes, estudantes acostumados com essa sistematização da língua acabam 

reagindo de forma negativa diante de novas metodologias de ensino, pelo simples fato de que 

é bem mais fácil somente copiar e responder a questões prontas. O “pensar” comparado à 

mecanização linguística torna-se bem mais complexo na opinião dos estudantes. Eles estranham 

bastante esse processo e reclamam por se tratar de algo “novo”. Diante disso, a website 

Educacaointegral.org aponta que a Base 

 
não dá condições e suporte para o professor romper com o paradigma de 

ensino de vocabulário e gramática, resultando na falta de garantia 

para formação integral dos estudantes. O que se nota é um excesso de 
habilidades requeridas, que reforçam a utilização de habilidades básicas e de 

conhecimentos sistêmicos sobre a língua inglesa, sem vínculos claros com a 

construção de uma sociedade justa e inclusiva. (EDUCAÇÃO INTEGRAL, 

2019).  

 

https://educacaointegral.org.br/conceito/


33 

Discordamos em alguns pontos da opinião da website Educação Integral, pois a BNCC 

chega a tratar da reflexão crítica e da visão social do estudante, porém não de forma profunda, 

mas tangencial, como podemos ver no fragmento: “Identificar o lugar de si e o do outro em um 

mundo plurilíngue e multicultural9, refletindo, criticamente, sobre como a aprendizagem da 

língua inglesa contribui para a inserção dos sujeitos no mundo globalizado” (BRASIL, 2017, 

p. 244). 

 

2.1.3 Dos PCN/LE às OCEM 

 

Durante um longo percurso de aderência ao idioma de língua inglesa na esfera nacional, 

a educação precisou se adequar e orientar os seus docentes a investir nas dinâmicas 

educacionais que gerassem melhor aprendizado, de acordo com as demandas sociais e com as 

necessidades dos alunos. Assim, as políticas linguísticas com foco na aprendizagem de Língua 

Inglesa foram base para os PCN de língua estrangeira (3º e 4º ciclos), documento publicado em 

1998, que prioriza a perspectiva sociointeracional10, com enfoque na leitura e na escrita. 

Importante destacar que o referido documento visa abordar sobre qualquer língua estrangeira 

ensinada no âmbito educacional.  

Em âmbito acadêmico, muitos questionam e criticam essa perspectiva de enfoque do 

PCN/LE nas habilidades de leitura e da escrita, reiterando que os estudantes têm direito a 

compreender aspectos de oralidade e escuta na LI. E, de fato, possuem. Porém, a visão de leitura 

dos PCN/LE é modificada e não retrógrada. 

 

As questões relativas ao ensino da leitura não se restringem mais a questões 
meramente metodológicas em busca da perfeição do método de ensino de 

vocabulário, interpretação de texto e gramática. A leitura ganhou muito espaço 

nas últimas décadas, e ler passou a significar interagir e construir novos 

mundos e teias de significação. (SANTOS; ALMEIDA, 2013. p. 146).  
 

                                                
9“O termo multiculturalidade utiliza o prefixo multi, que, no dicionário, indica muito, numeroso. A 

multiculturalidade implica um conjunto de culturas em contato, mas sem se misturar: trata-se de várias 
culturas no mesmo patamar. As diferenças ficam estanques e separadas em cada cultura, possibilitando 

pensar no que os antropólogos chamam a lógica do Um, que só tem uma verdade a seguir e uma forma 

de pensar o mundo. Aquela forma única não admite contraponto de ideias, nem ser discutida ou 
questionada. Baseia-se em uma lógica binária, na qual uma ideia é correta e outra é diferente e incorreta, 

só se complementando ideias similares e tentando se afastar aqueles conceitos que contrariam o 

pensamento predominante.” (WEISSMANN, 2018, p. 88). 
10Nessa concepção, a língua não é vista somente como estrutura ou processo cognitivo, muito menos 
como mero instrumento de comunicação (concepção de língua como instrumento). Ela é efetivada num 

meio social e histórico, no qual o sujeito faz seu uso em práticas contextualizadas com uma finalidade 

já definida. Esse processo é dialógico porque necessita do outro para construir significado. 
(MACHADO; SANTOS, 2015, p. 37). 
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Depois de alguns meses de ensino em uma escola pública regular, percebemos que essa 

realidade estava bastante distante de ser concretizada por motivos bastante coerentes, 

infelizmente, no âmbito educacional, dentre algumas razões: i) salas bastante lotadas para que 

as dificuldades dos alunos possam ser reconhecidas e sanadas; ii) ausência de silêncio 

necessário para que essas atividades possam ser executadas, já que o contingente é bastante 

elevado em um mesmo espaço; iii) ausência de aparelhos tecnológicos para executar tais ações.  

Além dos motivos que reiteram o enfoque nas habilidades de leitura e escrita, é 

importante salientar que o documento não negligencia as outras habilidades, mas prioriza as 

duas previamente listadas. De acordo com Silva (2015): 

  

O documento em questão não determina em momento algum que as demais 
habilidades, a saber, compreensão auditiva, produção oral e escrita, sejam 

descartadas do processo de ensino aprendizagem de uma língua estrangeira. 

A sugestão de foco no ensino de leitura é dada por se entender que essa 
habilidade é a mais relevante para o contexto social de seus aprendizes. 

(SILVA, 2015, p. 33). 

 
 

Algumas das perspectivas dos PCN de língua estrangeira, chamam também bastante 

atenção as discussões voltadas para as pessoas na instituição, a cultura e a história, além do 

pluralismo linguístico. Todas essas discussões estão voltadas para a abordagem 

sociointeracional da linguagem, que visualiza a língua não somente como estrutura, como 

víamos em relação ao Estruturalismo, mas como um instrumento de comunicação entre os 

indivíduos e interação em sociedade, com o reconhecimento de que a língua é parte estruturante 

da cultura de um povo, remonta a ações históricas e permite ações de quaisquer níveis de 

impacto no presente, sendo que o uso linguístico de cada indivíduo acaba influenciando no meio 

social. Assim, a língua está à nossa volta e constitui parte essencial de interação, por isso os 

agentes sociais devem estar preparados para decifrá-la e compreendê-la em diferentes situações. 

De acordo com a apresentação do PCN/LE (3º e 4º ciclos): 

 

Duas questões teóricas ancoram os parâmetros de Língua Estrangeira: uma 

visão sociointeracional da linguagem e da aprendizagem. O enfoque 
sociointeracional da linguagem indica que, ao se engajarem no discurso, as 

pessoas consideram aqueles a quem se dirigem ou quem se dirigiu a elas na 

construção social do significado. É determinante nesse processo o 

posicionamento das pessoas na instituição, na cultura e história. Para que essa 
natureza sociointeracional seja possível, o aprendiz utiliza conhecimentos 

sistêmicos, de mundo e sobre organização textual, além de ter de aprender 

como usá-los na construção social do significado via Língua Estrangeira. 
(BRASIL, 1998, p. 35). 
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Em consonância com a perspectiva sociointeracional, alguns temas sociais em relação 

ao uso da LE vêm à tona no documento, como, por exemplo, a cidadania, a consciência crítica 

em relação à linguagem e aos aspectos sociopolíticos. Veremos a seguir que a noção de “crítica” 

dos PCN é bastante diferenciada da noção de crítica na BNCC. 

Já nos PCN, em 1998, encontramos definições e discussões sobre competências e 

habilidades apontadas para os alunos, baseadas, especificamente, no conhecimento sistêmico, 

conhecimento de mundo e conhecimento de organização textual. Muitas informações estão 

pautadas no tipo textual e como os estudantes devem aprender a reconhecer diferentes 

perspectivas pragmáticas, fazendo com que a LE possa ser democrática ou excludente, pois 

cabe ao indivíduo saber utilizar a língua de diversos modos em diversas situações cotidianas. 

Ou seja, todas as discussões estão voltadas para a língua e o seu uso em sociedade. 

Dessa visada, temas como a pluralidade cultural e também a variação linguística têm 

discussões bastante importantes no contexto de produção dos PCN/LE. Desse modo, “esse tema 

pode ser focalizado, a fim de desmistificar compreensões homogeneizadoras de culturas 

específicas, que envolvem generalizações típicas de aulas de Língua Estrangeira” (BRASIL, 

1998, p. 48). É interessante percebermos que essa discussão sobre cultura está pautada na 

aversão aos estereótipos típicos de ‘feiras das nações’ nas escolas, em que são reproduzidos 

vários fatores que mostram culturas tão plurais de forma homogênea, algo, portanto, que já 

vinha sido alertado quando da publicação dos PCN de 1998. Segundo Baccega (1998, p. 74), 

   

estereótipo, assim como o conceito, é um reflexo/refração específica da 
realidade - ou seja, reflete com desvios, como um lápis que, colocado em um 

copo de água, “entorta” -, mas o estereótipo comporta uma carga adicional do 

fator subjetivo, que se manifesta sob a forma de elementos emocionais, 
valorativos e volitivos, que vão influenciar o comportamento humano. Ele se 

manifesta, portanto, em bases emocionais, trazendo em si, como já dissemos, 

juízos de valor pré-concebidos, preconceitos, e atuam na nossa vontade. 

 
 

Não é só o que presenciamos em nossa rotina, mas também o conteúdo que as grandes 

mídias nos fornecem que constituem a nossa visão de mundo sob uma perspectiva particular e, 

muitas vezes, singular. Eu costumava trabalhar em um curso de Inglês de uma universidade 

federal brasileira. Em uma das aulas que produzimos nesse período de tempo, em conjunto com 

outros professores, questionávamos aos alunos sobre a pesquisa da palavra “África” no Google 

Imagens, perguntando-lhes sobre quais fotos imaginavam aparecer nessa simples pesquisa. A 

resposta era sempre certeira: pobreza, desastres, natureza da savana e animais selvagens. Logo 
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em seguida, mostrávamos os resultados da pesquisa com apresentação de slides. Podemos 

concluir que tanto os alunos quanto a mídia compartilhavam do mesmo estereótipo. É 

lamentável perceber que o estereótipo transforma uma história tão plural em uma única história 

(ADICHIE, Chimamanda. 2014). 

Em um continente imenso como a África, disposto de várias riquezas, as únicas coisas 

que são levadas em consideração são as misérias de um povo que foi bastante explorado. É 

nessa perspectiva que os PCN/LE discutem sobre a necessidade do reconhecimento discente 

face às pluralidades culturais existentes dentro de um único país, estado, cidade, etc. Essa 

concepção de estereótipo, pautada nesse documento de discussão, é bastante geral em 

comparação com a discussão sobre pluralidade cultural nesta segunda década do século XXI.  

 Os PCN/LE (3º e 4º ciclos) discutem brevemente sobre a variação linguística quer na 

língua estrangeira, quer na língua materna. É necessário que o público estudantil perceba que 

não é errado e nem devem ser vistas como cômicas as diferentes variantes linguísticas, pois é 

perfeitamente comum que, por exemplo, pessoas do estado de Santa Catarina falem de forma 

diferente da população sergipana. Até mesmo pela distância territorial entre o Sul e o Nordeste 

brasileiro, além da diferença cultural. A partir desses temas linguísticos, o docente faz com que 

o estudante perceba que o respeito é primordial nas relações humanas e que a diferença é a 

regra. A via de regra é que as pessoas sejam diferentes. Mesmo gêmeos idênticos possuem 

diferenças de comportamento ou algum sinal de pele os diferencia. Há, no entanto, uma 

cobrança intensa para que os indivíduos se expressem, se comportem, sigam regras sociais 

como se fossem iguais, o que acaba emanando preconceitos, estereótipos e discriminação social 

por questões supérfluas, como o modo de falar de cada pessoa. 

 Ainda falando sobre questões de diferença, mas direcionando para os documentos que 

estamos discutindo neste texto, percebemos que os PCN são documentos bastante teóricos em 

relação à Língua Estrangeira, de fácil leitura e com bastante exemplos, que nos possibilitam 

refletir sobre as práticas estudantis. Entretanto, não orientam o docente em nenhuma instância 

conteudística, mas somente às questões de didática e reflexões pedagógicas, de conhecimentos 

e habilidades. Assim, em resumo, os PCN/LE, em suas considerações preliminares, destacam 

duas questões teóricas: uma visão sociointeracional da linguagem da aprendizagem e a 

preocupação com os fatores históricos locais e tradicionais para incluir uma determinada Língua 

Estrangeira no currículo. A construção do significado no processo de aprendizado requer o uso 

de conhecimento como o sistemático, o de mundo e o da organização textual, de forma 

interacional. 



37 

A Língua Estrangeira no ensino fundamental tem um valioso papel construtivo como 

parte integrante da educação. Envolve um complexo processo de reflexão sobre a realidade 

social, política e econômica com valor intrínseco importante no processo de capacitação que 

leva à libertação. Em outras palavras, a Língua Estrangeira no ensino fundamental é parte da 

criação da cidadania. Dessa forma, a linguagem é uma prática social e envolve escolhas por 

parte de quem escreve ou fala para construir significados. O professor deve desenvolver um 

trabalho que possibilite aos alunos confiar na própria capacidade de aprender. 

Os objetivos gerais dos PCN decorrem, por um lado, do papel formativo de Língua 

Estrangeira no currículo e, por outro, de uma reflexão social de Língua Estrangeira no país. São 

orientados para a sensibilização do aluno em relação à Língua Estrangeira por três focos: i) o 

mundo multilíngue e cultural em que vive; ii) a compreensão global; iii) o empenho na 

negociação do significado, e não na correção. Os conteúdos a ser alcançados visam aos 

conhecimentos sistêmicos, de mundo e de organização textual tendo como base quatro eixos, 

destacando-se tipos de textos e atitudes. É importante saber que esses não são conteúdos que se 

trabalham separadamente, mas conjuntamente. A partir desses conteúdos discute-se a aplicação 

do método ideal para ser trabalhado nas salas de aulas, reiterando sempre o princípio 

sociointeracional. 

A avaliação é essencial no processo educacional que vai além da visão tradicional que 

muitos professores utilizam para auxiliar os seus alunos. É, portanto, compreendida como um 

conjunto de atuações que têm a função de alimentar, sustentar e orientar a intervenção 

pedagógica. Com isso, esta deve ser feita de forma contínua para auxiliar os discentes e não 

como forma de julgamento. Além disso, ressaltam a importância do uso de diversos recursos 

no ambiente da sala de aula com o objetivo de aproximar o ambiente escolar à realidade dos 

alunos. Outro ponto essencial seria o objetivo das tarefas apresentadas em sala de aula que 

devem ser abordadas com uma meta preestabelecida. 

As Orientações Curriculares para o Ensino Médio (OCEM), assim como os PCN/LE, 

constituem um documento bastante teórico, mas que discute visões mais atualizadas em relação 

ao último documento, justamente por ter sido publicado no ano de 2006. Aparecem nele 

questões como a discussão sobre letramento, novas tecnologias e desenvolvimento da 

comunicação oral. Ao contrário dos PCN, que são bem mais extensos e divididos em áreas 

disciplinares e ciclos, as OCEM são bem mais sucintas, mas isso não quer dizer que sejam 

menos importantes. As OCEM promovem discussões de temas bastante interessantes como a 

multimodalidade, letramentos, multiletramentos e hipertextualidade, além de se preocuparem 
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com a exclusão e inclusão de indivíduos nos processos de interação linguística, promovendo o 

questionamento dessas interações. 

Documento voltado exclusivamente para o Ensino Médio, as OCEM apresentam 

propostas direcionadas para esse público alvo e, com o desenvolvimento dos estudos sobre 

cultura, discutem bastante sobre esse tema:   

 

[...] com a ampliação dos estudos sobre cultura, pode-se também interpretar 

que essas “outras culturas” estão muito próximas de cada professor e aluno, 
em seus próprios meios de convivência (como é o caso da diversidade com a 

qual convivemos) (BRASIL, 2006, p. 97). 

 
 

No que tange à cultura, um dos autores que se destacam nesse tema é Santomé (1993), 

que discute sobre as culturas negadas e silenciadas no currículo escolar, defendendo a 

necessidade de se criarem objetivos da intervenção curricular para preparar os alunos para 

serem cidadãos críticos. Essa proposta exige que os componentes curriculares promovam a 

construção de conhecimentos e atitudes necessárias para tornarem os alunos cidadãos 

democráticos e solidários. Para que isso ocorra, os alunos devem estar inseridos em ações que 

os direcionem para esse caminho de preparação para viver e participar de uma comunidade. As 

escolas que trabalham nessa direção devem colocar em ação projetos curriculares que 

estimulem o desenvolvimento do aluno para discutir, criticar e tomar posição sobre um assunto 

sem ter medo de ser punido por expressar opiniões e defender posições contrárias ao professor. 

É necessário questionar o uso do conceito de cultura relacionado ao contexto no qual vivem os 

estudantes.      

Assim, de acordo com Paulo Freire (2002), a Alfabetização Crítica é um instrumento de 

transformação e empoderamento, pois os alunos usam a linguagem para mudar a si e ao mundo. 

Desta forma, poderíamos fazer uma conexão entre o texto de Santomé e o texto de Mattos e 

Valério (2010). O primeiro diz que é necessária uma mudança na formação de professores para 

desenvolver habilidades e saber como modificar o sistema educacional. Por sua vez, Mattos e 

Valério (2010) fazem uma comparação entre abordagens tradicionais e novas abordagens 

contemporâneas, de acordo com a Letramento Crítico, porque esse é visto como uma forma de 

capacitar os alunos. 

Há muitos grupos que são silenciados e negados nas escolas como, por exemplo, nações 

espanholas, cultura infantil, grupos étnicos, entre outros. Segundo Santomé (1993), existem 

muitas formas de fazer isso na sociedade: currículo turístico, banalização, como lembrança, 

desconexão da realidade, estereótipos, tergiversação. Então, quando nós silenciamos, negamos 
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ou mudamos essa cultura, nós os discriminamos, porque a voz não é dada e é muito importante 

que os alunos analisem diversidades e estudem profundamente sobre grupos minoritários, seu 

governo, política, economia, problemas e assim por diante, não apenas como trajes, decoração 

da casa, refeições que eles têm, etc. No cerne dessa discussão, Sonia Nieto (2010) critica as 

noções essencialistas sobre diversidade e identidade, dizendo que a visão estereotipada nega as 

idiossincrasias, preferências e perspectivas individuais de indivíduos particulares. 

Santomé (1993) alude à discriminação e insensibilidade à infância, porque as pessoas 

acham que as crianças são apenas desprivilegiadas, ingênuas, inocentes. As crianças não são 

reconhecidas como seres humanos que têm desejos, objetivos e etc. Mas elas não são assim e 

os adultos nunca devem ser silenciosos, nem no currículo, nem na vida real. Nos livros 

didáticos, podemos observar a maneira como os autores tratam a infância como algo superficial, 

banal e, principalmente, não aprofundam a reflexão sobre o tema, mas fazem dele uma 

banalização porque não se discute sobre os problemas que as crianças enfrentam na zona de 

guerra, no campo, ou quando elas são pobres ou abusados. Assim, Corsaro (1997) propõe 

muitas discussões sobre infância e infância na sociedade, além disso, é necessária a discussão 

em sala de aula, no currículo, nos livros didáticos sobre essas injustiças contra as crianças. 

Quando Santomé (1993) procura explanar sobre o tema das minorias étnicas ou sem 

poder, podemos observar a dicotomia entre raça e etnia. De acordo com os sociólogos 

americanos, raça é a conexão de significado a características físicas herdadas como cor da pele, 

textura do cabelo e assim por diante. Já quando falamos de etnia, entendemos um conceito 

relacionado a pessoas que se identificam porque pertencem à mesma comunidade ou 

compartilham dos mesmos valores. Se uma pessoa pertencer a determinado grupo étnico, ela 

provavelmente lutará por esse grupo em muitos aspectos, visando a sua manutenção. 

É importante manter contato com outras culturas ou conhecê-las, porque é essencial 

desenvolver o respeito pelas outras culturas e reconhecer a todos ou a si mesmos como grupos 

diferentes uns dos outros. Por exemplo, quando mostramos aos estudantes culturas diferentes e 

pessoas com outras características físicas, isso faz com que elas percebam muitos aspectos com 

os quais podem se identificar. É assim que eles se realizarão em um grupo. 

Todo mundo tem ideologia e toda vez deixamos nossos pensamentos aparecerem em 

nosso discurso. A partir disso, infelizmente, podemos compartilhar preconceitos e apoiar a 

discriminação se não tentarmos ser críticos. Quando analisamos o conteúdo do currículo escolar 

que é desenvolvido na maioria das instituições educacionais, vemos que há uma ênfase na 

cultura hegemônica ou, como diz Cevasco (2003), a cultura de minoridade, ou seja, um pequeno 

grupo de intelectuais seleciona o que é bom ou não a ser ensinado nas salas de aula. Até o 
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silêncio nas escolas reforça o racismo. Assim, é comum negar grupos minoritários e, quando é 

explorado no texto, pode haver uma visão racista, na maioria das vezes, por exemplo, quando 

os livros didáticos falam sobre a colonização no Brasil. Esse preconceito também está 

relacionado com as classes sociais. Portanto, as ideias de Alfabetização Crítica devem ser 

implementadas como apoio a uma melhor educação. 

Após essa breve discussão em relação às culturas, assunto tão comentado nas OCEM, 

discutiremos também sobre algo bastante comentado no documento, os multiletramentos. 

As práticas de multiletramentos e multimodalidades estão diretamente inter-

relacionadas. O estudo dos multiletramentos tem a preocupação de fazer com que os estudantes 

consigam ser letrados, ou seja, consigam interpretar e ler os sentidos do mundo de diversas 

maneiras. Hoje em dia, no meio de interesse pedagógico, pode-se perceber diversas vertentes 

que visam o desenvolvimento do educando. Em consonância com Aragão, Araújo e Barbosa 

(2016, p. 45), “sob o guarda-chuva dos multiletramentos, destacamos o letramento digital, o 

letramento visual e o letramento crítico, não como meios excludentes ou interdependentes, mas 

dentro de um contexto híbrido que permite que eles estejam diretamente inter-relacionados”. 

Esse pensamento difunde a concepção de que os indivíduos submetidos ao ambiente 

escolar devem aprender e desenvolver capacidades não somente de ler textos escritos de modo 

isolado, mas ler diversos textos, atribuindo-lhes significados concisos e coerentes. Por outro 

lado, a multimodalidade se preocupa com quais modos esses textos de diferentes estruturas 

serão transmitidos, analisando o suporte e a maneira como são abordados. O texto escrito deve 

ser valorizado assim como outras modalidades textuais os serão:   

 

Em nossas práticas sociais nos comunicamos não apenas por meio de palavras, 
mas também de sinais, gestos e imagens, entre outros recursos semióticos, 

configurando a comunicação como um evento multimodal que agrega 

diversos modos e recursos semióticos, independente do meio pela qual ela se 

realize – oral ou escrito, impresso ou digital. (ARAGÃO; ARAÚJO; 
BARBOSA, 2016, p. 47). 

 

 

A multimodalidade reproduz emoções nos interlocutores (DIONÍSIO, 2014), mesmo 

que a sensorialidade não seja um ponto forte na maioria das pesquisas multimodais. Sem 

dúvidas, esse processo implica maior conexão com o que está sendo ensinado. Além do mais, 

Marcuschi (2008, p. 80), em seus estudos sobre o texto, afirma que “um texto é um evento 

construído numa orientação de multissistemas, ou seja, envolve tanto aspectos linguísticos 

como não-linguísticos no seu processamento”.  
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 Observa-se que “a multimodalidade é um traço constitutivo dos gêneros. Portanto, é no 

texto, materialidade dos gêneros, onde os modos são realizados” (DIONÍSIO, 2014, p. 28). Por 

isso, este texto também possui a finalidade de alcançar resultados sobre a multimodalidade, 

pautados no livro didático, fruto do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), o qual 

constrói seus objetivos ancorados no fomento da leitura, com a função de aprimorar o processo 

de ensino e aprendizagem nas escolas, democratizar a informação e a cultura, visando o respeito 

e a atualização da autonomia e desenvolvimento do professor, para que o material seja analisado 

e criticado tanto positiva quando negativamente, auxiliando o lançamento de novos olhares a 

partir do material didático. 

 Ao utilizarmos vários referenciais teóricos e documentos oficiais para sustentar o 

argumento e a análise desta nossa pesquisa, temos a preocupação também de investigar se no 

livro didático pode-se perceber que cada modo possui uma forma única de gerar significado 

único em cada contexto, e se os modos que interagem entre si afetam o comportamento ao se 

comunicar, além de verificar se esses modos de representação ao serem feitos e refeitos 

contribuem para transformar a sociedade (KRESS; VAN LEEUWEN, 2006). 

 Esse último quesito apresenta caráter indispensável para a educação, pois se preocupa 

com ações de “cidadania ativa” (MONTE MÓR; MORGAN, 2014) e o desenvolvimento crítico 

com o objetivo de formar cidadãos críticos reflexivos que expressem a sua cidadania na prática 

social. Nesse ínterim, a pesquisa altamente defendida por Zacchi (2016) discute sobre a relação 

das diversas identidades no mundo pós-moderno e sua relação com o livro didático a partir 

também do PNLD. As diversas identidades influenciam no modo de leitura do livro didático, 

interferindo também na representatividade do discente. Lembrando que essa preocupação com 

a cidadania dos estudantes está presente em vários documentos como a lei que rege a educação 

brasileira (LDB), a Constituição Federal de 1988, além dos PCN, entre outros.  

É nesse sentido que as OCEM fundamentam a sua discussão sobre “Letramento, 

multimodalidade, hipertexto e multiletramento” e tecnologia. Sobre a tecnologia da escrita, 

defendem que, “mesmo sendo considerada uma tecnologia (no sentido de que se trata de algo 

feito com instrumentos – tinta, caneta, papel – inventados pelo homem), a escrita não pode 

desvincular-se de seu contexto de uso e de seus usuários” (BRASIL, 2006, p. 34). Assim, o 

documento reconhece a importância da multimodalidade e dos multiletramentos associados à 

tecnologia e ao reconhecimento dos valores sociais e culturais. Afirmam que 

 

Mais do que um modelo a ser imitado, a linguagem na comunicação mediada 

pelo computador oferece muitos exemplos de novos usos de linguagem e da 
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premente necessidade de modificar as concepções anteriores de linguagem, 

cultura e conhecimento. Dois aspectos dessa comunicação mediada pelo 

computador que permitem repensar e recontextualizar os conceitos anteriores 
de linguagem e de habilidades são a multimodalidade e o hipertexto. 

(BRASIL, 2006, p. 105).  

 

A seguir, encontra-se evidente a preocupação das OCEM no estabelecimento de um 

ambiente educacional que privilegia os multiletramentos e a multimodalidade como prática 

educacional efetiva para o desenvolvimento estudantil: 

 

A inter-relação visual de cores ou de imagens com o texto escrito chama a 
atenção do olho para diversos pontos na página simultaneamente, sugerindo 

ao leitor que não há a necessidade de ler a página em sua totalidade, mas sim 

de optar por caminhos ou trajetos diferentes de “leitura”. O conceito de 
“leitura”, portanto, passa a ser primordialmente o exercício de uma opção de 

trajetória pela página e a subseqüente aquisição seletiva de informações 

parciais presentes em diversos locais na mesma página. (..) Muitas vezes, 
numa página multimodal (isto é, contendo vários meios de comunicação: 

visual, escrito, sonoro), o leitor pode escolher entre apenas ouvir um texto 

sonoro ou assistir a um clipe de vídeo inserido na página, tornando complexa 

e multifacetada a experiência de “ler”. (BRASIL, 2006, p. 105). 
 

 

A partir da leitura de um texto de Língua Inglesa ou de outra língua estrangeira serão 

abertas diversas oportunidades de se conhecer a cultura do outro através das características 

textuais e de informações significativas, por exemplo, ler um texto sobre a cultura indiana 

escrito por um cidadão indiano implicará em pontos de vista diversos da cultura ocidental e 

possibilitará a percepção da diversidade. Assim, o aluno passará a ver o mundo com os olhos 

do outro. Vale ressaltando que quanto maiores forem os modos de ser oferecidos o texto, maior 

será a sensitividade do discente. O professor, ao reproduzir um vídeo sobre a Índia, mostrar um 

texto falando também sobre alguns aspectos dessa sociedade, mostrar figuras e impulsionar que 

os alunos participem de jogos dinâmicas e eletrônicos com essa temática faz com que os 

discentes agucem os sentidos, estimula o interesse, a motivação e acarreta a vinculação desses 

sujeitos ao contexto social de pertença, estratégias essenciais para aulas proveitosas. 

Outro exemplo dessa ligação é expresso no texto das Orientações Curriculares do 

Ensino Médio (OCEM), ao pontuar que 

 
[...] essa ligação entre a escrita e a cultura fica mais clara ainda quando se 

consideram os gêneros da escrita, que variam de uma cultura para outra e de 

uma língua para outra. O gênero escrito da crônica, por exemplo, parece ser 
mais usado em português do que em inglês (BRASIL, 2006, p. 89). 
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Perceber a motivação de algumas culturas que utilizam mais um tipo de texto do que 

outra ou a estilística dos habitantes de determinado local vai além da análise simplória, portanto, 

é preciso constituir uma análise crítica dos textos, baseada no princípio do letramento crítico. 

Dessa forma, ao apoiarmo-nos em referências essenciais na pesquisa da semiótica, dos 

multiletramentos e, principalmente, da multimodalidade, o nosso trabalho se fundamenta no 

desenvolvimento da pesquisa baseada nesses aspectos que podem ser essenciais para o processo 

de formação de professores, estudantes de ensino superior e da educação básica. Ou seja, além 

da capacidade de ler, escrever e interpretar de diversas formas, é necessário despertar o interesse 

do aluno através de vários sentidos e fazê-lo ler esses diversos sentidos, ao mesmo tempo, “ler 

se lendo e ouvir se ouvindo” (MÁRIO, 2005, p. 57). 

De acordo com Kress (2000), tanto a linguagem escrita quanto a oral são multimodais: 

a primeira compreende modos semióticos tão distintos quanto a grafologia, a paginação e o uso 

de cores, enquanto a segunda utiliza recursos como ritmo, entonação, volume, entre outros. Para 

o autor, portanto, todo e qualquer texto, assim como todo e qualquer sistema de comunicação, 

é necessariamente multimodal, embora em um determinado texto possa predominar um modo 

semiótico específico. A motivação que precedeu e deu margem a este trabalho foi a percepção 

de que muito dessa sensibilidade não é ensinada aos alunos, que muitas vezes não percebem 

que os pequenos detalhes, ou seja, as multimodalidades que constituem sentido em um mesmo 

texto.  

O relevante de se explorar a multimodalidade no livro didático é que este será ponto de 

apoio para sustentar as aulas durante todo o ano letivo e deve ter características suficientes para 

apoiar as aulas do professor, oportunizando discussões sobre o tema e o letramento crítico. 

Segundo Tagata (2011, p. 293), apoiando-se em Menezes de Souza (2011), assim como 

desnaturalizar ideias, crenças e conhecimentos do senso comum, o letramento crítico consiste 

em “levar o aluno a refletir sobre a história, sobre o contexto de seus saberes”. Acredita-se que 

o conhecimento de perspectiva multimodal pode desnaturalizar a noção de texto 

exclusivamente escrito/verbal e partir para uma visão mais ampla de linguagem, reconhecendo 

que a dança, a pintura artística, a fotografia, entre outros gêneros textuais, produzem sentido e 

são formas de linguagem. 

 

2.1.4 BNCC, PCN, OCEM de língua estrangeira: correlações e diferenças 

 

Ao observar a educação mundial, percebemos países-modelo em educação, como a 

Finlândia, que liderou várias vezes o exame do Programa Internacional de Avaliação de Alunos 
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(PISA). Esse país desenvolve seus programas curriculares de ensino desde muito tempo atrás, 

os últimos documentos foram lançados em 2006 e, depois, atualizados em 2016. De acordo com 

a website Educador360, o país se destacou pela política educacional diferenciada, que deixa os 

alunos mais livres, com menor quantidade de aulas semanais, férias mais prolongadas, aulas 

focadas na interdisciplinaridade e no contexto, investimento na educação e valorização dos 

professores.  

O Brasil demorou mais de 20 anos para instituir uma Base Nacional depois da 

regulamentação da LDB de 1996. Tempo bastante demorado para uma nação que possui vários 

problemas com a educação e que precisa há muito tempo de uma Base para dar caráter 

obrigatório aos conteúdos que devem ser aplicados nas escolas. Entretanto, quando 

comparamos esse documento com os de países-modelo em educação, percebemos que o fator 

que concentra os conteúdos em disciplinas isoladas pode acabar impedindo o desenvolvimento 

pleno do ensino e da aprendizagem, por regrar o que deve ser exposto nas salas de aulas, o que 

torna o documento bastante contraditório e divide opiniões sobre o que seria melhor na 

educação brasileira. Defende Silva (2015, p. 55): “Ademais, a apresentação de conteúdos e 

metodologias pré-definidas pode implicar em um controle da prática pedagógica”.  

 Ao se comparar11 os três principais documentos oficiais da educação, percebe-se que há 

um grande desenvolvimento das teorias da educação, que vão se atualizando a partir das 

discussões pedagógicas, e essas são refletidas diretamente nos documentos. Entretanto, os 

documentos oficiais PCN e OCEM também possuem vários pontos em comum. Um dos pontos 

que podemos destacar é a discussão da cidadania dos aprendizes e da função social do idioma 

estrangeiro. Assim, não se preza somente em saber a LE por mero conhecimento, mas as 

implicações sociais e como esta pode ser utilizada para desenvolver a ética e ajudar a formar 

cidadãos conscientes. 

Outra correlação existente entre esses dois documentos é a proposta de temas transversais, 

visão bastante próxima da interdisciplinaridade. Esses registros acreditam que é possível que 

através da LE se possa discutir sobre diversos temas, possibilitando ao jovem alunado 

compreender diversos fatos do mundo ao seu redor. Segundo Silva (2015, p. 88), 

 

Todavia, as demais versões dos PCNs e as OCEM não apresentam essa visão 

curricular controladora. Propostas foram elaboradas para serem discutidas e 

servirem de objeto de reflexão pedagógica, evitando, assim, a imposição de 

                                                
11Ressaltamos que, ao analisar as similaridades e diferenças entre os documentos oficiais da educação, 

temos o objetivo de utilizar e refletir sobre diferentes vertentes, com a finalidade de enriquecer esta 
pesquisa. 
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conteúdos específicos ou, até mesmo, de métodos de ensino. Outro ponto 

importante a ser ressaltado é que por meio desses documentos foi possível 

observar uma abordagem pedagógica mais voltada para as práticas sociais. 
Essa perspectiva de ensino, por sua vez, auxilia na formação de cidadãos que 

saibam, sobretudo, fazer bom uso da língua estrangeira na sociedade sem 

estarem subjugados de maneira acrítica a um modelo de proficiência. 

 
 

Outro ponto que os dois documentos apresentam em comum, ao contrário da BNCC, é 

o debate sobre a língua estrangeira em geral, visto que não delimitam a especificidade da Língua 

Inglesa. 

 Já que algumas correlações sobre os PCN e as OCEM foram citadas brevemente, 

veremos agora as diferenças mais marcantes entre os três documentos comentados neste texto. 

Como já foi discutido, os PCN focavam bastante no aspecto de organização de tipos e gêneros 

textuais, na formação cidadã e nos aspectos históricos do conhecimento e de variantes 

linguísticas. Nas OCEM, por seu turno, começa-se a discutir sobre letramentos, processos de 

inclusão e exclusão a partir de um letramento crítico, letramento digital pautado nas novas 

tecnologias e na discussão sobre cultura. Destacamos que esses fatores são citados 

superficialmente no PCN/LE e nunca examinados de forma intensa.  

Na BNCC, além dos temas anteriores, há ainda a proposição da dimensão intercultural 

que “nasce da compreensão de que as culturas, especialmente na sociedade contemporânea, 

estão em contínuo processo de interação e (re)construção” (BRASIL, 2017, p. 245). Isso 

significa que diferentes grupos “vivenciam em seus contatos e fluxos interacionais, processos 

de constituição de identidades abertas e plurais” (BRASIL, 2017, p. 245). Assim, percebe-se 

que já existe uma discussão sobre identidades heterogêneas neste novo documento, assunto 

bastante analisado e o qual é crescente nos grupos de pesquisas na área da educação e da 

linguística. Além disso, a importância dada aos aspectos multimodais persiste na BNCC, como 

já havia sido notada a discussão nas OCEM. Por conseguinte, no documento mais recente “a 

língua em uso (é) sempre híbrida, polifônica e multimodal.” (BRASIL, 2017, p. 245). 

Por esse motivo, a seguir apresentamos um quadro para demonstrar os principais tópicos 

explanados nos documentos analisados anteriormente, observando com clareza que todos são 

bastante teóricos, porém o mais objetivo é a BNCC, por seu caráter preciso em relação aos eixos 

temáticos, unidades temáticas e objetos de conhecimento12. 

                                                
12“Para garantir o desenvolvimento das competências específicas, cada componente curricular apresenta 
um conjunto de habilidades. Essas habilidades estão relacionadas a diferentes objetos do conhecimento 

- entendidos como conteúdos, conceitos e processos - que, por sua vez, são organizados em unidades 

temáticas. Respeitando as muitas possibilidades de organização do conhecimento escolar, as unidades 
temáticas definem um arranjo dos objetos de conhecimento”. (BRASIL, 2017, p. 28-29). 
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A BNCC é mais específica, determina com mais clareza os objetivos de 
aprendizagem de cada ano escolar. Ela será obrigatória em todos os currículos 

de todas as redes do país, públicas e particulares, ao contrário dos documentos 

anteriores, que devem continuar existindo, mas apenas como orientação 
(NOVA ESCOLA, 2019). 

 

 

Quadro 1 - Diferenças entre os temas discutidos no PCN LE, OCEM e BNCC  

relacionados à Língua Estrangeira 

Fonte: elaboração própria 

 

No quadro acima, organizamos apenas algumas das características que diferenciam os 

três documentos, visto que eles também possuem muitas similaridades. Pode-se perceber isso 

citando caso análogo, referente às relações de pluralidade linguística e cultural, de diferentes 

comunidades, contextualizando “a inclusão, a valorização das diferenças e o atendimento à 

pluralidade e à diversidade cultural respeitando e resgatando as várias manifestações de cada 

comunidade” (CNE/CEB nº 7/2010). 

No tocante às diferenças mais marcantes entre os PCN e a BNCC, exceto aquelas que 

já foram mostradas no quadro acima, uma das primeiras coisas que chama a atenção é a 

diferença do conceito de crítica. Nos PCN, percebe-se que o conceito de crítica está engendrado 

na concepção da textualidade, isto é, está relacionado à crítica linguística. Por isso, na seção 

sobre os aspectos centrais do documento, fala-se sobre a “consciência crítica em relação à 

linguagem” (BRASIL, 1998, p. 24). De forma sutil, mas diferentemente do anterior, na BNCC 

percebe-se que a crítica está ligada a algo bem mais heterogêneo e amplo, nas diferentes 

                                                
13“Nessa proposta [inglês como língua franca], a língua inglesa não é mais aquela do “estrangeiro”, 
oriundo de países hegemônicos, cujos falantes servem de modelo a ser seguido, nem tampouco trata-se 

de uma variante da língua inglesa. Nessa perspectiva são acolhidos e legitimados os usos que dela fazem 

falantes espalhados no mundo inteiro, com diferentes repertórios linguísticos e culturais” (BRASIL, 
2017, p. 241). 

PCN LE OCEM BNCC 

Organização textual (tipos e 

gêneros textuais) 

Letramentos e 

Multiletramentos 

Competências e habilidades 

necessárias no ensino da LI 

 

Conhecimento de mundo 

 

Textos multimodais 

Função social e política do 

Inglês, isto é, vista como língua 

franca13 

Pluralismo e variação 
linguística 

 
Tecnologia/inclusão digital 

4 eixos: oralidade, leitura, 
escrita e conhecimentos 

linguísticos. 

 

Temas transversais 

Conceito de cidadania, 

linguístico e sociocultural, 
através de um novo idioma 

como “amplo e heterogêneo” 

Educação consciente e crítica 

exclusivamente da Língua 
Inglesa 
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manifestações e modos de pensar, a partir da análise do próprio indivíduo, das pessoas e do 

mundo ao seu redor. Assim, “favorece uma educação linguística voltada para a 

interculturalidade [...] o que favorece a reflexão crítica sobre diferentes modos de ver e de 

analisar o mundo, o(s) outro(s) e a si mesmo. (BRASIL, 2017, p. 242).  
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3 MULTILETRAMENTOS E A LINGUÍSTICA APLICADA 

 

 

A Linguística Aplicada (LA) investiga situações voltadas para a linguagem, inseridas 

em contextos específicos, levando em consideração a interação entre o contexto, a linguagem e 

a esfera de produção de sentidos. Apregoam Biazi e Dias (2007): 

 

A Lingüística Aplicada (LA), no novo milênio, é uma ciência que estuda 

criticamente os usos da linguagem nos mais variados contextos sociais. Como 

devemos entender a linguagem? O que é a linguagem? A linguagem é o meio 
pelo qual percebemos as coisas e que nos constituímos. Nós nos constituímos 

por  meio da linguagem porque ela está em nossa relação com o outro, está  no 

meio social o qual pertencemos, está em nossa história individual e na história 

de nosso meio, está nos textos com os quais já tivemos contato e também nas  
leituras de mundo que já temos. Pela linguagem é que construímos nossa 

realidade, que nos situamos social e historicamente. A LA entende a 

linguagem como essencial para mudar o modo como as pessoas vivem e 
compreendem a si mesmas e o mundo. (BIAZI; DIAS, 2007, p. 1). 

 

 

Dessa forma, é possível explorar os multiletramentos a partir da perspectiva da 

Linguística Aplicada, analisando a linguagem em seus contextos específicos e a transformação 

ocasionada por essa aplicação. 

 

No campo da LA e do ensino de línguas, Leffa (2006: 27) havia sinalizado 

que “[...] o aprendizado de uma língua estrangeira é muito complexo para que 
possa ser explicado através de uma única teoria de aprendizagem” e, em razão 

disso, o autor também afirma que “[...] para descrever a aprendizagem da 

língua temos que recorrer à Linguística, à Linguística Aplicada, à Psicologia, 

à Pedagogia, entre outras” (LEFFA,  2006, p. 28 apud VIAN JÚNIOR, 2016, 
p. 353). 

 
 

A necessidade de se encontrar uma perspectiva para a análise dos multiletramentos se dá, 

pois, segundo Vian Júnior (2016),  

 
Considerando as exigências tecnológicas hipermodernas e hipermidiáticas, 
constata-se a necessidade de vivenciar práticas e compreendê-las além do ler 

e escrever, que alternam os papéis de autor e leitor, como indicado no início 

do texto, encaminhando a necessidade de vislumbrá-las e vivenciá-las como 
multiletramentos [...] ou novos eventos de letramento [...], dado o fato da 

circulação de textos multissemióticos: impressos ou digitais, que veiculam 

uma multiplicidade de linguagens, incluindo fotos, vídeos e gráficos, 
linguagem verbal oral ou escrita, sonoridades, exigindo usuários aptos a 

interagir com práticas digitais multimodais e que sejam, acima de tudo, 

críticos para conviver com a multimodalidade, multissemiose ou 
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multiplicidade de linguagens, fazendo emergir, assim, práticas multiletradas. 

(VIAN JR, 2016, p. 353). 

 
 

Como justificativa pelo modo como este trabalho se constitui, por diversas vezes a 

autora se colocar em primeira pessoa ao falar sobre multiletramentos, há como inspiração a 

perspectiva da pesquisa narrativa em Linguística Aplicada. De acordo com Paiva (2008), uma 

narrativa pode ter diversos significados: 

 

Muitos são os significados de narrativa que circulam entre nós: uma história; 

algo contado ou recontado; um relato de um evento real ou fictício; um relato 
de uma série de eventos conectados em seqüência; um relato de 

acontecimentos; uma seqüência de eventos passados; uma série de eventos 

lógicos e cronológicos, etc. As narrativas circulam em textos orais, escritos e 

visuais e têm sido amplamente investigadas na área de Lingüística Aplicada. 
(PAIVA, 2008, p. 2). 

 
 

 A pesquisa narrativa está sendo utilizada de forma constante em diversas áreas do 

conhecimento. Nesta pesquisa, o foco narrativo está sendo utilizado porque a pesquisadora 

atrela os multiletramentos aos fatores educacionais dos quais participa, considerando que os 

multiletramentos possuem vínculo direto com as perspectivas de educação e pedagogia. Afirma 

Paiva (2008, p. 3): 

 

Várias áreas do conhecimento vêm investigando a realidade reconstruída 

através de narrativas, além da história e da literatura, berço natural da 
narrativa. Já citamos Bruner, na educação, e Labov e Waletzky na lingüística, 

para apontar apenas dois exemplos mais próximos da lingüística aplicada, mas 

podemos encontrar referências à pesquisa narrativa em vários outros campos 

do conhecimento: na semiótica, na medicina, na enfermagem, na psicologia, 
na psicanálise, na comunicação, na sociologia, na tecnologia da informação, 

na antropologia, na filosofia, na arte, estudos gays, estudos feministas, etc. 

Basta usar qualquer mecanismo de busca na Internet para se ter acesso a 
referências de pesquisa narrativa nessas e em outras áreas. 

 
 

 Por ter deixado mais evidente a motivação por utilizar a pesquisa narrativa, discutida no 

âmbito da Linguística Aplicada, perspectiva pela qual os multiletramentos podem ser 

analisados, discutimos a seguir sobre a relação entre os multiletramentos e a língua estrangeira, 

com enfoque na língua inglesa:  

 

Na verdade, o próprio surgimento da Linguística Aplicada coincide com as 

pesquisas no contexto de aprendizagem da língua inglesa. Essa área de 
investigação da linguagem humana tem a sua origem relacionada com o 

ensino de línguas nos Estados Unidos, no período da Segunda Guerra 

Mundial. Assim, os primeiros linguistas aplicados se dedicaram a investigar 
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questões sobre o ensino/aprendizagem da língua inglesa. (ANJOS, 2017, p. 

124).  

 

Atualmente, há inúmeros trabalhos publicados na perspectiva da LA que versam sobre 

temáticas da LI e dos multiletramentos. Dito isto, Anjos (2017) comprova esta concepção 

através do excerto e do quadro a seguir: 

 

No âmbito da Linguística Aplicada, uma rápida análise mostra o grande 

número de pesquisas e publicações, aqui no Brasil, que têm dado expressiva 

contribuição especificamente para o ensino/aprendizagem da língua inglesa, 
sem contar o número também expressivo de dissertações e teses na área. O 

quadro a seguir mostra obras que representam contribuições para o 

ensino/aprendizagem de língua inglesa, no período de 2004 a 2015, com 
alguns intervalos. (ANJOS, 2017, p. 131).  

 

 

Quadro 2 - Algumas contribuições da LA para a área  

do ensino/aprendizagem da língua inglesa (2004-2015) 

Fonte: Anjos (2017) 
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A partir desta comprovação, haverá a discussão a seguir, de maneira mais específica, 

sobre a intersecção entre os multiletramentos e a língua inglesa, associando essa perspectiva 

teórica ao documento da BNCC. 

 

3.1 MULTILETRAMENTOS E ENSINO DE LÍNGUA ESTRANGEIRA 

 

O conceito de multiletramentos surgiu através das discussões de letramento, pois, além 

de somente saber ler e escrever, os indivíduos precisam ser leitores ativos e compreender 

diferentes gêneros textuais, em diversos meios de comunicação, sabendo interpretá-los muito 

além da superficialidade material do texto. É preciso que os sujeitos entendam que um mesmo 

texto publicado em diferentes ferramentas apresentará diferentes sentidos, pela sua dificuldade 

ou facilidade de acessibilidade ou até mesmo pelo suporte em que é divulgado. A proposta do 

letramento está 

 

intimamente ligada a modos culturais de usar a linguagem. No passado, 

muitos estavam acostumados a pensar o letramento como se fosse a mera 
aquisição de uma tecnologia (a tecnologia da escrita alfabética) 

completamente desvinculada de uma língua ou de uma cultura específicas e, 

mais ainda, desvinculada de questões sociais, como a inclusão ou a exclusão. 

(BRASIL, 2006, p. 98-99). 
 
 

Além disso, práticas de multiletramentos levam em consideração para qual público tal 

texto foi produzido e suas repercussões. É muito além de saber decifrar sons silábicos e 

reproduzi-los de forma oral ou mental, mas perceber que, no contexto social, os textos podem 

assumir diversas conotações e significados, gerando sentido. Para isso, é necessário haver 

conhecimento linguístico e também conhecimento de mundo. A título de exemplo, se um 

estudante possui conhecimento linguístico, mas lhe falta conhecimento de mundo, dificilmente 

ele poderá compreender uma piada e encontrar sentido cômico nesse texto, ou seja, refletir 

criticamente sobre tal gênero textual específico. 

Ademais, a discussão acerca dos multiletramentos se interessa pelas práticas 

pedagógicas e pela compreensão dos usos tecnológicos na sociedade contemporânea, visando 

que os estudantes consigam perceber as nuances e percalços das novas tecnologias, não somente 

decodificando o que está posto, de forma leviana. A prática de ensino é um desafio sem fim, 

pois, em um período de mudanças como este nas concepções da educação, práticas de 

multiletramentos, dentre outras discussões teóricas, os alunos convivem com a tecnologia a 

todo o tempo. Todavia, alguns professores não sabem como utilizar esse recurso para promover 
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uma aula interessante e que atraia a atenção estudantil. Como resultado, os alunos permanecem, 

muitas vezes, desmotivados, e a educação brasileira vem sofrendo com índices alarmantes.  

Em consonância com Rojo (2011, p. 99), “ocorre que, se houve e se há essa mudança, 

as tecnologias e os textos contemporâneos, deve haver também uma mudança na maneira como 

a escola aborda os letramentos requeridos por essas mudanças”. Assim, o olhar para o livro 

didático também deve ser modificado e deve se adequar à nova geração de alunos que estão 

frequentando as escolas. Com a tecnologia, os discentes precisam interpretar diversas 

informações verbais, não verbais e verbo-visuais, ou seja, mistas, que surgem nas telas em suas 

diversas mídias sociais. Isso, sem dúvida, está presente na vida cotidiana dos aprendizes. Porém, 

a interpretação através das atividades trazidas pelo livro didático e a prática docente através da 

análise de perspectivas de multiletramentos e multimodais ainda são objetos de discussão. 

Dentre as problemáticas que podemos abordar nesse ínterim, destacam-se os seguintes 

questionamentos: é o livro didático ou a prática docente que está ausentando os recursos de 

multiletramentos e multimodais da sala de aula? De qual forma os multiletramentos estão 

relacionados ao letramento crítico? De que forma os professores podem trabalhar com 

perspectivas dos multiletramentos e da multimodalidade? O que fazer para que os alunos 

possam ler e compreender textos diversos? 

 Afinal, qual seria o conceito de multiletramentos? O conceito dos multiletramentos 

surgiu através dos avanços da alfabetização quando o grupo de Nova Londres, em 1994, na 

Austrália, propôs o avanço da teoria dos letramentos. Na teoria dos multiletramentos, o 

indivíduo deve analisar e se posicionar reflexivamente diante dos textos - como já era proposto 

pelos letramentos - e, sobretudo, tem de lidar com os multiletramentos exigidos pelas mudanças 

sociais, lendo, ouvindo, assistindo e produzindo textos que  empregam  meios  semióticos  

distintos,  considerando  concomitantemente  os  propósitos envolvidos  nesse  processo  de  

produção  como  valores  políticos,  econômicos,  morais,  etc.,  em situações  socioculturais  

diversas (ANSTEY; BULL, 2006 apud ORLANDO; FERREIRO, 2013). 

Um dos precursores dos multiletramentos é Bill Cope, autor australiano que discute 

brilhantemente sobre esse tema e com quem tive o prazer de fazer um curso especial, com 

duração de uma semana, organizado pelo Departamento de Letras Estrangeiras da Universidade 

Federal de Sergipe. Ele escreve muitas vezes em parceria com a autora Mary Kalantzis. Nas 

OCEM, encontramos referências a esses autores em relação aos multiletramentos: 

 

O novo conceito de letramento permite a compreensão desses novos e 

complexos usos (de várias habilidades) da linguagem em situações como as 
que descrevemos anteriormente, referidas agora como “letramento visual”, 



53 

“letramento digital”, etc. Surge assim o conceito de multiletramento (COPE; 

KALANTZIS, 2000) para dar conta da extrema complexidade desses novos e 

complexos usos da linguagem por novas comunidades de prática. É 
importante observar que não se trata apenas de acrescentar mais termos 

técnicos ao vocabulário profissional da área, nem se trata de simplesmente 

promover a comunicação mediada por computador quando o acesso a essa 

tecnologia ainda está restrito em nossas escolas. Trata-se, isso sim, de 
promover uma reflexão crítica sobre conceitos de linguagem e de ensino já 

arraigados, em face da premente necessidade de pensar e agir perante a 

exclusão sociocultural e lingüística. Da mesma maneira que diante dessa nova 
concepção da heterogeneidade da linguagem e da cultura passa a ser difícil 

sustentar um ensino em termos de “quatro habilidades”, também passa a ser 

difícil sustentar o ensino isolado da gramática. A razão dessa dificuldade é que 

o conceito e a valorização da gramática estão ligados à concepção da 
linguagem como algo homogêneo, fixo e abstrato, capaz de ser descrito, 

ensinado e aprendido na forma de um sistema abstrato, composto por regras 

abstratas – tudo isso distante de qualquer contexto sociocultural específico, de 
qualquer comunidade de prática e de qualquer conjunto específico de usuários. 

(BRASIL, 2006, p. 109). 

 

Cope e Kalantzis (2009) são grandes representantes dos estudos dos multiletramentos, 

sendo considerados por muitos os precursores dos novos letramentos. Em um dos seus artigos, 

eles expressam a necessidade de se criar uma nova linha de pensamento tecnológico focado nas 

novas demandas que eram necessárias no atual contexto mundial referentes à educação. Na 

visão deles, o mundo estava mudando, a comunicação estava mudando e com a educação não 

poderia ser diferente para que se pudesse acompanhar as propostas da contemporaneidade. A 

partir dessa necessidade, aprofundaremos o nosso debate sobre os multiletramentos, na seção a 

seguir. 

 

3.2 MULTILETRAMENTOS: CONCEPÇÕES 

 

Nesta seção, discutimos sobre a teoria dos multiletramentos em relação ao ensino, 

primeiramente analisando o desenvolvimento teórico que cunhou a nova nomenclatura, ao 

passear brevemente pela criação dos novos letramentos. Assim, refletimos sobre a associação 

entre multimodalidade, semiótica e multiletramentos, para melhor entendimento de quais 

concepções orientam essas teorias e por que são interconectadas, ao reconhecermos suas 

diferenças e similaridades. 

Com o desenvolvimento dos níveis educacionais e de alfabetização, começou-se a 

discutir sobre o relacionamento dos estudantes com o texto, isto é, sobre sua compreensão e 

interpretação na questão da leitura e da escrita. Surgia, nesse contexto, a teoria dos letramentos, 

que visava refletir sobre questões do mundo a partir do contexto textual e das suas significações. 
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Com as necessidades de discussão sobre problemáticas atuais e por conta da 

transformação de algumas teorias, começou-se a se discutir sobre os novos letramentos, que 

visavam corroborar com a visão de identidade, reflexão crítica e análises contemporâneas de 

vários eixos sociais. Assim, a teoria dos novos letramentos, 

 

para a qual o indivíduo deve analisar e se posicionar reflexivamente diante dos 
textos - como já era proposto pelos letramentos - e, sobretudo, tem de lidar 

com os multiletramentos exigidos pelas mudanças sociais, lendo, ouvindo, 

assistindo e produzindo textos que empregam meios semióticos distintos, 
considerando concomitantemente os propósitos envolvidos nesse processo de 

produção como valores políticos, econômicos, morais, etc., em situações 

socioculturais diversas (ANSTEY; BULL, 2006 apud ORLANDO; 

FERREIRO, 2013, p. 17). 
 

 

 Os multiletramentos, termo bastante discutido na contemporaneidade, consistem numa 

perspectiva teórica que visa a compreensão de vários gêneros de texto, sendo eles impressos ou 

através das novas tecnologias, a partir da percepção de que até mesmo as plataformas em que 

os textos são publicados incidem com algum significado sobre esses, isto é, um mesmo texto 

quando publicado na internet não tem o mesmo sentido quando publicado em um jornal, pois 

os formatos e o público atingido são diferentes. 

 O termo “multiletramentos” foi cunhado por um grupo de profissionais da educação, 

pesquisadores dos letramentos e participantes do New London Group. Um dos principais 

membros desse grupo e que continuam desenvolvendo trabalhos nessa área, desde a publicação 

do termo nos anos 90, são os autores Mary Kalantziz, Bill Cope, Norman Fairclough, entre 

outros.  

 

O grupo de pesquisadores composto por estudiosos dos Estados Unidos, 

Austrália e Grã-Bretanha, cujos membros eram Allan Luke, William Cope, 
Carmen Luke,  Courtney  Cazden,  Charles  Eliot,  Gunther Kress,  Jim  Gee,  

Martin  Nakata,  Mary  Kalantzis, Norman  Fairclough  e  Sarah  Michaels, 

autodenominados The New London Group (NLG), que se reuniram em 1996, 
a fim de debater sobre os problemas pelos quais o ensino anglo-saxão estava 

passando. Desses encontros, resultou na publicação do Manifesto, que trazia 

pela primeira vez o termo “pedagogia dos multiletramentos” que discutia 

proposições sobre o ensino de língua, letramento e da relevância do mundo 
das comunicações dentro das escolas. (FERREIRA; MACHADO; 

OLIVEIRA, 2017, p. 18). 

 
 

 Tal grupo começou a discutir sobre as diversas formas de se construir um texto, com 

múltiplos modos, culturas e linguagens, o que faz desse objeto algo híbrido. Portanto, é no texto, 

materialidade dos gêneros, onde os modos são realidades (DIONÍSIO, 2014). 
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Dois dos criadores da teoria argumentam que o termo surgiu através de um ‘manifesto 

programático’, pois “o mundo estava mudando, o ambiente de comunicação estava mudando, 

e parecia-nos a seguir que alfabetização ensino e aprendizagem seria ter que mudar também. 

Esta foi a essência do nosso argumento”14 (COPE; KALANTZIS, 2008, p. 37). 

 Os multiletramentos compreendem uma teoria que se baseia na concepção de que 

existem muitas formas de se ler um texto ou compreender o mundo ao redor. Com a 

globalização e com o advento das tecnologias foram produzidas diversas formas de se expressar 

e criar textos, assim como também de interpretá-los, de acordo com as diversas visões de 

mundo.  

 

Imagem 1 - “O quê” dos multiletramentos: modos e formas de significados 

Fonte: http://newlearningonline.com/multiliteracies/theory 

 

Essa visão é bastante interconectada com a teoria educacional da multimodalidade e da 

semiótica. Para confirmar essa ideia, podemos citar o que Kalantzis (2018) afirma em uma de 

suas palestras, intitulada “Multiliteracies’ and ‘learning by design”, disponível na plataforma 

Youtube, ao explicar que 

 

o termo ‘multiletramento’ se refere a dois principais aspectos da linguagem 
usada hoje. O primeiro aspecto é a variação de sentido produzido em 

diferentes contextos sociais, culturais ou de domínio específico. O segundo é 

                                                
14Texto original: “The world was changing, the communications environment was changing, and it 

seemed to us to follow that literacy teaching and learning would to have to change, as well. This was 
the gist of our argument.” 
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a multimodalidade de produção de sentidos, particularmente evidentes hoje na 

informação digitais e mídias de comunicação.15 
 

A multimodalidade, derivada da semiótica, propaga a preocupação de se compreender 

e interpretar os diversos modos da linguagem através do ensino-aprendizagem, sendo eles 

verbais, não verbais, mistos, entre outros. Da mesma forma, “a semiótica trata dos significados 

criados a partir do conjunto de determinada representação” (SCHÖNINGER; FADRIQUE; 

ASSMANN, 2016), isto é, analisando todos os pormenores de um texto como o design gráfico, 

formatação, cores, local de publicação, etc. 

 

[...] o nosso estar-no-mundo, como indivíduos sociais que somos, é mediado 

por uma rede intrincada e plural de linguagem, isto é, que nos comunicamos 

também através da leitura e/ou produção de formas, volumes, massas, 

interações de forças, movimentos; que somos também leitores e/ou produtores 
de dimensões e direções de linhas, traços, cores... Enfim, também nos 

comunicamos e nos orientamos através de imagens, gráficos, sinais, setas, 

números, luzes...Através de objetos, sons musicais, gestos, expressões, cheiro 
e tato, através do olhar, do sentir e do apalpar. Somos uma espécie animal tão 

complexa quanto são complexas e plurais as linguagens que nos constituem 

como seres simbólicos, isto é, seres de linguagem. (SANTAELLA, 1983, p. 2 
apud SCHÖNINGER; FADRIQUE; ASSMANN, 2016, p. 28). 

 
 

 Nessa perspectiva, a multimodalidade é a junção de mais de uma forma de signos 

semióticos quando agrupados e que produzem sentidos. Essa breve reflexão sobre a 

multimodalidade e semiótica é necessária neste capítulo para que possamos ter clareza nas 

nossas discussões sobre multiletramentos, já que os conceitos se conectam de diversas formas. 

Assim, 

 

[...] no ambiente digital a comunicação é multimodal, isto é, a informação é 

fornecida não apenas em forma de texto escrito, mas também por meio de 

outros elementos ditos multimodais. Segundo Silver (1997), elementos 
multimodais podem incluir textos, fotografias, imagens e gráficos, clips de 

vídeo e som, e até elementos de animação. No entanto, a multimodalidade e 

multidimensionalidade dos gêneros digitais (VALÉRIO; MATTOS, 2010, p. 
146). 

 

 

  Os multiletramentos surgiram em meio aos processos de globalização e de avanço da 

tecnologia. A partir disso surgiu a necessidade de olhar de forma crítica para a sociedade e para 

                                                
15Texto original: “The term ‘Multiliteracies’ refers to two major aspects of language use today. The first 

is the variability of meaning making in different cultural, social or domain-specific contexts. The second 

aspect of language use today arises in part from the characteristics of the new information and 
communications media”. 
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problemáticas que emergiam nas comunidades, até mesmo na análise do uso, adaptação e 

inserção das novas tecnologias, principalmente no processo de ensino-aprendizagem. Portanto, 

não se tratava somente de alfabetizar, ensinar e aprender a ler e escrever. Mais do que isso: a 

teoria dos multiletramentos surgiu com a intenção de dar importância ao posicionamento do 

indivíduo no meio social, produzindo e analisando sentidos diversos e, a partir disso, podendo 

interferir e alterar esse aspecto. 

 Ao se pensar nas práticas de ensino, tentando implementar a teoria dos multiletramentos, 

é necessário bastante preparo pedagógico do docente para o planejamento de aulas que 

priorizem os planejamentos de aula seguindo esse viés. Para isso, o/a professor/a precisa estar 

constantemente atualizado/a e preparado/a para discussões que suscitam opiniões diversas e 

pronto/a para lidar com percalços que podem vir a acontecer durante a aula. A título de exemplo, 

podemos pensar em um docente que escolha como tema de sua exposição as fakes news e as 

novas tecnologias. Esse profissional deve conhecer as novas tecnologias, seus malefícios, 

benefícios, a estrutura dessa plataforma e outros aspectos. Dessa forma, os docentes devem 

expor o que sabem sobre o tópico, além de acrescentarem informações e instigar a criticidade.  

A prática dos multiletramentos no ensino de Língua Inglesa vem sendo reconhecida 

pelos profissionais da educação como uma boa estratégia de ensino, pois vai além dos aspectos 

gramaticais e textuais. Dessa maneira, constroem-se aulas de inglês pautadas em temas sociais, 

na análise reflexiva dos alunos, de modo a não restringir a aula da LE somente ao ensino de 

gramática e interpretação textual. Portanto, podem ser utilizados vários recursos didáticos de 

multimídia para possibilitar a análise do tema, podendo esse ser interdisciplinar. 

“Multiletramentos envolveriam uma gama de movimentos pedagógicos, incluindo “Prática 

Situada” e “Instrução Explícita”, mas também implicando “Enquadramento crítico” e “Prática 

transformada” (COPE; KALANTZIS, 2018, p. 4). 

Por conseguinte, esses movimentos pedagógicos nos fazem refletir que é necessário 

considerar o conhecimento prévio do educando, suas diversidades econômicas e culturais, 

reconhecer que a educação não está somente na sala de aula e que atualmente, somente com um 

clique das novas tecnologias, esses discentes têm acesso a diferentes textos com a produção de 

sentidos diversos. Por isso, nos dias de hoje, há a discussão sobre o aprendizado onipresente16 

no qual se discute bastante sobre a multimodalidade e o aprendizado através das novas 

tecnologias, teoria acoplada aos multiletramentos, pois o indivíduo pode ser bastante 

autodidata. Além disso, no século XXI, a partir dessas novas tecnologias e teorias da educação, 

                                                
16Ubiquituous learning 
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o educador pode refletir sobre as diversas possibilidades de escolhas de conteúdos, meios e 

ferramentas de transmisão de conteúdos.  

 Dessa maneira, os multiletramentos são diversificados e, como o próprio nome sugere, 

são múltiplos, e o projeto desenvolvido entre 1994 e 2018 buscava dividir os projetos dos 

multiletramentos em alguns aspectos principais para facilitar o entendimento, como, por 

exemplo, o design (produzindo sentido através da gramática) e o propósito social (transformar 

aprendizes, trabalhadores, cidadãos). Além disso, percebe-se três coisas que causam impacto 

na performance do aprendiz: i) a diversidade (diferenciar para engajar); ii) a multimodalidade 

(construção de sentidos); iii) a pedagogia (escolhas apropriadas e com propósito de um 

repertório) com o objetivo de tornar a experiência de leitura bastante significativa e promover 

o impacto social a partir dessa prática (COPE; KALANTZIS, 2006).  

“A lógica dos Multiletramentos é aquela que reconhece que a criação de significado é 

um processo ativo e transformador e uma pedagogia com base nesse reconhecimento é mais 

provável que abrir cursos de vida viáveis para um mundo de mudança e diversidade.” (COPE; 

KALANTZIS, 2006, p. 10). Nessa perspectiva, o ensino-aprendizagem precisa se transformar 

para se adequar às novas demandas e não é mais visto como um processo passivo, no qual o 

professor transfere o conhecimento para o aluno. Pelo contrário, assume que o aluno deve ser 

ativo e que esse carrega consigo conhecimento prévio que colabora para o aprendizado efetivo. 

Como dito anteriormente, possui preocupação individual e social de transformação e leva em 

consideração as novas tecnologias e os novos letramentos. Assim, espera-se que através dessa 

teoria as práticas de ensino sejam modificadas para atender ao novo público e que os indivíduos 

submetidos às novas práticas consigam refletir e se posicionar diante de diferentes situações e 

interpretar imagens e textos diversos, produzindo significado através do contexto exposto. 

Com as novas redes sociais, exige-se que o indivíduo seja um sujeito multiletrado, 

sabendo, pois, ser competente e saiba se socializar nas diferentes plataformas. De acordo com 

Pinheiro (2018), “foram exigidas habilidades para o manuseio destas tecnologias e 

incorporados novos usos e práticas sociais de leitura e escrita às atividades diárias dos seres 

humanos”. Com as novas tecnologias foram necessárias a construção de novas formas de 

interpretar o mundo, pensar, ler, escrever, expressar-se, ou seja, não somente o texto escrito é 

uma forma de expressão de acordo com o letramento digital, pois existem outras várias formas.  

Na perspectiva dos multiletramentos, os textos não devem ser lidos de maneira 

superficial, mas refletidos pelo indivíduo que deve ser consciente socialmente e entender que 

essas relações resultam em impactos para os seres envolvidos. A ramificação dessa teoria 

resultou em uma concepção específica para a reflexão, surgindo, assim, o letramento crítico. 
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Para Souza (2011, p. 74), “a tarefa de letramento crítico seria então a de desenvolver essa 

percepção e entendimento. Isso significa que já não basta entender o letramento crítico como 

um processo de revelar ou desvelar as verdades de um texto, construídas, tendo origem no 

contexto do autor”. 

Essa perspectiva do letramento tem o objetivo mais social, de resolução de conflitos, 

preconceito, bullying, etc. A partir da execução do letramento crítico nas mais diversas aulas, 

tem-se a esperança de que conflitos sociais e de opiniões sejam solucionados ou amenizados, 

pela compreensão da perspectiva de vida de que a diferença é normal e que deve ser respeitada.  

 

Um passo importante para perceber a conexão entre o “não-eu” coletivo e o 

“eu” no processo educacional de desenvolver a conscientização crítica é 

aprender a escutar/ouvir. Ao aprender a escutar, o aprendiz pode perceber que 
seu mundo e sua palavra – ou seja, seus valores e seus significados - se 

originam na coletividade sócio-histórica na qual nasceu e à qual pertence. 

(SOUZA, 2011, p. 56). 
 

 O autor se refere ao exercício de ler se lendo, ouvir se ouvindo, com a motivação de 

perceber as ideologias que circundam através dos discursos nos meios sociais e que são 

reverberadas ao longo das discussões. Em consonância com Mattos e Valério (2010, p. 146), 

“O letramento crítico visa à inclusão do indivíduo no mundo. No entanto, para efetivamente 

fazer parte da sociedade contemporânea globalizada e atuar dentro e sobre ela, o aprendiz deve 

ter acesso às diferentes modalidades e dimensões da linguagem da era tecnológica atual”. 

Portanto, percebe-se que essas concepções de multimodalidade, multiletramentos, letramento 

crítico e letramento digital estão diretamente interconectadas, permitindo que sejam exploradas 

e pesquisadas em conjunto, assim como sua perspectiva teórica pode ser aplicada no ensino-

aprendizagem. Por conseguinte, os professores devem ser criativos no processo de ensino, 

integrando diversos modos e formas de leitura e representação de mundo, para que a vivência 

estudantil seja múltipla, possibilitando ao discente a interpretação e compreensão através de 

diversas perspectivas, utilizando fotos, vídeos, internet, memes, filmes, charges, dentre outros 

recursos e gêneros textuais. 

 Os multiletramentos podem ser analisados à luz da BNCC, já que, nesta dissertação, 

priorizamos o debate sobre os documentos oficiais brasileiros da educação. Nesse novo 

documento educacional (BNCC), encontram-se a citação e a explicação sobre a teoria em 

relação à LE de Língua Inglesa ao corroborar que “concebendo a língua como construção social, 

o sujeito ‘interpreta’, ‘reinventa’ os sentidos de modo situado, criando novas formas de dizer, 

impulsionada por falantes pluri/multilíngues e suas características multiculturais” (BRASIL, 
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2017, p. 242). Isso significa que a teoria dos multiletramentos considera a perspectiva 

multicultural dos falantes, além da questão de identidade, relevando a importância da 

transformação que o meio provoca no indivíduo e o caráter transformador do indivíduo no meio. 

 Nas Orientações Curriculares do Ensino Médio (OCEM), o letramento é tratado numa 

perspectiva de grau específico, e, pela data de publicação do documento, compreendemos que 

tal discussão seja um pouco anterior à perspectiva da teoria na contemporaneidade, conhecida 

como multiletramentos. Esta é então vista como a ampliação da visão dos letramentos 

(BRASIL, 2018). A visão das OCEM assinala que o projeto de letramento está intimamente 

ligado aos modos culturais de usar a linguagem. No passado, muitos estavam acostumados a 

pensar o letramento como se fosse a mera aquisição de uma tecnologia (a tecnologia da escrita 

alfabética) completamente desvinculada de uma língua ou de uma cultura específica e, mais 

ainda, desvinculada de questões sociais, como a inclusão ou a exclusão (BRASIL, 2006). Por 

ser um documento mais antigo que a BNCC, as OCEM ainda não apresentam uma evolução 

teórica quanto ao termo dos multiletramentos. 

 Quanto aos PCN de LE, esse termo nem é mencionado no texto do documento, pois este 

foi publicado apenas dois anos após o termo ser cunhado pelo Grupo de Nova Londres, em 

1996. As perspectivas com maior destaque em relação ao ensino-aprendizagem nesse 

documento foram as visões behaviorista, cognitivista e sociointeracional. 

Os estudos assinalam o fato de que, mesmo sendo considerada uma tecnologia (no 

sentido de que se trata de algo feito com instrumentos – tinta, caneta, papel – inventados pelo 

homem para estender suas capacidades naturais), a escrita não pode desvincular-se de seu 

contexto de uso e de seus usuários. 

 Após discutirmos sobre os multiletramentos quanto à criação do termo, sua definição, 

relação com a multimodalidade, letramento digital e letramento crítico, além da presença ou 

ausência nos documentos oficiais da educação brasileira, a seguir serão discutidas perspectivas 

referentes aos multiletramentos de diversos autores-pesquisadores da área para perceber se 

ocorre disparidade ou semelhança de opiniões acerca do assunto. 

 Em consonância com Paulo Freire (2002, p. 22), “o inacabamento do ser ou sua 

inconclusão é próprio da experiência vital. Onde há vida, há inacabamento”. Assim é a pesquisa 

sobre os multiletramentos e os trabalhos dos diversos autores que iremos analisar. Precisa-se 

ter consciência de que quando nos referimos à educação e às diversas investigações teóricas 

que abrangem um tema, nem sempre temos um ponto final, mas a renovação de discussões que 

permeiam a reflexão. Nas palavras de Bakhtin (1996), o que faz a língua permanecer viva é a 



61 

interação social entre os indivíduos, isto é, a troca de ideias sobre determinado assunto, mais 

exclusivamente na língua falada.  

A interação social permite a comunicação e transmissão de ideias sobre a área dos 

multiletramentos entre os mais diversos autores e estudiosos. Assim, irei discutir aqui sobre as 

mais variadas tipos de pesquisa e pontos de vista dos principais autores associados aos 

multiletramentos. Começarei por James Gee (também chamado de Jim Gee), famoso pelas suas 

pesquisas sobre a importância dos videogames no processo de aprendizagem e da discussão 

sobre identidade na área dos multiletramentos. Também se dedicou a pesquisas nos campos da 

psicolinguística, alfabetização, análise do discurso, dentre outros. Em seu artigo sobre 

multiletramentos, Gee (2003, p. 1) afirma que “os bons videogames incorporam bons princípios 

de aprendizagem e os lista: identidade; interação; produção; riscos; customização; agência; boa 

ordenação dos problemas”. Isto é, elementos que antes eram vistos somente como meio de 

diversão e entretenimento, aos olhos de Gee podem ser ferramentas utilizadas para o processo 

do ensino-aprendizagem dos letramentos. O debate acerca dessas ferramentas que podem 

contribuir para a educação são bastante coerentes para a tentativa de eliminar o preconceito 

sobre o ensino através de diversos métodos, na tentativa de não dar atenção somente ao ensino 

tradicional. 

Por sua vez, Norman Fairclough é professor e pesquisador britânico que também fez 

parte do The New London Group (responsável por criar o termo ‘multiletramentos’), também 

famoso pelas suas grandes contribuições na área da Análise Crítica do Discurso (ACD), 

principalmente pela discussão do poder através do discurso midiático. Segundo ele, “Discursos 

como imaginários também podem vir a ser inculcados como novos modos de ser, novas 

identidades.” (FAIRCLOUGH, 2001, p. 226). Ele ainda afirma:  

 

A expressão “prática social” dá conta de uma forma relativamente estabilizada 

de atividade social, como o ensino nas salas de aula, as notícias na TV, as 

refeições em família e as consultas médicas. Toda prática é uma articulação 
de elementos sociais diversos em uma configuração relativamente estável, 

sempre incluindo o discurso. (FAIRCLOUGH, 2001, p. 226).  
 
 

As pesquisas de Fairclough, que possuem cunho voltado para a linguagem midiática, 

têm aspectos relacionados aos multiletramentos por trabalhar os discursos midiáticos e 

reconhecer a mídia como uma ferramenta que precisa ser refletida e trabalhada, nos seus 

aspectos multimodais e de multiletramentos, que produzem diversas interpretações e que 
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precisam ser reconhecidas e incluídas no processo de ensino-aprendizagem, pois os discentes 

precisam compreender/analisar esses discursos, saber lê-los e construir uma opinião sobre eles. 

O outro autor que contribui para a construção da ideia de multiletramentos e que vale a 

pena ser discutido é Gunther Kress, famoso pela sua associação à teoria da multimodalidade, já 

discutida neste capítulo, diretamente associada aos novos letramentos e à semiótica social. O 

pesquisador dialoga sobre a importância de se reconhecer os diferentes modos, signos sociais, 

isto é, variados textos compostos por imagens, vídeos, memes, entre outros, e saber analisá-los 

para a produção de sentidos. Para ele, a multimodalidade pode identificar os modos utilizados, 

mas não pode diferenciar o estilo de cada modo, pois não dispõe de recursos para esse fim. 

Portanto, precisamos de uma teoria que lide com o significado em todas suas instâncias, em 

todas as situações sociais e em todos os sítios culturais. Essa teoria é a Semiótica Social 

(VIEIRA; TRAJANO, 2012). 

A significação dos diferentes modos de linguagem tem bastante relevância por terem 

eles sido negligenciados por bastante tempo no processo de aprendizagem. O fato de reconhecer 

uma imagem, por exemplo, como algo que precisa ser analisado e que produz sentido é um 

grande avanço, principalmente nos tempos atuais, em que a tecnologia, através das redes 

sociais, estão constantemente lançando diferentes elementos multimodais na vida dos 

indivíduos.  

O último autor que analisamos neste capítulo, dentre tantos outros importantes, é Allan 

Luke, pesquisador bastante reconhecido por seus diversos trabalhos relacionados à Linguística 

Aplicada, aos multiletramentos e ao letramento crítico. De acordo com Luke (2007, p. 87): 

 

Os indivíduos precisarão ser aprendizes ao longo da vida, pensadores críticos 
e solucionadores de problemas criativos e flexíveis que trabalhem bem de 

forma colaborativa e independente. Eles precisarão ser responsáveis por 

cidadãos globais, de mente aberta e capazes de se comunicar efetivamente 

com pessoas de todo o mundo. Os alunos precisarão desenvolver hábitos 
mentais que os ajudem a abraçar as mudanças com entusiasmo, admiração e 

um olhar crítico aguçado. 

 
 

Outros pesquisadores que constituíram o The New London Group não serão analisados 

mais profundamente para evitarmos que o capítulo fique bastante extenso, haja vista que já 

tenham sido mencionados anteriormente, a exemplo de Cope e Kalantzis.  
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4 METODOLOGIA  

 

 

Neste capítulo, são apresentados o corpus de pesquisa analisado (o livro didático em 

estudo), as atividades de pesquisa desenvolvidas, a escola, os sujeitos participantes e o 

cronograma de execução da pesquisa.  

Esta pesquisa foi desenvolvida a partir da base teórica dos multiletramentos, analisando 

e estudando trabalhos que autores internacionais e nacionais redigem e apresentam sobre o 

assunto. A partir disso, refletirei sobre a teoria dos multiletramentos aliada aos conceitos de 

multimodalidade, gêneros textuais e novos letramentos, como, por exemplo, o letramento 

crítico.  

O instrumento de análise que será estudado, com base nesses pressupostos teóricos, será 

o livro didático Voices Plus 3, aprovado pelo PNLD e distribuído nas escolas públicas estaduais. 

Será experimentado se, mesmo com base nesta teoria, os conceitos dos multiletramentos são 

aplicados, de fato, no material didático e para qual tipo de público pode ser utilizado, assim 

como qual tipo de cidadão estará sendo formado nesse sentido. Ao se tratar de uma pesquisa 

acadêmica, parâmetro do qual este trabalho faz parte, irá se restringir mais para a linha teórica, 

para o campo das ideias e das reflexões, porém não esquecendo da análise prática da obra em 

uma escola real. 

A escola estadual que será analisada está situada no município de Fátima, no estado da 

Bahia. É uma instituição de ensino médio, de médio porte, possui em média 460 estudantes que 

são provenientes tanto da zona urbana (turno matutino) quanto da zona rural (turno vespertino), 

funcionando somente no turno diurno. 

A partir de análises sobre a implementação do livro e a recepção dos alunos a atividades 

propostas por ele, refletirei sobre os multiletramentos em prática, dentro dos recursos possíveis 

do livro e da instituição, analisando atividades extracurriculares que podem ser incluídas nos 

conceitos dos multiletramentos, como forma de fomentar o ensino-aprendizagem. 

Os sujeitos participantes da análise na prática foram alunos do 3º ano do ensino médio, 

do turno vespertino, advindos da zona rural. Alguns deles foram entrevistados pela 

pesquisadora, autora desta dissertação, com o objetivo de perceber as suas opiniões em relação 

ao ensino-aprendizagem da língua estrangeira. 
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5 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

5.1 O LIVRO DIDÁTICO E ENSINO DE LÍNGUA INGLESA À LUZ DA BNCC 

 

A linguagem, segundo Bakhtin (1996), perpassa todos os ambientes e condições 

humanas de comunicação, ou seja, é um dos motivos que fazem com que sejamos considerados 

humanos. O filósofo linguista também argumenta que todos os textos são dialógicos e 

acontecem através de interações sociais. Levando em consideração que a sala de aula é um 

ambiente social e que há bastante e diversificadas interações e criações de sentido, é necessário 

considerá-la um local de extrema relevância para se trabalhar com diversos tipos de linguagem 

e, por meio disso, promover práticas educacionais que repercutam na vida dos discentes.  

De acordo com Almeida (2010, p. 45), “se os falantes de uma língua se utilizam dos 

gêneros a partir das necessidades comunicativas, significa que esses construtos textuais 

enquanto mediadores do discurso social são caracterizados por múltiplos aspectos semióticos”. 

Sabendo que o estudo das multimodalidades foi derivado da teoria semiótica e de outras teorias 

da área da linguística, no contexto pedagógico é essencial perceber como esses diversos tipos 

de linguagem são ensinados, interpretados e se a aprendizagem acontece verdadeiramente.  

Um dos maiores auxiliares do processo de educação nas escolas brasileiras é o livro 

didático, apoiado no Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), que dispõe algumas opções 

de livros para que o professor regente possa guiar suas aulas. É necessário cautela para a sua 

escolha de acordo com o propósito e metodologias escolhidas e, ainda mais, perceber se 

determinado material pode dar margem para diversos pontos de vista, basear discussões, 

embasar o letramento crítico, etc. Porém, não é somente o livro didático que deve dar margem 

a essas questões. O professor também deve saber aproveitar as oportunidades que o material 

disponibiliza, trazendo atividades extras e usando a criatividade para tornar a aula mais atrativa. 

 

5.1.1 A importância da análise do livro didático nas aulas de Língua Inglesa 

 

Partindo de uma definição psicolinguística sobre leitura, “ler é, portanto, reconhecer o 

mundo através de espelhos. Como esses espelhos oferecem imagens fragmentadas do mundo, 

a verdadeira leitura só é possível quando se tem um conhecimento prévio desse mundo” 

(LEFFA, 1996, p. 63). Por meio desse trecho, pode-se perceber que o livro didático, material 

que possui vários tipos e gêneros textuais, possibilita a leitura de um mundo externo a esse 
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veículo. Assim, o livro de Língua Inglesa é de fundamental importância para as aulas da língua 

estrangeira, já que, muitas vezes, é o único material responsável por possibilitar a leitura de 

textos na disciplina. 

A análise do material didático antes da sua escolha é imprescindível para que o docente 

possa adotar o material de melhor qualidade através da sua opinião pessoal e que também 

corresponda ao estilo de ensino que ele pretende assumir em suas aulas. É necessário se 

preocupar com a forma com que o livro didático aborda questões estruturais/gramaticais e com 

as temáticas que estão inseridas para a discussão. Isto é, devem ser notados o método e a 

abordagem do livro didático, para que sejam compatíveis com os do professor regente. Dito 

isto, vemos que,  

 

Com os avanços na área este termo se divide em dois, a saber: abordagem e 

método. O primeiro, possuindo um sentindo mais abrangente, é conceituado 
como a própria fundamentação teórica a respeito da língua e da aprendizagem, 

já o segundo, de natureza mais restrita, é visto como as normas de aplicação 

desta fundamentação. (LEFFA, 1996, p. 10). 

 
 

 Ao falar do livro didático, é interessante comentarmos que a análise dele deve ser feita 

cautelosamente. No entanto, na Base Nacional Comum Curricular não são comentados fatos ou 

pesquisas sobre o livro didático, talvez pelo fato de este documento pautar-se mais na questão 

do currículo e de conteúdos que devem ser lecionados. Em nosso percurso analítico sobre o 

documento da BNCC, observamos que as palavras “livro” ou “livro didático” não aparecem 

com qualquer correspondência para tal busca. A tarefa de se preocupar com a análise do livro 

didático, antes mesmo da BNCC, é renegada pelo Plano Nacional do Livro Didático (PNLD), 

que oferece informações para a análise e escolha do livro didático, mesmo que os professores 

tenham autonomia para a escolha. 

 A escolha do livro didático, dentre outros fatores, deve seguir critérios gerais como: i) 

coerência teórico-metodológica entre conteúdos, exercícios propostos e manual do professor; 

ii) presença ou ausência de erros conceituais; iii) se ele permite que o professor proporcione aos 

discentes experiências pedagógicas significativas e contribua para a cidadania sem expressar 

preconceito, doutrinação ou publicidade.  

 Quanto à estruturação editorial, deve ser observado se há legibilidade gráfica, qualidade 

dos conceitos apresentados, adequação da linguagem ao perfil do leitor, legibilidade e 

visualização das ilustrações, ilustrações corretas e atualizadas voltadas à compreensão e 

apresentação de glossário e de leituras complementares. 
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 Quanto aos conteúdos, a análise deve perceber se o livro: i) apresenta sequência e está 

relacionado ao programa da série; ii) mobiliza o aluno para levantamento de hipóteses, 

pesquisa, investigação e estudo; iii) envolve uma progressão de ensino-aprendizagem 

adequada; iv) há clareza e suficiência de textos, de modo a permitir a exploração crítica dos 

conteúdos; v) relaciona os conteúdos com as experiências e conhecimentos prévios dos 

estudantes. 

Em relação aos exercícios, deve-se analisar: i) se eles são coerentes com os conteúdos; 

ii) se os enunciados são apresentados de forma clara quanto aos procedimentos metodológicos 

a serem mobilizados para a realização das atividades propostas; iii) se favorecem a formação 

do pensamento, estimulando a observação, investigação, análise, síntese e generalização; iv) 

qual a tipologia dos exercícios (de repetição, de lacuna, estrutural, reformulação). 

Em relação ao manual do professor, deve-se observar se ele: i) explicita os pressupostos 

teórico-metodológicos em que se baseiam; ii) descreve a organização interna da obra e orienta 

o docente em relação ao seu manejo; iii) se a metodologia emprega a memorização e 

aprendizagem mecânica de conteúdos, indica e discute as respostas esperadas; iv) se orienta 

para a articulação dos conteúdos com outras áreas do conhecimento. 

Quanto aos princípios éticos e à Educação para Cidadania, deve-se verificar se o livro 

didático: i) privilegia determinados grupos sociais ou regiões geográficas do país; ii) veicula 

preconceitos ou estereótipos relacionados a gênero, etnia, geração, cor, origem, condição 

econômico-social, orientação sexual, linguagem ou qualquer outra forma de discriminação; iii) 

inclui material contrário à legislação vigente para crianças e adolescentes no que diz respeito 

ao uso de drogas, fumo, bebidas alcoólicas, medicamentos, etc.; iv) se faz referência à Lei nº 

10.639/03 - História e Cultura Afro, Lei nº 9.795/99 - Meio Ambiente e Lei nº 11.645/08 - 

História e Cultura dos Povos Indígenas. 

 

5.2 ENSINO DE LÍNGUA INGLESA, PNLD E LIVRO DIDÁTICO VOICES PLUS 3 

 

De acordo com Xavier (2006), que postula o texto enquanto uma prática comunicativa 

materializada, por intermédio das múltiplas modalidades da linguagem (verbal, tanto escrita e 

oral, e não-verbal, visual), pode-se conceber o texto como algo resultante da atuação das 

múltiplas formas da linguagem (LUNA, 2002). Esse é o conceito assumido nesta pesquisa, que 

pretende, a partir da análise do livro didático de Língua Inglesa, discutir as perspectivas dos 

multiletramentos presentes no livro Voices Plus (1ª edição), de Rogério Tilio (2016), Editora 
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Richmond, referente ao 3º ano do Ensino Médio da educação básica, bem como suas 

possibilidades de ensino na sala de aula. 

Esse livro faz parte do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), referente aos 

anos de 2018, 2019 e 2020, oferecido gratuitamente nas instituições de ensino público. As do 

município de Fátima/BA fizeram a escolha desse livro. Assim, o PNLD é um programa 

destinado a cumprir o dever do Estado e o direito do educando previstos na Lei nº 9394/96 

(LDB), artigo 4º: “o dever com a educação escolar pública será efetivado mediante garantia de: 

VIII - Atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas 

suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde”. 

Dessa forma, o livro didático é um material escolar que tem validade de três anos, de acordo 

com o PNLD. Além do livro didático, a escola investigada dispõe de recursos para o professor 

avançar para além do texto verbal, isto é, materiais que podem ser fotocopiados, DVD, TV, 20 

chromebooks, além dos suportes de gêneros textuais como Datashow. 

 O processo de escolha de um livro é demorado (em média, dois anos) e conta com a 

colaboração de vários profissionais da educação com a preocupação de escolher materiais de 

qualidade. É um programa importantíssimo para contribuir com o processo de ensino e 

aprendizagem. Para esta pesquisa, o guia e as avaliações dos livros didáticos de língua 

estrangeira são extremamente importantes, pois têm aqui a finalidade de perceber se durante a 

jornada de escolha as características dos multiletramentos são valorizadas no tocante à cultura 

e à diversidade identitária. 

 Já avaliamos as fichas de análise do programa sobre determinada disciplina, mas ainda 

é importante conhecermos alguns dos princípios do PNLD. Dessa maneira, ele é regido pela 

Constituição Federal de 1988, pela LDB e pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 

Fundamental. O PNLD se preocupa, entre outros aspectos, com a ideia de que  

 
Para formar cidadãos participativos, conscientes, críticos e criativos, em uma 
sociedade cada vez mais complexa, é preciso oportunizar situações para que 

os alunos desenvolvam múltiplas habilidades cognitivas. A apresentação de 

conceitos e procedimentos sem motivação prévia, seguida de exemplos 

resolvidos como modelo para sua aplicação em exercícios repetitivos é 
danosa, pois não permite a construção, pelo estudante, de um conhecimento 

significativo e condena esse estudante a ser um simples repetidor de 

procedimentos memorizados (PNLD, 2017, p. 55). 
 

 

 No que concerne ao guia da língua estrangeira, é evidente a preocupação com os 

aspectos dos multiletramentos e da multimodalidade atrelados à expressão cultural e de não-
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discriminação dos povos. Assim, entre tantos outros trechos, podemos destacar, em um dos 

seguintes parágrafos, que o guia do livro didático busca observar em seu conjunto 

  

manifestações em linguagem verbal, não verbal e verbo-visual que favoreçam 

o acesso à diversidade cultural, social, étnica, etária e de gênero manifestada 

na língua estrangeira, de modo a garantir a compreensão de que essa 
diversidade é inerente à constituição de uma língua e das comunidades que 

nela se expressam (GUIA PNLD LÍNGUA ESTRANGEIRA, 2017, p. 46).  

 

  

 Em relação aos debates sobre multiletramentos, o elemento que se destaca em nossa 

análise é o reconhecimento de diferentes modos de leituras de texto que contribuem para a 

(re)significação de várias instâncias da consciência humana e da aprendizagem. Sendo assim, 

o Guia Digital do PNLD de língua estrangeira ressalta, de forma marcante, que 

 

As atividades também valorizam a amplitude da experiência estética com a 

linguagem, a partir de experiências de produção da linguagem verbal, não 
verbal e verbo-visual. Este último aspecto mostra uma certa evolução no modo 

como têm sido concebidos os materiais para o ensino de língua estrangeira, 

que estão apostando na ampliação de experiências de ensino e de 

aprendizagem que exploram o uso de diferentes linguagens, a fruição estética, 
o prazer, e não apenas a partir da manifestação verbal. (GUIA PNLD 

LÍNGUA ESTRANGEIRA, 2017, p. 26-27). 

 

 

O livro didático de língua estrangeira moderna se preocupa com a valorização dos 

diferentes modos de ensinar, enfatizam a inserção destes importantes modos de conhecer e 

significar o mundo nos currículos e materiais escolares (GUIA PNLD ARTES, 2017). O 

professor deve estar sempre vigilante para poder analisar de que forma o livro didático 

contempla esses itens elencados, destacando que o papel do professor deve ser sempre ativo e 

nunca adotar um livro sem que tal olhar crítico seja lançado.  

Dentro desse contexto, a preocupação de reconhecermos se um dos livros adotados 

presentes na coleção vai ao encontro dos ideais do PNLD e de documentos oficiais, valorizando 

a percepção do estudante e, sobretudo, o ensino de Língua Inglesa, a partir dos diversos 

letramentos, é o motivo por que este trabalho busca analisar o livro Voices Plus 3. 

Ao analisar de que forma o livro Voices Plus aborda as questões dos multiletramentos e 

as possibilidades de abordagem no contexto de sala de aula, verificamos a presença ou a 

ausência de informações do livro didático que estimulem a compreensão da língua estrangeira 

em questão a partir de textos verbais, não verbais e mistos, percebendo se esses permitem a 

reflexão do letramento crítico, a sua relação com as novas tecnologias, etc.  
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Como justificativa para esse pensamento, é necessário refletir que o processo de 

decodificação e leitura nas escolas valoriza principalmente a leitura de textos verbais. O 

objetivo da presente pesquisa é identificar se as perspectivas multimodais estão sendo excluídas 

das práticas pedagógicas a partir da manifestação dessas práticas no livro didático de língua 

estrangeira moderna Voices Plus (1ª edição), do organizador Rogério Tílio, publicado no ano 

de 2016.  

 

Figura 4 - Coleção Voices Plus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: produto.mercadolivre.com.br 

 

De acordo com a website oficial do PNLD, Rogério Tílio, coordenador das atividades 

de LE, é doutor em Letras pela PUC-Rio e mestre pelo Mestrado Interdisciplinar de Linguística 

Aplicada (Interação e Discurso) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Ele reuniu 

uma equipe de professores especialistas no ensino de Língua Estrangeira para organizar essa 

coleção, focado nas reais necessidades dos estudantes e professores das escolas públicas do 

Brasil. 

O interesse pelo desenvolvimento do trabalho se deu ao percebermos que as diversas 

semioses e multimodalidades presentes nos textos tanto da vida cotidiana quanto da sala de aula 

influenciam no aprendizado do aluno e geram sentido, principalmente no ensino de língua 

estrangeira, no qual linguagens não verbais como imagens, por exemplo, auxiliam muito na 

compreensão do texto escrito. Além disso, interessa-nos o fato de que alertar os alunos para a 

consciência de que um gesto, um olhar, um signo qualquer como emoticons, gifs, entre outros, 

constituem tipos de linguagem e produzem significados na interação humana. Utilizando esses 

signos a seu favor, isso pode repercutir em uma melhor interação no meio em que convive o 
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aluno e facilitar a sua compreensão e aprendizado de línguas estrangeiras, neste caso, da Língua 

Inglesa. Ademais, o foco de exploração dos textos de diversas semioses contribui para a 

necessidade que o discente tem atualmente, mediante o contexto da globalização e da essencial 

interpretação/análise de fatores de textos vários. Assim, 

 

trabalhar com multiletramentos pode ou não envolver (normalmente 
envolverá) o uso de novas tecnologias da comunicação e de informação 

(‘novos letramentos’), mas caracteriza-se como um trabalho que parte das 

culturas de referência do alunado (popular, local, de massa) e de gêneros, 
mídias e linguagens por eles conhecidos, para buscar um enfoque crítico, 

pluralista, ético e democrático - que envolva agência – de textos/discursos que 

ampliem o repertório cultural, na direção de outros letramentos (ROJO, 2012, 

p. 8). 
 

  

Nesse enfoque, o livro didático de LI tem diversos objetivos, dentre eles, a compreensão 

textual, aprendizagem de vocabulários específicos, ensino fonético, ensino de conteúdos 

gramaticais/estruturais, reflexão crítica sobre aspectos sociais, dependendo do propósito para o 

qual o LD foi criado. 

Assim, no tópico a seguir, coletamos informações e exemplos, procurando atingir estes 

objetivos: a) comparar informações com outras pesquisas bibliográficas e informações teóricas; 

b) argumentar ideias sobre a análise; c) desenvolver exemplos de práticas de ensino docente 

que podem advir do livro Voices Plus. 

 

 

5.2.1 O livro do aluno 

 

 O livro didático Voices Plus foi escolhido para ser estudado nesta pesquisa por se tratar 

daquele utilizado pela autora desta dissertação em sua prática docente. Todavia, é importante 

destacar que este não deriva da sua escolha no processo do PNLD, pois já tinha sido adotado 

pelos professores anteriores na instituição de ensino, cabendo a atual docente se adequar aos 

propósitos que o livro exigia, por esse ser o único material didático de LI da instituição. Outros 

recursos que poderiam ajudar no processo de ensino-aprendizagem são os materiais das novas 

tecnologias, como Datashow, porém só existem dois projetores para serem divididos com 

quinze professores, sendo necessário agendar o uso, sem a garantia de que esses recursos estarão 

sempre disponíveis. 

 O livro didático em questão é bastante avançado em relação à proficiência de Língua 

Inglesa para os estudantes de ensino médio, embora não se adéque muito à realidade do local, 

(Fátima-BA), pelo fato de priorizar completamente a Língua Estrangeira Moderna de Língua 
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Inglesa e possuir textos com palavras bastante complexas para o nível de Inglês da população 

do sertão da Bahia. Para comprovar essa estatística com números, de aproximadamente 430 

alunos, apenas 6 a 10 dominam a LI na oralidade, de forma quase ou bastante fluente, pois 

muitos discentes apresentam níveis de aprendizado bastante inferiores mesmo em compreensão 

escrita ou na escuta. Destaca-se que essa estatística foi feita a partir de análises em sala de aula, 

não tendo sido usado nenhum teste de proficiência ou entrevista para tal fim. Entretanto, para 

comprovar de algum modo esse ponto, observamos abaixo a média das notas de Inglês da 1ª e 

2ª unidades dos participantes de uma turma de 3º ano, os quais também foram entrevistados 

com o propósito de servir de parâmetro para esta pesquisa, já que eles utilizam o livro didático 

aqui analisado. Na tabela abaixo, os nomes não são expostos, tendo em vista a preservação da 

identidade dos participantes. 

 

Tabela 1 - Pontuação de alunos do 3º ano do ensino médio na disciplina de Inglês - 2019 

ALUNOS NOTAS 

1ª UNIDADE 

NOTAS 

2ª UNIDADE 

ALUNO 1 3,1 3,4 

ALUNO 2 9,0 6,1 

ALUNO 3 3,5 3,0 

ALUNO 4 7,6 6,2 

ALUNO 5 7,6 3,2 

ALUNO 6 7,9 7,6 

ALUNO 7 7,1 5,4 

ALUNO 8 6,6 5,3 

ALUNO 9 8,6 5,5 

ALUNO 10 7,9 4,4 

ALUNO 11 7,1 2,9 

ALUNO 12 6,6 3,2 

ALUNO 13 8,6 5,5 

ALUNO 14 7,9 6,2 

ALUNO 15 6,9 3,7 

ALUNO 16 6,4 7,1 

ALUNO 17 4,1 4,2 

ALUNO 18 8,6 7,3 

ALUNO 19 6,8 6,7 

ALUNO 20 7,6 2,0 

ALUNO 21 7,4 5,1 

ALUNO 22 7,6 4,5 

ALUNO 23 9,0 7,1 

ALUNO 24 6,3 3,1 

ALUNO 25 5,3 3,5 

ALUNO 26 8,0 7,1 

ALUNO 27 4,0 4,3 

ALUNO 28 9,2 3,0 

ALUNO 29 6,7 5,2 

Fonte: elaboração própria 
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Observando a Tabela 1, percebe-se que as notas em azul atingiram além da nota 07 

(sete). Mesmo que a nota base da escola seja apenas 05 (cinco), percebe-se que o discente tem 

um bom conhecimento de Inglês a partir da nota 07, isto é, serve de parâmetro para esse fim. 

Levamos em conta que o sistema de notas muitas vezes não valoriza o conhecimento do aluno, 

mas a sua performance em uma avaliação ou dedicação para cumprir os pré-requisitos exigidos. 

A partir da Tabela 1 é possível percebermos que muitos estudantes estão com nota abaixo do 

esperado nas avaliações escritas, isto é, em comandos de interpretação textuais ou aspectos 

gramaticais. Assim, nas notas expostas na tabela, 36 notas estão abaixo dos 07 pontos e 22 estão 

acima dos 07 pontos. 

Dito isto, é de bastante impacto perceber que o LD aqui discutido se apresenta 

totalmente em Língua Inglesa, desde vocabulários e questões até os textos. Estes, muitas vezes, 

apresentam três laudas de texto corrido (Anexo D), o que contraria a perspectiva dos 

multiletramentos. Há presença de recursos multimodais como figuras, diferentes diagramações, 

variadas fontes para destacar e modificar o texto. Entretanto, esses aspectos auxiliam, mas não 

proporcionam total compreensão dos textos, já que esses são, em sua maioria, textos verbais 

extensos. Desse modo, os alunos recorrem sempre à tradução a partir de dicionários bilíngues 

ou tradutores online, que podem causar muita frustração, mesmo que haja um glossário ao final 

do livro didático do aluno, mas que não está dirigido a cada unidade em específico.   

Essa frustação não acontece para todos os alunos, mas para a sua grande maioria, pois 

no processo de interpretação textual, em entender e responder perguntas a partir do texto, muitas 

vezes, não se compreende a pergunta, apenas algumas palavras aleatórias. Isso prejudica a 

dinâmica de classe, pois os alunos afirmam que não conseguem entender o que está sendo 

proposto. Dependendo do professor, o ensino de estratégias de leitura em Língua Estrangeira 

e/ou de tradução é uma alternativa importante. As estratégias de leitura como o skimming 17e o 

scanning18 podem ajudar, mas em casos de textos muito longos ou de falta de vocabulários dos 

estudantes não são tão eficazes. 

                                                
17A estratégia de leitura Skimming consiste em uma rápida e superficial visualização do texto, 

procurando explorar suas informações. Nessa hora, o leitor deve atentar-se para as pistas tipográficas 
(números, datas, gráficos, figuras, fotografias, etc.), cognatos, falsos cognatos e tudo o que possa ser 

tido como uma dica do que se trata a ideia geral do texto ou seu tema. Ou seja, essa técnica serve para 

que o leitor tenha uma compreensão geral sobre qual assunto o texto discorre. (Disponível em: 

<http://www.cclinet.com.br/noticia/skimming-e-scanning-estrategias-de-leitura-para-textos-em-
linguas-estrangeiras/>. Acesso em: 8 fev. 2020). 
18A técnica de Scanning consiste em um escaneamento, uma varredura do texto em busca de informações 

objetivas. Essa estratégia de leitura é recomendada para uma leitura mais específica: quando se deseja 
encontrar um determinado significado, uma palavra-chave, uma informação em particular. Ela é 
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 As questões de ensino de estrutura e gramática no LD em questão não são prioridades, 

já que ele preza pela análise e reflexão a partir dos textos expostos. No entanto, muitas vezes, 

o ensino de estrutura surge a partir de trechos textuais utilizados como pretexto para o ensino 

gramatical, o que não é muito recorrente. Mas é recorrente o ensino de LI a partir de temáticas 

de cunho social como women in science, disabilities, education and work. O que me leva, 

enquanto professora, a discutir, refletir o tema proposto pelo texto, explicando-o e ressaltando 

vocabulários específicos em destaque do assunto, com o objetivo de suprimir a frustração de 

muitos alunos por não entenderem o vocabulário da língua estrangeira. Observa-se, a partir 

disso, a falta de autonomia dos estudantes nos estudos dessa disciplina.  

 Em relação aos aspectos dos multiletramentos, o livro conta com acesso à tecnologia de 

áudio, a partir de CD de mídia, entregue em conjunto com as atividades. Além dessa conexão 

com as novas tecnologias, o livro ainda cita textos retirados de websites, citando essas 

referências abertamente e indicando tais plataformas. Também traz imagens variadas para 

introduzir temas de cada unidade, questionando que os alunos as interpretem.  

O livro é dividido em quatro unidades com temas diferenciados: 1- Science and 

technology; 2- Education and work; 3- Environment; 4- People who make a difference. No 

final, apresenta listas de palavras específicas referentes às unidades, além de exames que podem 

ser utilizados pelo docente e sugestões de questões. Em consonância com a website do PNLD, 

a coleção é dividida nas seguintes seções: 

 

 

1 - Gramática contextualizada 

A seção Linguistic literacy apresenta vocabulário e elementos gramaticais de maneira contextualizada. 

O apêndice Language reference traz uma síntese dos conteúdos gramaticais vistos em cada unidade. 
 

2 - Compreensão além das fronteiras do idioma 

A seção Audio literacy parte de textos orais (diálogos, apresentações, entrevistas, músicas etc.) e 
estimula o letramento auditivo, promovendo a reflexão sobre os temas abordados. 

 

3 - O aluno como escritor autônomo em inglês 

A seção Writing literacy traz propostas de produção escrita, passo a passo, para que o aluno aprenda a 
produzir o gênero textual da unidade.  

 

4 - Trabalho com a comunicação oral 
A seção Oral literacy solicita a produção de textos orais sobre temas de relevância social. 

 

 

                                                
geralmente empregada quando buscamos palavras em dicionários, um endereço ou número em listas 

telefônicas, e pode ser muito útil em situações cotidianas. (Disponível em: 

<http://www.cclinet.com.br/noticia/skimming-e-scanning-estrategias-de-leitura-para-textos-em-
linguas-estrangeiras/>. Acesso em: 8 fev. 2020). 
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5 - Aprendendo pela vivência 

Em todas as unidades, uma sugestão de projeto faz os estudantes colocarem em prática os conhecimentos 

adquiridos. O projeto solicita uma intervenção social que requer a participação dos jovens como agentes 
transformadores de sua comunidade. 

 

6 - Apresentação do mundo do trabalho 

A seção Careers traz profissões e carreiras relacionadas ao tema da unidade para que os adolescentes 
possam refletir sobre suas expectativas sobre o mundo do trabalho, enquanto aprendem inglês. 

 

7 - Contato com estratégias de estudo 
Na seção Study Skills, os estudantes entram em contato com diferentes formas de estudar que ampliam 

o processo de aprendizagem da língua inglesa. 

 
8 - Autoavaliação 

No final de cada unidade, na seção Reflecting about what you have learned, os alunos refletem sobre o 

que foi trabalhado e discutem maneiras de melhorar o processo de ensino e aprendizagem. 

 

 

Os problemas que precederam e deram margem a este trabalho foram a percepção que 

muito dessa sensibilidade não é ensinada aos alunos que, muitas vezes, não percebem os 

pequenos detalhes, ou seja, as multimodalidades que constituem sentido em um mesmo texto. 

Na unidade de número um, percebe-se que há muitas atividades que privilegiam a leitura de 

imagens, porque esse é um fator importantíssimo para estimular estudantes visuais, criar um 

warm-up divertido, importante em todas as idades dos estudantes. Observa-se também 

estratégias de leitura voltadas para o scanning de textos escritos ou reading for specific 

information. Poucas atividades de leitura são voltadas para o skimming ou reading for general 

idea, no entanto, pode-se encontrar algumas questões desse tipo. Por sua vez, as outras unidades 

são semelhantes à primeira em relação às atividades e é evidente que no início de cada unidade 

são apresentadas várias figuras relacionadas ao tema para essas sejam exploradas como warm-

up (mais conhecido como “quebra-gelo”, em português) através de algumas atividades com o 

objetivo de introduzir o assunto. 

O livro apresenta atividades que articulam os conhecimentos prévios dos alunos, 

principalmente ao fazer-lhes perguntas referentes ao conteúdo, como podemos observar a 

seguir: “What are the first five words that pop up into your head when you think of technology?” 

(“Quais são as cinco primeiras palavras que surgem na sua mente quando você pensa em 

tecnologia?”), quando se refere à unidade de ciência e tecnologia. Isso faz com que o aluno se 

sinta pertencente à aula, acrescentando informações e questionando, aprendendo junto aos 

colegas através da interação social. Além disso, também dará suporte ao docente que saberá o 

quanto poderá aprofundar o conteúdo ou não naquele momento. 



75 

 Basicamente, todos os livros didáticos fornecem informações adicionais à vida dos 

alunos, com as quais eles não tiveram contato anteriormente, ou seja, algo novo, porém o ponto 

principal é como esse novo conhecimento é passado e que tipo de aluno estará se formando a 

partir desses conhecimentos. Assim, pode-se perceber também que o livro favorece a integração 

e a interpretação de novos conhecimentos, pois podemos localizar conteúdos interdisciplinares 

relacionados ao estudo da língua estrangeira moderna. Um exemplo disso é o tema referente ao 

meio ambiente, condições climáticas que abordam várias questões, mais facilmente 

relacionadas à disciplina de geografia. Os assuntos são discutidos de forma mediana, não tão 

superficialmente, mas também não aprofundando muito. Na verdade, isso vai depender também 

do professor, quanto a uma maior dedicação à explanação do tópico de integração. 

 As atividades destinadas à produção acontecem em sua maioria ao final de cada unidade, 

afinal, como os alunos poderiam escrever algo sem ter o conhecimento teórico e linguístico 

para que decorresse em um output? Entretanto, algumas unidades não apresentam esse tipo de 

atividade ao final. O que é bastante interessante é que não se pede produção somente de texto 

escrito, como é comum na maioria dos livros. Há uma inovação nesse aspecto pelo fato de o 

material solicitar a criação de um vídeo de campanha sobre um projeto social com o tema “The 

Future: people and the world” (O futuro: pessoas e o mundo”). Tema que pode dar margem a 

várias discussões. 

O livro demonstra uma seção direcionada à escuta e à fala, denominado de listening 

literacy e oral literacy, respectivamente. O desenvolvimento da oralidade depende da 

sensibilidade do professor para fomentar debates mais profundos sobre os temas abordados nos 

textos através de perguntas que instiguem e façam os alunos ficarem interessados, o que permite 

a discussão comunicativa. Porém, essas pequenas atividades de speaking são, sem dúvidas, 

relacionadas ao tema da unidade e são pedidas para serem feitas em grupo. 

No livro Voices Plus 3 existe a preocupação por situar o aluno na atividade proposta, 

assim, há seções de pré-leitura, leitura propriamente dita e pós-leitura, por exemplo. Essa 

preocupação é existente em todas as habilidades da LE, como leitura, oralidade, escrita e fala. 

Os textos são contextualizados para algumas realidades sociais e buscam atingir várias delas, 

desde as classes mais pobres até as de classe social elevada, pois aborda assuntos e culturas 

abrangentes.  

 O que pode ser um pouco preocupante para o professor de Língua Inglesa ao utilizar o 

livro do autor Rogério Tilio, principalmente em contextos em que há pouco contato com a LI, 

é que a linguagem oferecida pode ser de difícil compreensão, com palavras consideradas de 

nível avançado, isto é, mais rebuscadas para o nível de Inglês do estudante, pois isso deveria 
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ser adequado para a faixa etária e proficiência do alunado. Até mesmo para facilitar o 

entendimento da língua estrangeira que estará sendo aprendida.  

Os conteúdos/temas discutidos estão dentro da realidade dos alunos, pois fala-se sobre 

educação, trabalho, a questão da mulher na sociedade, dentre outros tópicos. Porém, por 

escolher trechos retirados de fontes reais, que não são produzidos somente como pretexto para 

o ensino didático, esses textos apresentam dificuldades para serem trabalhados porque são 

bastante extensos e, algumas vezes, com linguagem rebuscada para o entendimento estudantil.  

As questões gramaticais são tratadas de forma indutiva e em cada capítulo existem 

seções com foco nas questões gramaticais, apresentadas de forma bastante superficial, por esse 

não ser o objetivo geral do livro didático. Leffa (1988, p. 6) discute que o método indutivo está 

bastante atrelado à Abordagem Direta (AD), explicando que “a gramática, e mesmo os aspectos 

culturais da L2, são ensinados indutivamente. O aluno é primeiro exposto aos “fatos” da língua 

para mais tarde chegar a sua sistematização. O exercício oral deve preceder o exercício escrito”. 

Assim,  

o método indutivo neste estudo, o qual consiste em induzir o aluno a 
compreender a regra gramatical expressa no gênero textual trabalhado em 

sala. Além disso, postulamos que o ensino da gramática deve ganhar sentido 

centrando-se no gênero textual escolhido como foco de estudo, ou seja, o 

estudo da gramática pelo aluno deve ser conduzido pelo professor de modo 
que aquele descubra padrões e construa regras gramaticais a partir da análise 

textual. Nesse sentido, o método indutivo pode fazer com que o ensino de 

gramática se torne mais funcional, pois a partir do momento que o aluno 
consegue ver/perceber a gramática em contexto, ele poderá também utilizar a 

mesma estratégia na produção textual (BORSATO; COUTO, 2013, p. 3). 

 

 

Esta parte quase sempre traz um texto verbal, não verbal ou misto com alguma história 

para contextualizar o ensino do tempo verbal ou até mesmo do vocabulário que pretende ser 

ensinado para os discentes, sempre se utilizando das cores, diferentes formas de imagens, 

quadrinhos, tabelas, diferentes fontes, etc., para atrair a atenção do telespectador. Uma das 

minhas críticas, como autora dessa dissertação, é que, mesmo utilizando-se do método indutivo, 

as questões gramaticais como usos e funções de estruturas da LI deveriam ser mais 

aprofundadas, para que os alunos pudessem perceber mais peculiaridades através de exemplos. 

Porém, é compreensível não ter sido explorado, pois não se trata de seu objetivo. Em 

decorrência disso, atividades são feitas a partir do tema gramatical ensinado, não priorizando a 

estrutura da gramática, mas o uso dessa estrutura na prática social. Nesse contexto, as atividades 

propostas pelo autor ajudam o aluno a entender os conteúdos de cada lição. 
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O livro apresenta elementos que favorecem a reflexão crítica do aluno no que concerne 

à formação da cidadania, pois podemos encontrar alguns elementos do letramento crítico em 

algumas questões, e grande parte do livro é dedicada à reflexão. A título de ilustração, o material 

didático pede para que os estudantes discutam as vantagens e as desvantagens dos sites de 

mídias sociais, ao passo que em outro momento questiona sobre o meio ambiente e outros 

assuntos relacionados, seguindo os preceitos dos PCN de língua estrangeira moderna, que 

pregam que se deve 

 

compreender a cidadania como participação social e política, assim como 

exercício de direitos e deveres políticos, civis e sociais, adotando, no dia-a-

dia, atitudes de solidariedade, cooperação e repúdio às injustiças, respeitando 
o outro e exigindo para si o mesmo respeito. (BRASIL, 1998, p. 78). 

 

 

Dessa forma, o livro serve como subsídio para o desenvolvimento humanístico do 

estudante, pois desperta questionamento nos alunos, tira-os do senso comum, promove a 

reflexão, levando o discente a conhecer e enxergar um outro discurso que pode ser melhor ou 

pior do que o seu, para, só assim, construir uma análise crítica. Destarte, permite que o estudante 

conheça o seu próprio pensamento somente pelo fato de parar e encarar a sua própria opinião, 

bem como encarar as verdades dos seus colegas. Entretanto, como dito anteriormente, o 

aprofundamento dessa vertente só é possível com o acompanhamento e desenvoltura do 

professor regente, mesmo que as questões e temáticas do livros auxiliem essa construção 

didática. 

 Diversos gêneros textuais são trabalhados na coleção, dentre eles, tirinhas, charges, 

reportagens retiradas de websites, resumos, resenhas, biografia e etc., seguindo os PCN de 1998, 

que enfatizam que a “determinação dos conteúdos referentes a tipos de texto (orais e escritos) 

se pauta por tipos com os quais os alunos nessa faixa etária estão mais familiarizados como 

usuários de sua língua materna” (BRASIL, 1998, p. 56). Alguns desses gêneros textuais são 

adaptados para o propósito da unidade didática e, geralmente, o livro didático não traz 

informações ou atividades destinadas aos gêneros, cabendo ao docente alertar aos alunos sobre 

a estrutura do texto e suas peculiaridades, ensinando-os que o formato do texto deve também 

modificar sua leitura e compreensão. 

As imagens encontradas no texto são claras, legíveis, coloridas, assim como as letras 

contidas nessas imagens são visíveis e nítidas. Além da motivação contida na presença de 

imagens, há também poucas, mas existentes indicações de leituras complementares e 

referências bibliográficas na parte inferior de todos os textos em destaque no material didático.   
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Uma das coisas que mais chamam a atenção no livro são as propostas de atividades que 

consideram a escrita como processo de interação, com a definição de parâmetros comunicativos 

(quem, para quem, com que objetivo, etc.), e que se destina à produção textual com algum 

propósito social, para que o discente seja atuante na sua produção e consiga ser um 

transformador social da comunidade. Assim, faz com que os alunos entendam o que têm que 

fazer (What), o objetivo, onde, ou seja, qual o gênero textual e em qual local será 

disponibilizado (where), a audiência (audience) e os escritores (writers), no caso, os próprios 

alunos que produzirão o texto.  

Nessa mesma seção, o livro promove atividades de avaliação e de autoavaliação quando 

propõe que os colegas avaliem o texto para indicar pontos positivos e negativos do texto 

produzido. Essa atividade promove a reflexão de que o texto não é um produto, mas sim um 

processo de significação e ressignificação. Assim, “na perspectiva sistêmico-funcional, o texto 

é definido como um processo de escolhas semânticas realizadas pelo falante/escritor e, ao 

mesmo tempo, o produto dessas escolhas que geram significados num dado contexto” 

(HALLIDAY; HASAN, 1989, p. 5). 

 O livro contribui para a compreensão da diversidade cultural e etária, pois aborda 

pessoas e ações de diversas culturas no mundo, figuras de pessoas com diferentes tonalidades 

de pele e culturas (diversidade étnica), entretanto, a quantidade de pessoas brancas prevalece 

muito mais nesse material didático. A diversidade social e de gênero não se sobressaem tanto 

como algo inerente de constituição da língua no livro, pois não se comenta sobre diretamente 

sobre indivíduos de gêneros diferenciados, mas há discussão sobre o gênero feminino, e são 

pouquíssimas as imagens que mostram realidades sociais das classes mais baixas.  

 A diversidade brasileira não é ressaltada prioritariamente nessa obra, sendo poucos os 

aspectos que se referem ao Brasil especificamente, e aqueles que se destacam são referentes às 

culturas de outros países. Alguns aspectos se relacionam, mas não fazem menção direta aos 

brasileiros. No entanto, percebe-se a pluralidade social e cultural do mundo globalizado, mesmo 

que a etnia branca seja mais valorizada ao se observar as imagens.  

Nenhuma das regiões do Brasil é ressaltada no material, visto que ele aborda mais 

aspectos gerais das civilizações. Dessa forma, a região nordeste não é enfatizada e o aluno 

pertencente a essa região se sentiria representado apenas pelos aspectos gerais do livro como 

ao abordar temas sobre educação, meio ambiente, entre outros. A própria Lei das Diretrizes e 

Bases da Educação (1996), no título 2, artigo 3º e inciso XII ressalta que deve haver 

“consideração com a diversidade étnico-racial.” Inciso esse incluído pela Lei nº 12.796, de 

2013. Nessa perspectiva, uma das maiores críticas ao livro é a ausência da divulgação de 
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imagens de descendentes das etnias indígenas, enfatizando sua participação em diferentes 

trabalhos, profissões e espaços de poder, bem como pouquíssimas imagens de 

afrodescendentes. 

 Mesmo com a ausência de características importantes referentes às etnias, o material 

didático respeita o princípio laico e autônomo do ensino público brasileiro e não veicula 

estereótipos e preconceitos de gênero e de orientação sexual. É importante ressaltar que parece 

que o autor procurou se abster dessas temáticas específicas, não assumindo qualquer posição 

positiva ou negativa acerca delas. 

 Partindo do pressuposto de que linguagem e cultura são conceitos indissociáveis e que 

as culturas não são isoladas e estão em contato com outras culturas, acredita-se que a sala de 

aula de línguas estrangeiras pode trazer essa realidade para o aluno (BRUZ, 2012). Ou seja, o 

fato do novo também é algo positivo, desde que haja representação do aluno e ele sinta como 

parte do mundo para que a partir de sua realidade possa construir novos conhecimentos 

interculturais. 

 

5.2.2 O Manual do Professor 

 

 O Manual do Professor traz todas as respostas das atividades e sugestões de como 

analisar as imagens, de como corrigir as atividades com os alunos e de atividades adicionais 

que ele pode fazer com os alunos. O princípio teórico foca no ensino comunicativo e incentiva 

atividades em pares e grupos. A metodologia privilegia a inferência e os passos de antes, durante 

e depois (pré, while e post, em Inglês, respectivamente) para facilitar o ensino.   

 O guia do professor traz aspectos multimodais em todo o seu desenvolvimento, 

abordando situações complementares como sugestões que os professores podem desenvolver 

durante a aula ou mesmo solicitar como atividade de casa. Apresenta os pressupostos teóricos 

e metodológicos que fundamentam a obra e indica as referências bibliográficas pertinentes, 

além de apresentar sugestões de recursos e estratégias de ensino para a realização e ampliação 

das atividades, por meio de atividades extras, de acordo com os interesses dos alunos e das 

possibilidades de cada contexto.  

O manual do professor ainda descreve a estrutura do material didático e os conteúdos 

de cada unidade. Oferece sugestões para o plano de curso e para divisão de conteúdos por aula. 

Sendo assim, o objetivo didático da proposta visa estabelecer que os discentes aprendam a 

língua alvo, de fato, através da imersão na língua inglesa, pois todas as atividades são 

desenvolvidas na língua estrangeira. 
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As concepções de educação e de língua do autor têm como pressuposto o ensino-

aprendizagem do Inglês como uma atividade social e comprometida com a formação de 

cidadãos do mundo. Este lançamento auxilia o professor não apenas no trabalho com a língua 

inglesa, mas também na formação de cidadãos conscientes e participativos. Os alunos são 

estimulados com temas atuais e relevantes e com um programa de atividades que dialoga com 

a sua realidade. Assim, a coleção incentiva os adolescentes a utilizarem o aprendizado para se 

tornarem protagonistas de sua própria história. Tudo de forma acessível e gradual, com 

orientações em português para o professor. Pretende-se, através dos conteúdos, orientados pela 

LDB, contribuir para a vinculação entre o ambiente escolar e as práticas sociais, o 

desenvolvimento da cidadania em relação aos direitos e deveres, a difusão de valores 

fundamentais, o fortalecimento dos vínculos familiares, os laços, a solidariedade humana e a 

tolerância recíproca. 

Para o organizador, a língua, a partir de atividades propostas e motivadoras, serve 

também para ser usada em práticas sociais contextualizadas, sendo utilizada para reflexão 

pessoal, para comunicação, para divertimento, para prazer estético, ou seja, para estar no mundo 

mediado pela linguagem. Assim, o autor enfatiza “língua e linguagem como elementos 

inseparáveis de um mesmo fenômeno” (TILIO, 2016, p. 34). Perspectiva eficaz para alunos da 

contemporaneidade, quando comparado com a visão tradicionalista de língua apenas como 

código linguístico, que não visa o aprendizado da língua a partir do contexto social, 

diferentemente da perspectiva discursiva. 

Em relação à motivação, o autor reconhece que os alunos e seus contextos são diferentes, 

e, em decorrência, os seus processos de aquisição também serão diferentes e não há como prever 

como será a rota de cada um. Cabe aos professores estimularem os alunos a partir das sugestões 

propostas no livro para manter o sistema de aprendizagem sempre em movimento, com desafios 

frequentes e oportunidades de uso da língua de forma significativa.  

Os objetivos didáticos da proposta são baseados nos PCN de terceiro e quarto ciclos do 

ensino fundamental e reproduzem suas intenções. Dentre os oito objetivos, apresentamos dois 

como exemplos: 

 

- Desenvolver nos alunos competências que os tornem aptos a se engajar em 

atividades de uso da linguagem, compreender melhor o mundo em que vivem 

e participar dele criticamente. 

- Desenvolver nos alunos, de modo integrado e contextualizado, as habilidades 
linguísticas (compreensão oral e escrita), a fim de que eles possam utilizá-las 

em práticas sociais diversas. (BRASIL, 1998, p. 66-67). 
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Há coerência entre os princípios e os objetivos propostos, pois a todo momento se 

referem à prática social do Inglês na vida dos indivíduos que participam do processo de 

educação, enfatizando a importância de se trabalhar as quatro habilidades (Reading, listening, 

writing e speaking) de modo conjunto, pois elas não ocorrem de modo isolado nas práticas 

sociais. Seguem também o conceito de multiletramentos para designar a multiplicidade de usos 

da linguagem e de habilidades envolvidas nesse novo contexto multimodal de recriação e 

negociação de sentidos. De acordo com Menezes e Braga (2015), em relação à leitura, ou seja, 

a compreensão escrita se fundamenta em 

  

uma concepção sociointeracional, segundo o qual os sentidos não estão no 

texto para serem assimilados pelo leitor (modelo ascendente de leitura), nem 
estão na mente do leitor para serem projetados no texto (modelo descendente 

de leitura), mas são construídos a partir da interação entre leitor e o autor, 

sujeitos sociais inseridos em um momento sócio-histórico, em determinados 

contextos de uso da linguagem, com mediação do próprio texto e de outros 
indivíduos. (MENEZES; BRAGA, 2015, p. 67). 

 

 

 A produção escrita, por sua vez, baseia-se na abordagem da escrita como processo 

associado ao trabalho com gêneros, tendo em vista que, além de produzir um texto, é necessário 

fazê-lo circular. Na obra em questão, associa-se a abordagem da escrita com o processo às 

perspectivas dos gêneros como prática social, como propõe Miller (1994, p. 22), para quem os 

“gêneros são como chaves para a compreensão de como participar nas ações de uma 

comunidade”. 

A intenção das orientações que o organizador passa para o professor sobre como 

trabalhar as ações na sala de aula é muito boa. Preocupa-se com os detalhes do livro didático e 

faz-se com que os docentes percebam que a abordagem focaliza a compreensão e a produção 

de textos que circulam na sociedade, privilegiando o texto e suas perspectivas na sua totalidade.  

Não há um capítulo presente no manual do professor que indique as possibilidades de 

trabalho interdisciplinar na escola a partir do ensino da língua inglesa, porém, nos capítulos 

sobre avaliação e estudo de vocabulário, há a preocupação em relacionar o que se aprende nas 

aulas de inglês com coisas que já se saiba no dia a dia e nas aulas de outras disciplinas. Percebe-

se um processo interdisciplinar bastante expressivo em todos os capítulos do livro e a intensa 

sugestão de avaliação diagnóstica e conhecimento prévio dos estudantes.  

Em relação à gramática, o manual do professor explica que são apresentadas estruturas 

gramaticais da língua inglesa abordadas em cada unidade, geralmente a partir de exemplos de 
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uso extraídos de textos autênticos. Dessa forma, a partir da análise e observação de um trecho 

de linguagem em um contexto de uso, os alunos são levados a tirarem suas próprias conclusões 

sobre as regras e a utilizá-las adequadamente. Em nenhum momento se exige que forneçam 

respostas completas, pois o objetivo é formar falantes comunicativamente competentes. 

Adotando essa concepção, o autor tem a preocupação de fazer o aprendiz se comunicar e não 

de formar frases sintaticamente perfeitas. 

O manual do professor dedica-se numa seção a discorrer sobre as perspectivas de 

avaliação do autor e propõe diferentes formas de avaliação, como uma avaliação diagnóstica 

no início do curso para compreender o perfil da classe, seus pontos fortes e fracos, com o 

propósito de reformular objetivos e procedimentos de ensino adotados. Assim, tais objetivos 

são acrescidos de avaliações somativas que devem ser conduzidas ao final de cada etapa do 

curso para verificar os resultados atingidos. Dessa forma, a avaliação não se limita à atribuição 

de notas em função do produto apresentado pelos alunos em resposta a testes e provas, mas 

compreende o acompanhamento crítico de todo o processo educativo. 

  Dessa forma, sem dúvidas, o manual do professor viabiliza a reflexão sobre a prática 

docente, motivando o professor a prosseguir investindo em sua própria formação profissional e 

a interagir com os demais educadores da escola em perspectiva interdisciplinar, além de 

oferecer sugestões de materiais impressos e websites para uso dos alunos e do professor para 

enriquecimento do processo de ensino-aprendizagem.  

 

5.2.3 Os multiletramentos no livro Voices plus 3 

 

O livro analisado nesta pesquisa é repleto de textos relacionados aos multiletramentos e 

aos textos multimodais. Alguns deles estimulam a interação com o aluno, já outros dependem 

da atenção do professor para que a leitura seja enfatizada.  

 Algumas unidades do livro possuem mais aspectos dos multiletramentos e da 

multimodalidade do que outras, mas nenhuma delas deixa de colocar elementos de diferentes 

modos na sua composição. A todo o momento, as cores, diferentes fontes e estilos de letras, 

imagens (Anexo E) e fotografias chamam a atenção do leitor, principalmente quando se depara 

com pessoas famosas conhecidas por eles. Os áudios, recursos multimodais, são recorrentes em 

todas as unidades e são importantes meios sensitivos.  

 É possível perceber a preocupação que o organizador do material didático apresenta ao 

colocar as referências dos textos nos quais se fundamentou, o que torna isso mais próximo do 

aluno, já que este provavelmente também utiliza a internet (Anexo F) em diversos momentos 
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da sua vida. Também é importante ressaltar que em todas as páginas iniciais dos capítulos 

figuras são colocadas com o objetivo de iniciar a aula de uma maneira leve, para “quebrar o 

gelo”. Nos enunciados das questões é usada sempre a mesma fonte de letras para facilitar a 

organização, mas algumas palavras são ressaltadas para dar ênfase e direcionar os alunos. As 

questões têm formas diversas (de múltipla escolha e discursivas): relacionar letras e números, 

uso de tabelas, completar lacunas, mapas, atividades de circular e sublinhar, utilizando muitas 

figuras atreladas às atividades para estimular a percepção visual, etc. Neste quesito, os alunos 

visuais possuem vantagem, porém, há atividades para os alunos auditivos também, e uma 

atividade dinâmica, situada no final da unidade, para os alunos cenestésicos. Sem dúvidas, a 

quantidade de atividades para esse tipo de público é bem pequena e poderia ser bem mais 

distribuída para atender a diversos tipos de público.   

 O livro Voices Plus 3 deveria apresentar mais gêneros textuais como mapas, charges, 

quadrinhos, músicas, versos, entre outros. Alguns gêneros textuais são textos informativos de 

notícias e blogs, mas outros gêneros enriqueceriam ainda mais a obra. Essas são diferentes 

formas de ler o mundo, como prega a teoria dos multiletramentos, e as diferentes formas como 

isso é apresentado é uma forma de sentir o mundo. Esse é o discurso de muitos autores que 

estudam sobre a multimodalidade. Na visão de Paiva (2014),  

 

Nosso alfabeto não é mais formado apenas de letras, sem vida, sem cor e sem 
movimento. Assim como os gêneros não são apenas forma, são modos de ser, 

são formas de vida [...], as nossas práticas de leitura e de escrita sinalizam 

nossa forma de viver as linguagens, de conviver com as multissemioses da 

nossa sociedade multiletrada. Se o professor guiar as atividades de forma a dar 
cor, movimento, textura e perfume aos textos, certamente estará fomentando 

estratégias cognitivas que possibilitam aos aprendizes perceberem a vida dos 

gêneros textuais, favorecendo assim a construção do conhecimento [...]. 
(PAIVA, 2014, p. 41-42). 

 

 Quando crianças, geralmente se gosta mais dos livros, já que eles são repletos de figuras 

e de cores, o que os tornam mais atrativos. Já quando crescemos, na maioria das vezes, perde-

se o encanto pelo livro, e ele passa a não mais provocar tanta sensitividade quanto às imagens 

e diversas perspectivas. Desse modo, adolescentes e adultos do 3º ano do ensino médio 

precisam se sentir atraídos a estudar, a ler, a compreender a língua estrangeira. A organização 

do livro didático é indispensável para apreender essa vontade e não se deixar desmotivar. As 

histórias em quadrinhos são exemplos maravilhosos que poderiam ser utilizados na coleção e 

que englobam todos esses recursos: linguagem verbal, visual e mista. 
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 A qualidade das imagens é algo indiscutível para a prática docente e estudo discente. 

Elas devem ser claras e nítidas. Como os alunos irão entender as imagens se essas estiverem 

distorcidas e minúsculas? Assim, faz-se necessária a preocupação com esse fator. São as 

imagens que também levarão os estudantes à reflexão crítica, como diz Sanders e Albers, ao 

citarem Jerome Harste:  

 

A key thinker in areas of literacy and literacy and arts integration, defines and 

describes multimodality in Chapter 1. In this invited chapter, Harste urges 
readers to consider multimodal events and texts as a whole instead of breaking 

them into the various types of literacies within. He also addresses why 

multimodality is a central construct for literacy in the twentyfirst century and 
challenges educators to rethink curriculum in multimodal ways that promote 

social consciousness.19 (SANDERS; ALBERS, 2007, p. 54). 

 

 A instituição escolar preza muito pelo letramento crítico a partir do texto escrito, porém 

a interpretação de imagens e outras estruturas permite a reflexão crítica por parte do aluno, basta 

ter um olhar analítico e que o professor auxilie e direcione seus estudantes na formação de 

sinapses e intertextualidade. Saber fazer conexões é fundamental, pois sem isso os discentes 

não conseguirão associar para refletir criticamente. Um exemplo disso é o questionamento: 

quem está excluído e incluído? Todos têm acesso? Todos podem utilizar? 

 Como dito no parágrafo anterior, os pequenos e grandes detalhes são importantes, e para 

os multiletramentos isso não é diferente, pois a perspectiva criada pelos diferentes modos que 

a linguagem se expressa ultrapassa o simplório e abrange todo o aspecto afetivo e que, por mais 

que o aluno perceba ou não, interfere diretamente na aprendizagem. Assim, criou-se a imagem 

abaixo que indica a concepção de aprendizagem atrelada aos objetivos da multimodalidade e a 

intersecção da reflexão crítica e da aprendizagem.  

 

Figura 4 - Resultado dos elementos multimodais 

 

Fonte: elaboração própria 

                                                
19Em português: “Um pensador chave nas áreas de alfabetização e alfabetização e integração artística, 

define e descreve a multimodalidade no Capítulo 1. Neste capítulo convidado, Harste pede aos leitores 
que considerem eventos e textos multimodais como um todo, em vez de dividi-los nos vários tipos de 

alfabetizações existentes. Ele também discute por que a multimodalidade é uma construção central da 

alfabetização no século XXI e desafia os educadores a repensar o currículo de maneiras multimodais 
que promovam a consciência social” (tradução nossa). 
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Dessa forma, para vislumbrar se a proposta dos multiletramentos, utilizando diferentes 

gêneros textuais, está sendo considerada no contexto do livro didático Voices Plus 3, 

disponibilizo abaixo uma tabela para mostrar, na prática, quantos gêneros aparecem na primeira 

unidade.  

 

Tabela 2 - Quantitativo de gêneros textuais na primeira unidade - Voices Plus 3 

 
Gênero textual Quantidade na unidade 1 

Voices Plus 3 

Dicionário 1 

Citação 1 

Biografia 1 

Reportagem da internet  

(com menos de 3 laudas) 

9 

Lei 1 

Pesquisa acadêmica 1 

Excertos de livros  1 

Quis 1 

Reportagem da internet  
(com 3 ou mais laudas) 

1 

Linha do tempo  1 

Fonte: elaboração própria 

 

Quantitativamente, é visível que o organizador do livro deu ênfase ao gênero textual 

reportagem da internet, que aparece inúmeras vezes na unidade e, por vezes, de forma bastante 

demorada e longa. Já outros gêneros textuais aparecem de forma breve e não são tão explorados 

como os outros quanto à sua significância como gêneros textuais específicos. Um dos pontos 

que também seria bastante relevante destacar quanto ao uso desses gêneros textuais é que em 

nenhum momento foi levado em consideração como a linguagem desses textos pode ser difícil 

para alunos do ensino médio, por isso, o fato de que os textos bastante longos não tenham 

vocabulário específico traduzido para facilitar a compreensão é um ponto negativo que deve ser 

pensado, visto que o significado das palavras pode variar drasticamente de acordo com o 

contexto em que são encaixados. Um dos pontos positivos é que, principalmente, nos gêneros 

de reportagem, preocupou-se com a identificação e explanação do gênero, especificando qual 

o seu propósito, qual tipo de linguagem é utilizada, dentre outras funções, para que o aluno 

possa ter clareza sobre qual gênero o texto se refere. 

Para prosseguir com a análise e perceber se o mesmo acontece com as outras duas 

unidades do livro, já que o livro possui quatro unidades, também farei o estudo de três capítulos 
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com o objetivo de observar se o mesmo padrão se repete. Sendo assim, abaixo estão indicadas 

a quantidade de gêneros utilizados nas unidades 2 e 3. 

 

Tabela 3 - Quantitativo de gêneros textuais na segunda unidade - Voices Plus 3 

 

Gênero textual Quantidade na unidade 2 

Voices Plus 3 

Capítulo de livro 1 

Música 1 

Reportagem da internet  
(com menos de 3 laudas) 

3 

Resenha 1 

Pesquisa da internet 3 

Excertos de livros  2 

Diálogos retirados de um filme 
(6 laudas) 

1 

Diagrama 1 

Lei 1 

Tabela 1 

Anúncio comercial 1 

Fonte: elaboração própria 

 
Tabela 4 - Quantitativo de gêneros textuais na terceira unidade - Voices Plus 3 

 

Gênero textual Quantidade na unidade 3 

Voices Plus 3 

Reportagem da internet (com 
menos de 3 laudas) 

7 

Artigo da internet (com mais 

de 3 laudas) 

1 

Excertos da internet 3 

Folheto 1 

Figura explicativa da internet 1 

Tabela 2  

Diagrama 2 

Página da internet 1 

Fonte: elaboração própria  

 

No segundo e terceiro capítulos, assim como no primeiro, fica bastante evidente que a 

organização do livro está mais voltada para a utilização de textos do mundo virtual, 

principalmente de websites de reportagens e artigos da internet. Mesmo quando são utilizadas 

charges, imagens explicativas, tabelas, entre outros gêneros textuais, esses são provenientes da 

internet. Essa é uma das características do livro, talvez para se aproximar mais do público jovem 

para o qual ele está destinado, tendo em vista a exploração constante do mundo virtual pelos 

jovens na contemporaneidade. 
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Outra característica do livro que deve ser ressaltada é a utilização extensa da Língua 

Inglesa em toda a sua estrutura, desde enunciados de questões a áudios e textos. Tudo está 

expresso na língua estrangeira. Mas esse não é o propósito do livro? A utilização máxima da L. 

I? Podemos nos perguntar. Ora, o que está em questão nesta discussão é mais do que isso, é o 

contexto em que o livro estará inserido. Um livro de ampla divulgação, aprovado pelo programa 

nacional PNLD e que é distribuído para todo o país. Isso faz com que seja veementemente 

difícil agradar a todas as regiões do Brasil, nos mais diversos contextos. Entretanto, não deve 

ser esquecido que um grande percentual da população estudantil nas escolas públicas possui 

dificuldades no aprendizado de LI, por estar bastante distante da sua realidade.  

Mesmo com todas as séries, filmes e músicas internacionais circulando e com o aspecto 

global e de língua franca que o Inglês possui, muitos estudantes não têm acesso à língua ou não 

se interessam por aspectos culturais. Isso significa que a característica do Voices Plus 3 de se 

apresentar totalmente em Inglês, pode, por vezes, ter o efeito reverso daquele esperado, pois, 

ao invés de introduzir o estudante na Língua Inglesa e fazer com que ele consulte textos reais 

de comunicação, pode provocar incompatibilidade de associação com a língua materna. Isto é, 

ao perceber que está tudo em Língua estrangeira, o aluno pode não entender o que está sendo 

expresso e desistir de compreender. Caso contrário, ele pode ter a motivação de tentar 

compreender o que está sendo dito e acabar recorrendo a dicionários, tentando traduzir os textos 

que encontrar no material didático. 

A presente pesquisa está pautada na base dos multiletramentos, por isso também 

analisarei a quantidade de gêneros textuais escolhidos sob tal perspectiva. Percebe-se que os 

multiletramentos estão presentes no livro didático Voices Plus 3, já que é visível a presença de 

vários gêneros textuais, inclusive significando-os e classificando-os como tais. Todavia, 

percebe-se que a maioria deles provém de uma mesma raiz, como dito antes, a raiz das mídias 

virtuais. O fator que restringe o conhecimento e prática dos gêneros textuais é que não há, então, 

variedade para gêneros textuais encontrados em livros, nas ruas, na televisão ou em outras 

plataformas. 

 Ainda pautando-se na discussão dos multiletramentos, é interessante destacar que há 

inúmeros textos escritos, textos visuais e mistos no material em análise. Esses dois últimos 

contribuem para o aprendizado da LI, já que facilitam a compreensão e análise do texto escrito 

de língua inglesa, o que se torna num objetivo para o ensino de línguas.  

 Sendo assim, pode-se concluir que, dentro das possibilidades limitadas do livro didático, 

o material em questão apresenta vários gêneros textuais que contribuem para o aprendizado da 

língua estrangeira e da formação cidadã, destacando apenas alguns pontos já citados, como a 
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discussão de vocábulos específicos citados nos textos, que deveriam ser levados em 

consideração para atender a um maior e mais diversificado público. Mesmo que o público 

estudantil já esteja no 3º ano do Ensino Médio, é necessário perceber que muitos não possuem 

proficiência suficiente para tal. 

 

5.2.4 Aplicabilidade didática do livro Voices Plus 3 

 

Considerando que o livro didático é um material que dá suporte ao docente, é 

imprescindível discutir se o Voices Plus 3 promove atividades que auxiliem o professor a ser 

mais dinâmico, evitando estar sempre na posição de ensino tradicional, ou seja, escrita do 

quadro, escrita no caderno e resoluções de atividades. Precisa-se compreender se há inovação 

no modo de guiar o aluno e auxiliar o profissional da educação regente na sala de aula.  

 Ao folhear o material didático analisado, nota-se que possui bastante textos escritos que 

fornecem variadas atividades e reflexões sobre os tópicos discutidos, porém, é dever do 

professor fomentar a criatividade para criar aulas mais atrativas para os estudantes com o 

propósito de sair do que chamo de eixo quadro-caderno-livro, pois o livro não fornece muitas 

sugestões para esse fim. Até mesmo porque a função do livro didático é auxiliar o docente e 

não produzir seus planos de aula e afins. Dessa forma, se o regente tiver interesse em fazer aulas 

diferenciadas, precisará ser criativo para produzir, por exemplo, um bingo com os vocábulos 

que pretende ensinar, jogo da forca, cartazes ilustrativos, aulas com música, caça-palavras, 

livros, etc. No guia didático, há seções intituladas “sugestão de atividade extra”, quase todas 

sugerindo a visita a alguma website ou vídeo do Youtube. Atividades que necessitam de acesso 

à internet, ação impossibilitada em centros educacionais que não possuem tal estrutura. 

 Com relação à habilidade de listening, isto é, de escuta, o livro possui CD com áudio 

para auxiliar o docente nessa seção de ensino-aprendizagem, sendo que todas as unidades 

possuem atividades com áudio vinculadas aos temas que estão sendo tratados no momento. 

 No que tange à prática pedagógica a partir do livro didático Voices Plus 3, pode ser meio 

confuso o contato inicial com o material, situação que pode melhorar no decorrer do tempo, 

depois que o usuário se acostumar com as suas características. Uma das coisas que pode 

ocasionar essa confusão é o amontoado de textos. Textos bastante longos aparecem em espaços 

muito curtos, mudando o corpus de análise muito rapidamente. Assim, poderia ser mais 

produtivo propor variadas atividades a partir de um mesmo texto. Mas, ao contrário, o livro 

propõe vários textos e várias atividades a todo o momento, o que dificulta a prática docente, 

pois deve-se haver análise do texto e não somente a compreensão superficial deste.  
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 Para auxiliar a prática do professor, no manual do professor existe o guia didático que 

inicia da seguinte forma: 

 
Esta coleção foi concebida como um instrumento para auxiliá-lo/a na 

preparação e condução de suas aulas de Inglês. Acreditamos que ela possa 

contribuir para mediar - de maneira dinâmica e motivadora - fatos, conceitos, 
saberes, práticas e valores que estimulem os/as estudantes a compreender, 

transformar e ampliar o modo de ver e fazer ciência, a sociedade e a educação, 

propiciando-lhes assim uma formação cidadã, que lhes permita estabelecer 

julgamentos, tomar decisões e atuar criticamente diante das questões da 
sociedade. (TILIO, 2016, p. 211).  

 
 

 Essa mensagem aos professores que utilizarão o material também mostra o ponto de 

vista, o discurso que permeia a construção do livro quanto ao comprometimento com uma 

formação cidadã e o pensamento crítico. Além disso, o organizador deixa claro seu 

posicionamento quanto ao papel do livro didático ao proferir: “Entendemos o livro didático 

como um banco de materiais a serem escolhidos e utilizados por você (professor/a), conforme 

suas necessidades e de seus/suas estudantes” (TILIO, 2016, p. 211). Talvez isso contribua 

fortemente para sanar as dúvidas da quantidade de textos que já foi discutida nesta mesma 

pesquisa. Portanto, esse comentário é bastante esclarecedor sobre a organização e os propósitos 

do livro didático. 

 

5.2.5 Manual do professor: multiletramentos e os gêneros discursivos 

 

 É bastante evidente que o livro siga os preceitos dos multiletramentos e dos gêneros 

discursivos, até mesmo porque destina uma de suas seções do guia didático para esse fim, 

afirmando que “ainda dentro da perspectiva sociossemiótica, esta obra trabalha com o conceito 

de multiletramentos” (TILIO, 2016, p. 220). Não somente discute sobre os multiletramentos, 

mas também sobre as características multimodais dos textos e sobre os gêneros textuais.  

 Ao discutir sobre os multiletramentos, aponta-se as pesquisas dos renomados autores 

Cope e Kalantzis, membros do New London Group, mencionando a teoria dos multiletramentos, 

 

Segundo [a qual] a linguagem é multimodal - expressa por modos de 
significação múltiplos e diversos (escritos, orais, visuais, sinestésicos etc.) - e 

multicultural, variando de acordo com diferentes contextos culturais. O 

conhecimento de uma língua extrapola as habilidades, muitas vezes, 

mecanicistas de ler, escrever, falar e escutar. (TILIO, 2016, p. 220). 
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 Quanto à teoria do letramento crítico, já discutida no capítulo anterior, é apresentada da 

seguinte forma no guia didático, presente no manual do professor: 

 

O enfoque no letramento crítico não despreza outros trabalhos, com 

habilidades linguísticas e léxico-gramaticais, por exemplo, mas o estende à 

interpretação e à transposição social, tornando a experiência de aprendizagem 
realmente uma prática social. (TILIO, 2016, p. 220). 

 
 

 Os gêneros textuais também são levados em consideração e permeiam o ideal do livro 

didático, como será detalhado a seguir. Essa teoria é representada no manual do professor da 

seguinte forma: 

 

Gêneros discursivos são, portanto, manifestações sociais da linguagem, 
materializadas em elementos verbais e/ou não verbais, e intencionalmente 

selecionados e organizados com um objetivo sociointeracional, dentro de uma 

esfera social, de modo a permitir aos interlocutores a construção de 
significados e sua ação nessa tarefa, em decorrência da ativação de 

conhecimentos prévios de práticas socioculturais de uso. (TILIO, 2016, p. 

221). 
 

 

 No guia didático presente no manual do professor também é mostrado de forma clara os 

objetivos gerais da proposta didático-pedagógica da coleção Voices Plus 3. Dentre elas, podem-

se destacar: 

 

1- Consolidar e aprofundar os conhecimentos da língua inglesa adquiridos 

no Ensino Fundamental, possibilitando aos/às estudantes não apenas 
prosseguir seus estudos, mas também entender seu papel no mundo 

contemporâneo de forma crítica; 

2- Conscientizar os/as estudantes acerca do papel que a língua inglesa 
desempenha no mundo que os/as cerca, contribuindo para a comunicação e a 

construção de conhecimentos em um mondo plurilíngue e multicultural; 

3- Construir consciência linguística, tanto de conhecimentos sistêmicos 
quanto de organização textual, de forma a empoderar os/as estudantes para um 

uso adequado da língua inglesa (em termos de compreensão e produção) em 

diferentes situações da interação social. (TILIO, 2016, p. 216-217).  

 

Dentre os quatorze objetivos gerais no guia didático, os três selecionados anteriormente 

servem para ilustrar bem o compromisso com o ensino da língua inglesa, consciência da 

pluralidade cultural, análise crítica, consciência linguística de compreensão e produção, dentre 

outros. 
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5.2.6 Atividades de pesquisa desenvolvidas 

 

O livro didático, já analisado e comentado nesta mesma pesquisa, serviu como base a 

compreensão básica dos multiletramentos no ambiente escolar, em ambas as funções de análise 

teórica e prática. 

A primeira atividade de pesquisa desenvolvida foi a análise do livro didático à luz dos 

multiletramentos, presente como perspectiva no documento oficial BNCC. Percebemos se o 

livro, do ano de 2016, ia ou não ao encontro da teoria dos multiletramentos e da Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC). Depois disso foram implementadas nas aulas da disciplina de 

Língua Inglesa atividades práticas do livro didático para perceber se a teoria está coerente ao 

exercício eficaz do ensino-aprendizagem. 

Dessa forma, a atividade proposta levou em consideração uma aula com tema Women 

in Science (Mulheres na Ciência), também subtema da unidade, baseada em uma atividade do 

livro (Anexo) que consistia na análise de um texto associado ao tema principal. Como atividade 

de pré-leitura, introduzi uma discussão sobre o tema, já presente no livro didático, que, 

traduzida para a Língua Portuguesa, inicia a reflexão sobre o papel da mulher no mundo das 

ciências, com as seguintes perguntas: Com qual frequência você escuta ou lê sobre mulheres na 

CTEM (Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática)? E sobre cientistas masculinos? Quais 

estereótipos são utilizados sobre mulheres e homens considerando posições de trabalho? Qual 

é a motivação por trás desses estereótipos? 

Depois dessa discussão, com o auxílio das perguntas do livro e do professor regente, 

foram mostrados exemplos sobre essas questões, com o objetivo de despertar o interesse pelo 

tema e discutir questões socialmente importantes para a formação dos estudantes e das suas 

reflexões, através do letramento crítico, além de visar preparar o discente leitor para a leitura 

do texto. A preocupação com o gênero textual utilizado como pré-leitura foi priorizada ao ser 

formulada uma questão para que os estudantes pudessem dissociar o conceito entre discussion 

and debate, isto é, discussão e debate. Isso faria com que os estudantes pudessem compreender 

quais são as atitudes esperadas em uma discussão de sala de aula.  

Logo depois, o texto foi disponibilizado, retirado de um veículo de comunicação real, 

do website huffpost.com, mais restritamente da seção Huffpost Science. O texto tratava sobre a 

diferença salarial e de conquista de emprego no ramo da ciência para as mulheres, já que, com 

as mesmas qualificações e formações, os homens conseguem muito mais empregos e maiores 

salários nessa área, quando em comparação às mulheres. Toda essa discussão do texto foi 

trazida a partir de um fato que causou bastante repercussão, sendo o texto intitulado Cientistas 
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mulheres respondem brilhantemente ao bioquímico chamando as mulheres de distrações 

(atualização) (título traduzido pela autora). Nesse texto de mais ou menos uma lauda, ocorre a 

exposição de um fato em que o famoso bioquímico britânico Tim Hunt pede para que os 

trabalhos em laboratórios considerem apenas um gênero, ou seja, apenas mulheres ou apenas 

homens, já que, em sua opinião, as mulheres atrapalham os homens: “Três coisas acontecem 

quando as mulheres estão no laboratório: você se apaixona por elas, elas se apaixonam por você 

e quando você critica elas, elas choram” (Hunt). 

 Esse é um texto bastante rico para a discussão sobre estereótipos, machismo e conquista 

das mulheres no mercado de trabalho. Há muito o que ser explorado a partir de temas como 

esses bastante presentes no nosso dia a dia e a partir de um fato que pode ser despercebido por 

muitos, como é o caso da exclusão. Podem ser colocadas outras lentes sobre esse fato, a fim de 

problematizar e encontrar as bases que sustentam esse tipo de pensamento, além do motivo pelo 

qual devemos lutar para que pensamentos e atitudes como esses sejam extintas do meio social 

e que o pensamento de equidade, sem discriminação, possa emergir. 

 Mesmo que o texto apresente dificuldades para alguns alunos, por conta da dificuldade 

que alguns apresentam em relação aos vocábulos em língua inglesa, as perguntas subsequentes 

de interpretação textual são diretas e de fácil entendimento, o que guia o aluno na análise do 

texto. Ao todo são apresentadas nove perguntas de interpretação textual. Depois da análise 

textual, o autor faz com que os alunos reflitam sobre possíveis maneiras de aniquilar o 

machismo na escola, no trabalho e na sociedade como um todo. Além disso, promove uma 

autorreflexão do estudante em relação à sua participação na discussão em sala de aula. Essa 

sequência de atividades segue importante linha teórica do letramento crítico, já que possibilita 

que o estudante veja com outras lentes e pense em suas próprias perspectivas, de modo que 

possa transformá-las. Assim, pode ler se lendo e ouvir se ouvindo (MENEZES DE SOUZA, 

2011). 

 Além da atividade de interpretação textual, foi proposta também pela professora regente 

a interpretação da música Flawless, da cantora norte-americana Beyoncé, com participação da 

escritora nigeriana feminista Chimamanda Ngozi Adichie, para que fossem encontrados 

vocábulos específicos na atividade, com o objetivo de completar a canção. Depois disso, foram 

explorados e traduzidos fragmentos da canção proferidos pela cantora nigeriana, como exposto 

a seguir: 

 

We teach girls to shrink themselves 

To make themselves smaller 
We say to girls 
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"You can have ambition 

But not too much 

You should aim to be successful 
But not too successful 

Otherwise you will threaten the man" 

Because I am female 

I am expected to aspire to marriage 
I am expected to make my life choices 

Always keeping in mind that 

Marriage is the most important 
Now marriage can be a source of 

Joy and love and mutual support 

But why do we teach girls to aspire to marriage 

And we don't teach boys the same? 
We raise girls to each other as competitors 

Not for jobs or for accomplishments 

Which I think can be a good thing 
But for the attention of men 

We teach girls that they cannot be sexual beings 

In the way that boys are 
Feminist - the person who believes in the social 

Political, and economic equality of the sexes20. 

 

(Chimamanda Ngozi Adichie) 

 

 Nesta canção, levantamos questões para o tema já discutido, tentando analisá-las 

criticamente e pudemos avaliar a tradução abaixo: 

 

Ensinamos as meninas a se encolherem 

Para se tornarem ainda mais pequenas 
Dizemos para meninas 

'Você pode ter ambição 

Mas não muita 
Você deve ansiar para ser bem sucedida 

Mas não muito bem sucedida 

Caso contrário, você vai ameaçar o homem' 

Porque sou do sexo feminino 
Esperam que eu almeje o casamento 

Esperam que eu faça as escolhas da minha vida 

Sempre tenha em mente que 
O casamento é o mais importante 

Agora o casamento pode ser uma fonte de 

Alegria, amor e apoio mútuo 

Mas por que ensinamos as meninas a ansiar ao casamento 
E não ensinamos a mesma coisa para os meninos? 

Criamos as meninas para serem concorrentes 

Não para empregos ou para conquistas 
Que eu acho que podem ser uma coisa boa 

                                                
20Disponível em: <https://www.vagalume.com.br/beyonce/flawless-feat-chimamanda-ngozi-adichie.html>. 

 

https://www.vagalume.com.br/beyonce/flawless-feat-chimamanda-ngozi-adichie.html
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Mas, para a atenção dos homens 

Ensinamos as meninas que não podem ser seres sexuais 

Da mesma forma que os meninos são 
Feminista - a pessoa que acredita na vida social 

Igualdade política e econômica entre os sexos 

 

(Chimamanda Ngozi Adichie) 

 

 Essa atividade, além de possuir um caráter lúdico, por envolver ensino de LI com música 

e por muitos estudantes conhecerem a cantora americana Beyoncé, ultrapassa o limite de 

entretenimento, visto que também busca incitar a reflexão sobre o que a cantora nigeriana 

promove na sua fala. 

Posso dizer que essa atividade trabalha com os multiletramentos, pois além de trabalhar 

com música, videoclipe, texto escrito, interpretação textual e preocupação com gêneros, entre 

outros, também se preocupa com o posicionamento crítico. Durante as discussões presenciais 

em sala de aula, os alunos colaboraram muito e deram seus pontos de vista e exemplos que 

presenciavam nos seus cotidianos que enfatizavam a ideia do discurso machista, o que foi 

bastante curioso e enriquecedor. Entretanto, dependendo do humor dos estudantes, do professor 

e do estilo, as respostas às atividades foram diversas em cada turma, por depender de vários 

fatores, o que é considerado comum no processo educacional. 

 Em consonância com o tema proposto, em relação ao papel da mulher na sociedade, 

pode-se discutir um pouco sobre a questão da mulher na sociedade, vista a partir do parâmetro 

das manifestações artísticas, a exemplo da música e da literatura. Esses pontos que serão 

abordados também podem ser usados para discussão em sala de aula sob o parâmetro dos 

multiletramentos.  

 Desde os primeiros registros literários podemos perceber o papel da mulher na sociedade 

e como ela era vista, já que a literatura é uma representação artística da realidade. Isso nos ajuda 

a perceber que a maneira com que a mulher é tratada hoje em dia vem de um longo contexto 

histórico de desigualdade que podemos entender a partir da interpretação de personagens 

femininas. Acompanhar o desenvolvimento dessa literatura nos faz perceber o quanto se 

conquistou durante todos esses séculos. Coutinho (1978) ressalta que: 

 

A literatura é, assim, vida, parte da vida, não se admitindo que possa haver 

conflito entre uma e outra. Através das obras literárias, tomamos contato com 

a vida, nas suas verdades eternas, comuns a todos os homens e lugares, porque 
são verdades da mesma condição humana. (COUTINHO, 1978, p. 78). 
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Na música, essa verdade também é constante, pois é um tipo de arte utilizada para 

representar o pensamento de um povo ou uma parte desse povo. Também a partir dela podemos 

compreender como a mulher era vista e tratada na sociedade. Hoje em dia, depois de tantos 

séculos de discussões sobre o tema, percebemos, através de letras de músicas atuais, por 

exemplo, que a mulher ainda é vista como objeto sexual, no qual seu corpo é associado ao 

prazer masculino, ao invés de outras virtudes como a inteligência, sabedoria e dotes. Assim 

como o forró brasileiro é a expressão de uma cultura nordestina, as músicas que objetificam a 

mulher são resultado de culturas e de pensamentos machistas. 

 Dessa forma, procuramos analisar através de obras importantes e representativas do 

papel da mulher na sociedade através da literatura e da música a partir do século V até o século 

XXI para verificar se houve mudanças significativas na consciência sobre a mulher. Como o 

conteúdo a ser tratado é extremamente extenso, temos a consciência de que deixaremos de fora 

obras muito importantes por serem analisadas referentes ao tema, mas inserimos outras de 

grande valor para a nossa análise. 

Discutindo do século V ao século XV, podemos destacar uma das primeiras e mais 

importantes estórias da literatura Inglesa: “Beowulf”, que foi um poema épico medieval 

relativamente longo que tem repercussões e adaptações cenográficas e bibliográficas até os dias 

de hoje. O título do livro é o nome do próprio protagonista, o herói mitológico escandinavo, no 

entanto, três mulheres circundam a estória e suas representações são diferentes entre si. As 

mulheres nessa obra são negligenciadas. Três das mulheres principais desempenham papeis 

integrais ao longo do épico: Wealhtheow, a mãe de Grendel e Hildeburh. Elas entretêm, trazem 

paz e contradizem as expectativas sociais do gênero feminino, direta ou indiretamente. O épico 

de “Beowulf” ilustra três papeis principais para as mulheres na sociedade: a anfitriã, o 

pacificador e o monstro. 

Assim, de acordo com a website Thedomesticbeast.com, ao longo da história da 

literatura, personagens femininas são muitas vezes personagens laterais que não recebem muito 

reconhecimento dos leitores. Uma análise mais aprofundada das obras centradas no homem 

revela que as mulheres desempenham papeis centrais na literatura, independentemente da 

proximidade com o protagonista (muitas vezes, masculino) que está lutando com conflitos 

internos e externos. Muitos desses conflitos na literatura levaram a uma análise significativa do 

tecido moral que define esse caráter. Por exemplo, o épico de “Beowulf” é reverenciado por 

suas contas de heroísmo e camaradas masculinos. 

Isso acontece porque as funções das mulheres na Idade Média estão indissoluvelmente 

ligadas ao catolicismo. A Igreja Católica não era apenas um sistema que contestava com 
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potentados seculares para o poder de governo, mas também manteve um ideal de moralidade. 

A visão da Igreja repercutia no modo como as mulheres eram vistas na sociedade, pois, de 

acordo com a Bíblia, Eva fora criada a partir da costela de Adão e, tendo comido o fruto 

proibido, fora responsável pela expulsão do homem do paraíso. Na arte medieval, a 

responsabilidade das mulheres por esse “pecado original” é muitas vezes enfatizada dando uma 

cabeça feminina à serpente que faz Eva desobedecer a Deus. Entretanto, algumas mulheres 

nessa época tinham direitos civis e matrimoniais garantidos por lei e, com o desenvolvimento 

de algumas leis, as funções das mulheres na Idade Média foram mudadas fundamentalmente 

entre meados do século 11 e meados do século 12, quando elas eram elevadas, literalmente, à 

condição de deusas. 

Desde o século XVI, dentre tantas coisas importantes no século XVI, escolhemos 

“Hamlet”, um dos livros de Shakespeare que marcaram essa época por interpretar o papel da 

mulher na sociedade neste século. Nesta obra, temos duas personagens femininas importantes, 

Ofélia e Gertrudes, que são duas mulheres diferentes que parecem estar presas às mesmas 

circunstâncias. Portanto, Gertrudes e Ofélia não têm a vontade de serem ouvidas e, portanto, 

são vistas como mulheres fracas e frágeis. Ofélia tende a seguir a direção dos outros e não se 

defender. No início da peça, vemos o pai de Ofélia e seu irmão ensinando a sua relação com 

Hamlet. Eles falam sobre como ela não deveria estar com ele e avisam que não há como Hamlet 

querer casar-se com ela sem que o seu único desejo seja o sexo. Por sua vez, Gertrudes é 

proibida pelo seu carinho dos homens, bem como pela sua tendência em usar os homens para 

cumprir sua vida, o que naturalmente a torna dependente deles. Hamlet acredita que o 

casamento rápido de Gertrudes com seu tio fora um sinal de sua fraqueza porque mostrou que 

ela não aguentava ficar sozinha. 

De acordo com a website Ukessays.com, em “Hamlet”, as mulheres desempenham 

pequenos papeis ao retratar seu status histórico. Embora Gertrudes seja a rainha e Ofélia seja a 

amante do príncipe, as suas vozes nunca são ouvidas e suas ações são influenciadas pelos 

homens. Embora Gertrudes e Ofélia não estejam bem desenvolvidas ao longo da peça, suas 

ações, linguagem e influência retratam-nas como tipos de mulheres que dependem 

constantemente de homens, tornando-as frágeis seres humanos. 

No século XVII, observa-se “Macbeth”, que é uma outra obra de Shakespeare, essencial 

para a análise do papel da mulher nas obras literárias. A partir dessa obra é que começamos a 

perceber que a mulher começa a ganhar um papel de maior importância no desenvolvimento da 

estória. Podemos perceber que as mulheres em Macbeth têm poder substancial sobre o 

personagem principal. Para cada uma dessas personagens femininas, Shakespeare não dá uma 
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descrição direta de suas qualidades, mas ele deixa suas ações revelar seus pensamentos internos. 

Os resultados são uma imagem redonda de personagens malignos. 

Na obra, em primeiro lugar, Lady Macbeth é descrita como uma mulher profundamente 

ambiciosa que deseja o poder e a posição. Quando a audiência a visualiza pela primeira vez, ela 

está lendo uma carta de seu marido dizendo a ela sobre a profecia das bruxas que ela não pode 

suportar nem mencionar diretamente a realeza. Lady Macbeth é uma forte influência sobre o 

marido. Ela o convence a perseguir a morte de King Duncan. As três bruxas e a cabeça das 

bruxas Hecate dão a Macbeth informações suficientes para que seus instintos naturais em 

direção à ambição e à ganância sejam despertados. Ele literalmente se destrói com a ajuda das 

bruxas. Semelhante a Lady Macbeth, as três bruxas traçam maldade contra Macbeth usando 

profecias. As bruxas são os instigadores da peça porque suas profecias levam Macbeth à ação. 

 De acordo com a website <http://educationcing.blogspot.com>, não se pode deixar de 

notar que as mulheres são fontes de violência e do mal. As profecias das bruxas despertam as 

ambições de Macbeth e então encorajam seu comportamento violento. Lady Macbeth fornece 

o cérebro e a vontade por trás do complô do marido. Enquanto personagem masculino, Macbeth 

é tão violento e propenso ao mal como as mulheres. Mas a agressão das personagens femininas 

é mais marcante, uma vez que vai contra as expectativas prevalecentes dos homens. Toda essa 

análise nos oferece a visão de que, desde muitos séculos atrás, a mulher era vista na sociedade 

como símbolo de persuasão e vilania. 

Foi também no século XVII que encontramos os primeiros registros da primeira mulher 

que sobreviveu profissionalmente de suas produções escritas, Aphra Behn (1640-1689). Muitas 

vezes creditada como a primeira mulher a ganhar a vida por sua caneta, Behn aparentemente 

conduziu uma vida mais incomum e agitada. Isso mostra a desigualdade existente entre os 

gêneros, pois muitos outros autores do sexo masculino já se sustentavam financeiramente 

através de suas produções escritas. 

Ao discutir sobre a mulher no século XVIII na Inglaterra, podemos constatar que a 

posição jurídica foi crucialmente afetada, dependendo de ser solteira ou casada. As mulheres 

solteiras tinham, em sua maioria, os mesmos direitos e responsabilidades que os homens: 

possuíam propriedades, faziam contratos, etc. No entanto, o seu gênero sempre tornaria difícil 

uma equivalência direta diante de um homem. Em direito privado, nenhuma mulher tinha 

direitos; não havia lugar para eles, o que levou a uma exclusão da cidadania. 

Nesse contexto de lutas pela igualdade, encontramos registros da primeira mulher 

feminista, Mary Wollstonecraft (1759-1797), que foi autora do livro A Vindication of the Rights 

of Woman (1792), constituindo uma defesa precoce e influente do direito das mulheres. 
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 Mesmo que esta dissertação não trate diretamente sobre literatura, mas sobre linguística 

na subárea de identidade e práticas sociais, é interessante que, em uma sala de aula, aborde-se 

o tema do feminismo, como o tema do livro retratado “Women in Science”, e se possa falar 

sobre o papel da mulher registrado muito tempo atrás, possibilitando o entendimento de uma 

construção social que não é atual e que está tentando ser modificada, que remonta a muitos anos 

e que pode ser refletida até em manifestações artísticas, como obras literárias e musicais daquela 

época. E que o cenário atual sobre esse tema também possa ser refletido em obras da 

contemporaneidade. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

 A Base Nacional Comum Curricular (BNCC), criada em 2018, apresenta conceitos 

bastante relevantes para a educação brasileira. Documento bastante discutido e requerido antes 

de ser publicado, busca regular o currículo escolar da educação básica nas escolas brasileiras. 

Dentre as várias disciplinas discutidas no documento, encontra-se a disciplina de Língua 

Inglesa. Esta dissertação buscou discutir sobre essa disciplina no contexto de discussão de um 

dos documentos mais recentes e importantes da educação brasileira, a partir da perspectiva dos 

multiletramentos, teoria abordada nele.  

 Para entendermos o porquê da criação da BNCC e quais as diferenças e similaridades 

entre os documentos da educação anteriores a ela, foram pesquisadas as características dos PCN 

e das OCEM com o intuito de perceber os seus objetivos e embasamentos teóricos, levando em 

consideração o espaço temporal no qual foram produzidos. Como esta é uma pesquisa de cunho 

acadêmico, foi necessário buscar a análise desse corpus. Foi pesquisado e analisado um livro 

didático que está vigente do ano de 2018 até o ano de 2020 pelo PNLD. Observamos se ele 

segue os preceitos da BNCC e da teoria dos multiletramentos. Foi escolhido o livro Voices Plus 

3, destinado a turma do 3º ano do ensino médio, por se tratar de um material utilizado nas 

escolas de educação básica, logo após a publicação da BNCC. 

Observamos que o livro apresenta muitos aspectos da teoria dos multiletramentos, teoria 

abordada pela BNCC, nos seguintes aspectos: a reflexão crítica e a formação cidadã, 

diversidade cultural, variedade de imagens, textos provenientes de fontes reais, gêneros textuais 

diversos, etc. Entretanto, alguns aspectos do livro didático ferem os preceitos dos 

multiletramentos e da BNCC, como a falta de adequação ao público leitor, apresentar-se 

completamente em Língua Inglesa, deixando de auxiliar o aluno em sua língua materna. Além 

disso, a extensão de alguns textos prejudica o conceito dos multiletramentos, ao dificultar 

também a compreensão do texto para os aprendizes de uma língua estrangeira. Assim, é preciso 

compreender o conceito de multiletramentos na BNCC. Vejamos um excerto para 

relembrarmos isso, como dito anteriormente nesta pesquisa: 

  

A segunda implicação diz respeito à ampliação da visão de letramento, ou 

melhor, dos multiletramentos, concebida também nas práticas sociais do 
mundo digital – no qual saber a língua inglesa potencializa as possibilidades 

de participação e circulação – que aproximam e entrelaçam diferentes 

semioses e linguagens (verbal, visual, corporal, audiovisual), em um contínuo 
processo de significação contextualizado, dialógico e ideológico. Concebendo 
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a língua como construção social, o sujeito “interpreta”, “reinventa” os sentidos 

de modo situado, criando novas formas de identificar e expressar ideias, 

sentimentos e valores. Nesse sentido, ao assumir seu status de língua franca – 
uma língua que se materializa em usos híbridos, marcada pela fluidez e que se 

abre para a invenção de novas formas de dizer, impulsionada por falantes 

pluri/multilíngues e suas características multiculturais –, a língua inglesa 

torna-se um bem simbólico para falantes do mundo todo. (BRASIL, 2018, p. 
240). 

  
 

 Ao observar que até mesmo as seções do livro didático eram subdividas em categorias, 

cuja nomenclatura apresentava o termo ‘literacy’ no inglês, isto é, “letramento”, 

compreendemos que há essa preocupação com a teoria. Mesmo tendo sido publicado no ano de 

2016, o livro didático Voices Plus 3 já possui um bom direcionado para a teoria dos 

multiletramentos e para o objetivo da BNCC, mesmo que o nível de proficiência em inglês 

precise ser bem mais elevado para a utilização do material didático. 

 O processo histórico da implantação e ensino da disciplina de língua inglesa foi 

articulado nesta dissertação e observamos que, atualmente, no século XXI, é uma grande 

conquista que esta matéria escolar seja considerada obrigatória e possua um livro didático 

apoiado pelo PNLD para tal fim. Tudo isso foi possível através de práticas políticas que 

perceberam no inglês o caráter de língua franca, por conta do mundo globalizado. 

 Face a isso, o estudo aqui abordou também a preocupação do ensino-aprendizagem a 

partir das práticas de multiletramentos. Por conseguinte, foi curioso o estudo do olhar dos 

estudantes participantes sobre o livro didático Voices Plus 3, quando questionados sobre 

algumas práticas do material. Em geral, as respostas foram positivas, apesar de alegar alguns 

pontos negativos, os mesmos que foram discutidos anteriormente. Além do olhar dos discentes, 

foram dados exemplos das práticas docentes ao utilizar o material e se houve necessidade de 

utilização de materiais extras ou para quais atos o livro didático é mais utilizado. 

 Percebeu-se que a Linguística Aplicada se preocupa com análise da linguagem, 

perspectiva que auxiliou na pesquisa dos multiletramentos, com o foco de pesquisa narrativa 

que se preocupa com as experiências do autor. Observou-se também que a LA está diretamente 

relacionada com a pesquisa e a criação de métodos e técnicas para o ensino de LI, sendo que 

estas se desenvolveram de modo simultâneo. Além disso, os ideais dos multiletramentos 

cresceram e se desenvolveram na esfera da Linguística Aplicada, tanto que, atualmente, há 

diversos trabalhos acadêmicos pautados nas temáticas dos letramentos e multiletramentos. Os 

multiletramentos foram abordados com ênfase na BNCC e, por isso, recebeu atenção na 

presente pesquisa. Conclui-se que é uma teoria linguística-educacional que leva em 

consideração as necessidades de leitura, compreensão e análise da nova população do século 
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emergente, com suas novas tecnologias e múltiplas significações, que explora além da 

decodificação de símbolos, concentrando inúmeras possibilidades de interpretação.  

Sendo assim, é factível explanar que a presente dissertação utilizou preceitos da BNCC 

e dos multiletramentos de língua inglesa para discutir sobre várias características que são de 

interesse da área das linguagens, e, de forma mais restrita, do campo da Linguística, 

preocupando-se com aspectos de ensino-aprendizagem no que concerne à língua estrangeira 

moderna e à reflexão crítica, assim como ao interesse da qualidade dos livros didáticos que são 

utilizados nas escolas de ensino público. Logo, espero que esta pesquisa tenha sido útil para 

percebermos os efeitos da BNCC e dos multiletramentos na educação, como para dar 

continuidade a outras pesquisas acadêmicas que se coadunem aos temas aqui discutidos. Que 

os estudos nesta temática não fiquem estagnados, pois muitos pontos ainda precisam ser 

desenvolvidos quanto aos documentos oficiais brasileiros e às teorias linguísticas da educação 

com ênfase nas línguas estrangeiras. 

Os resultados desta pesquisa evidenciam que a teoria dos multiletramentos está 

diretamente interligada com as novas necessidades da educação, pelo seu caráter inovador na 

perspectiva de leitura e compreensão dos letramentos digitais, críticos, midiáticos, dentre 

outros. O livro didático Voices Plus 3 se adéqua a essa nova perspectiva essencial para a 

educação da contemporaneidade, explorando diversos tipos de textos e suas interpretações, 

muitas vezes de cunho social, ao mesmo tempo que se preocupa com o ensino da língua inglesa 

e tenta contemplar os ideais da BNCC, que institui ensino obrigatório de língua inglesa na 

educação básica. Mesmo que o livro não consiga atender a todas as expectativas quanto à 

realidade do ensino médio público, pois possui um alto nível de proficiência em língua inglesa, 

abarca a teoria dos multiletramentos e das competências e habilidades exigidas no documento 

oficial da educação, a BNCC. Assim, a pesquisa constatou que, mesmo com a inovação de 

teorias e novos documentos, a educação ainda continua sendo desafiadora pela ausência de 

fatores externos e materiais, além dos livros didáticos, que facilitariam e tornariam mais 

cativante o ensino de língua inglesa nas instituições públicas e privadas. 
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ANEXO A – Termo de confidencialidade 

 

 
 

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE 

 

Título do projeto: A análise da BNCC de língua inglesa: multiletramentos 

Pesquisador responsável: Iane da Silva Santos 

Orientador: Mariléia Silva dos Reis 

Instituição/Departamento: Universidade Federal de Sergipe/ Unidade São Cristóvão 

Local da coleta de dados: Escola X, Fátima-BA 

 

O pesquisador do projeto________________________________________ se compromete a 

preservar a privacidade dos sujeitos da pesquisa, cujos dados serão coletados através de 

questionários, gravações ou filmagens. O pesquisador também concorda com a utilização dos 

dados única e exclusivamente para a execução do presente projeto. A divulgação das 

informações só será realizada de forma anônima e os dados coletados, bem como os Termos de 

Consentimento Livre Esclarecido e o Termo de Compromisso de Coleta, serão mantidos sob a 

guarda do Programa de Pós-Graduação em Letras, da Unidade de São Cristóvão da 

Universidade Federal de Sergipe, por um período de (cinco anos), sob a responsabilidade do 

professor _________________________________________________. 

 

Após este período, os dados serão destruídos. 

 

São Cristóvão, ____ de _______________ de 2019. 

 

 

 

 

NOME DA EQUIPE EXECUTORA/ ASSINATURAS 

 

Iane da Silva Santos 

______________________________________________ 

 

Orientador 

_____________________________________________ 
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ANEXO B – Termo de compromisso para coleta de dados em arquivos 

 
 

 

TERMO DE COMPROMISSO PARA COLETA DE DADOS EM ARQUIVOS 

 

Título do projeto: A análise da BNCC de língua inglesa: multiletramentos 

Pesquisador responsável: Iane da Silva Santos 

Orientador: Mariléia Silva dos Reis 

Instituição/Departamento: Universidade Federal de Sergipe/ Unidade São Cristóvão 

 

 

O pesquisador do projeto acima declara estar ciente das normas, resoluções e leis brasileiras 

que normatizam a utilização de documentos para coleta de dados identificados e, na 

impossibilidade de obtenção do Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE), devido a 

óbitos de informantes, assume o compromisso de: 

I. Preservar a privacidade dos sujeitos, cujos dados serão coletados; 

II. Assegurar que as informações serão utilizadas única e exclusivamente para execução do 

projeto em questão; 

III. Assegurar que as informações obtidas serão divulgadas de forma anônima, não sendo usadas 

iniciais ou quaisquer outras indicações que possam identificar os sujeitos da pesquisa. 

 

São Cristóvão, ____ de _______________ de 2019. 

 

 

NOME DA EQUIPE EXECUTORA/ ASSINATURAS 

 

 

 

 

Iane da Silva Santos 

________________________________________ 

 

Orientador(a) 

________________________________________ 
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ANEXO C – Termo de consentimento livre esclarecido 

 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO 

 

Eu, _______________________________________________, aluno (a) do ____ ano do 

ensino fundamental, do Colégio Estadual___________________________, localizado no 

município de _______________, autorizo o professor ___________________________  a 

utilizar minha imagem e minhas produções referentes às atividades relacionadas ao projeto 

__________________________________________________, desenvolvido pela mesma, em 

uma pesquisa de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Letras, junto à Universidade 

Federal de Sergipe. Estou ciente de que as produções serão despersonalizadas e de que minha 

identidade será mantida em sigilo. 

 

São Cristóvão, ____ de _______________ de 2019. 

 

______________________________________ 

Assinatura por extenso 

 

 

 

 

Como tenho menos de 18 anos, meu responsável legal também assina o documento. 

Eu, _____________________________________________, residente na cidade 

de________________, no Estado de Sergipe, assino a cessão de direitos da produção do aluno 

acima identificado, desde que seja preservado o sigilo como manda o Conselho Nacional de 

Ética em Pesquisa, resolução 196/96 versão 2012. 

 

São Cristóvão, ____ de _______________ de 2019. 

 

__________________________________________ 

Assinatura por extenso 
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ANEXO D - Páginas do livro didático Voices Plus 3 (p. 39, 40 e 41) 
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ANEXO E- Exemplos de imagens do livro Voices Plus 3 (p. 57) 
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ANEXO F- Exemplos de páginas de pesquisa dispostas no livro Voices Plus 3 (p. 78) 

 

 


