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INTRODUÇÃO: 
 
O presente artigo apresenta uma intervenção didática realizada com estudantes do 
segundo ano do Ensino Médio em uma escola pública da cidade de Passo Fundo, no Rio 
Grande do Sul. A partir de nosso contato com esta instituição de ensino por meio do 
Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), percebemos uma 
grande dificuldade por parte dos estudantes em compreender e interpretar textos 
multimodais e, por esse motivo, decidimos elaborar práticas que estimulassem tanto a 
leitura imagética quanto escritural. A realização deste estudo é motivada pelo seguinte 
problema de pesquisa: por que os estudantes apresentam dificuldades perante textos 
multimodais? Sendo assim, o principal objetivo desta pesquisa é suprir a necessidade 
dos estudantes em relação a compreensão e interpretação de textos multimodais. 
 
 
DESENVOLVIMENTO: 
 
A modalidade de procedimento técnico deste estudo configura-se como pesquisa-ação, 
visto que interferimos na realidade dos estudantes na tentativa de solucionar o 
problema observado. Apresentamos como base teórica os estudos desenvolvidos, 
principalmente, por Bakhtin (2011), Dionísio (2011) e Rojo (2013), a fim de respaldar 
teoricamente as atividades de leitura aplicadas aos estudantes. A temática das práticas 
desenvolvidas engloba questões referentes ao período da ditadura militar no Brasil – 
assunto de grande valia quando pensamos na formação de cidadãos conscientes de seu 
papel social. Visando estimular debates teóricos, capacidade de interpretação e 
criticidade do aluno a partir do estudo de textos multimodais, selecionamos a obra 



 

 

Romeo and Juliet, de Ford Madox Brown, e um excerto do livro É tarde para saber, de 
Josué Guimarães, como textos base para as oficinas que nortearam este trabalho.  
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
As considerações finais deste trabalho foram satisfatórias. Entretanto, constatamos que 
os textos multimodais, apesar de estarem presentes nas diferentes práticas sociais, 
ainda não recebem a devida atenção no contexto escolar. Por esse motivo, na atividade 
docente é preciso repensar o significado de ensinar a ler, interpretar e produzir textos 
na contemporaneidade, uma vez que a multimodalidade faz parte do cotidiano dos 
estudantes. 
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ANEXOS: 
Poderá ser apresentada somente uma página com anexos (figuras e/ou tabelas), se 

necessário. 


