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INTRODUÇÃO:
A multimodalidade é traço constitutivo de todas as manifestações discursivas,
sejam elas escritas ou orais, verbais ou imagéticas. O ambiente escolar, entretanto,
apesar de ser o principal formador de sujeitos leitores, muitas vezes, marginaliza
textos multimodais ou explora-os de maneira superficial, sem ênfase na verdadeira
construção de sentidos a partir dos engendramentos intersemióticos. Diante disso,
este estudo se justifica na medida em que busca propor/produzir e a aplicar práticas
pedagógicas embasadas nos conceitos de multimodalidade e de multiletramento, a fim
de identificar um percurso metodológico que possibilite interferir efetivamente no
desenvolvimento da habilidade de leitura do alunado. Logo, esta pesquisa assume
como tema a utilização de textos multimodais em práticas pedagógicas de ensino de
língua materna, com vistas a explorar a articulação de múltiplas linguagens na
constituição semântica global dos textos, contribuindo, assim, para o multiletramento
do alunado.

DESENVOLVIMENTO:
A base teórica da pesquisa é constituída, principalmente, por conceitos
oriundos de estudos acerca de gêneros discursivos, desenvolvidos por Bakhtin (2011),
e de multimodalidade e multiletramentos, abordados por Lemke (2010), Rojo (2012) e
Dionísio (2014). A pesquisa, por sua vez, caracteriza-se como bibliográfica e
exploratória, apoiando-se no procedimento metodológico da pesquisa-ação, com
abordagem qualitativa.

A primeira etapa do estudo foi composta por um levantamento bibliográfico,
em que constatamos que todos os diversos campos da atividade humana associam-se
ao uso da linguagem, e que “cada campo de utilização da língua elabora seus tipos
relativamente estáveis de enunciados, os quais denominamos gêneros do discurso”
(BAKHTIN, 2011, p. 262, grifo do autor). Também observamos que o gênero
publicitário assume caráter eminentemente persuasivo, tendo o convencimento como
principal balizador de seu engendramento discursivo (CARVALHO, 2009). Logo,
explorar as múltiplas semioses que articulam o discurso publicitário possibilita a
formação de leitores multiletrados, que, conforme Rojo (2012), tenham capacidade de
interagir com as diversas modalidades de linguagens, atribuindo-lhes significações, e
posicionando-se diante delas.
A partir desse aporte teórico, edificamos a segunda parte deste estudo,
constituída pela elaboração do plano de ação e sua implementação, bem como por
coleta de dados. Ou seja, elaboramos material didático (práticas leitoras), com
atividades para oito períodos de aula, tendo como corpus motivador o gênero
publicitário, com vistas a proporcionar momentos de leitura e de reflexão quanto às
relações intersemióticas na construção dos sentidos inscritos em textos de caráter
multimodal. Em seguida, o referido material foi aplicado em uma turma do 6º ano do
ensino fundamental II, de uma escola particular, da cidade de Sarandi/RS. As aulas
foram conduzidas com vistas a exercitar a autonomia dos alunos, que, no último
encontro, fizeram análises de algumas peças publicitárias, sem a interferência do
professor, e apresentaram para a turma. Embora não tenham sido desenvolvidas
atividades de observação de aulas, pois um dos pesquisadores é titular da referida
turma, foram redigidas memórias reflexivas de todas as aulas, a fim de viabilizar a
próxima etapa da pesquisa.
Por fim, passamos a última etapa do estudo, constituída pela análise e
avaliação de todo o processo. Aos alunos também foi concedido espaço para
realizarem tanto sua própria autoavaliação, como a avaliação das aulas. As aulas foram
envolventes e desafiadoras, tanto que os alunos se mostraram motivados. Essa atitude
pode ter sido resultado da variedade das atividades propostas, que se alteravam entre
trabalhos com o grande grupo, em pequenos grupos e individuais. Além disso, os
alunos foram conduzidos a direcionarem seus olhares para as relações entre as
semioses na construção dos sentidos dos textos, bem como, e principalmente, para os
discursos veiculados. Como resultado, reconhecemos uma relevante melhora quanto à
habilidade leitora dos alunos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS:
Com esse estudo, tivemos a pretensão de contribuir para o desenvolvimento de
práticas pedagógicas voltadas a desenvolver o multiletramento dos alunos, dado que,
no estudo de língua materna, a exploração de textos multimodais e de implicações
sociais dos gêneros discursivos pode auxiliar no processo de desenvolvimento da
habilidade leitora crítico-responsiva do alunado, sendo essa uma das principais
funções do ambiente escolar.
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