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RESUMO
Toda criança e todo jovem sempre associam um grande percentual de amor e prazer em todas
as suas atividades vivenciais. E não é diferente na escola. Ela precisa ser desafiadora e prazerosa
para servir de apoio à aprendizagem. Oferecer música para reflexões, acompanhada de cores e
todas as linguagens com as quais os estudantes estão familiarizados foi o indicador desta
dissertação. O presente trabalho, então, teceu um diálogo entre a Base Nacional Comum
Curricular (BRASIL, 2017) com o objetivo de potencializar a atividade de leitura por meio de
videoclipe como gênero audiovisual multimodal, considerado como uma Tecnologia da
Informação e Comunicação - TIC - para o desenvolvimento de atividade no ensino fundamental
II. A proposta colocou em prática a construção de elos entre a letra da música (linguagem
verbal), melodia e a linguagem não verbal (elementos sígnicos). A partir do questionamento: a
inclusão de ferramentas tecnológicas pode oportunizar melhores comportamentos, rendimentos
e o desenvolvimento de competências? Focou-se o objetivo geral de expor o material
instrucional videoclipe aos alunos dos anos concluintes do fundamental II. Os usos de três
videoclipes como ferramenta para as leituras oportunizaram aos estudantes um trabalho de
reading, listening e speaking, por meio de métodos que propiciaram modelos de
autoconhecimento e oportunidade de expressão da língua inglesa de forma significativa e
crítica. As seis oficinas foram aplicadas na Escola Estadual Souza Bandeira com os alunos
concluintes do fundamental II com duração de uma hora. A pesquisa foi realizada com a
aplicação de uma metodologia ativa a trinta sujeitos participantes, dividido em seis grupos. Os
mesmos receberam um questionário que foi respondido após a projeção dos videoclipes, além
de momentos de discussão, examinando-se as interações e comunicações orais e por escrito.
Buscou-se na Base Nacional Comum Curricular em suas bases teórico-metodológicas, os
direcionamentos sobre língua/linguagem e tecnologia aplicada ao ensino, na dimensão do
documento oficial – além de outros teóricos, como: Bakhtin (1997, 2006), Bronckart (2009),
Rojo (2012, 2015) Schneuwly; Dolz (2004), Coscarelli (1998), Horn & Staker (2015), Kensky
(2007), Marcuschi & Xavier (2010) Moran (2018), Soares (2012), Moita Lopes (2006), MottaRoth (2005), Rajagopalan (2004, 2009), Santaella (1983, 2008, 2017), entre outros. Para tanto,
esta dissertação está formulada nos seguintes capítulos: Fundamentos Pedagógicos na BNCC;
Novas Tecnologias: um tempo à deriva e o Videoclipe Musical: um texto multimodal. Como
um possível resultado, espera-se aprofundar o diálogo sobre a BNCC com os colegas da área
no sentido de um uso mais intensivo de metodologias ativas no ensino de Língua Inglesa.

Palavras-chave: Ensino de Língua Inglesa; BNCC; Videoclipe; Tecnologias.

ABSTRACT
Every child and every young person always associates a large percentage of love and pleasure
in all their living activities. In addition, it is no different at school. It needs to be challenging
and pleasurable to support learning. Offering music for reflection, accompanied by colors and
all the languages with which students are familiar was the indicator of this dissertation. The
present work, then, wove a dialogue between the National Common Curricular Base (BRASIL,
2017) with the objective of enhancing the reading activity through video clip as a multimodal
audiovisual genre, considered as an Information and Communication Technology - ICT - for
the development of activity in elementary education II. The proposal put into practice the
construction of links between the lyrics of the song (verbal language), melody and non-verbal
language (sign elements). From the question: can the inclusion of technological tools provide
opportunities for better behavior, performance and the development of skills? We focused on
the general objective of exposing the instructional video material to students in the final years
of elementary school. The use of three video clips as a tool for reading provided students with
reading, listening and speaking, through methods that provided models of self-knowledge and
an opportunity to express themselves in a meaningful and critical way. The six workshops were
applied at the State School Souza Bandeira with the graduating students of elementary II, lasting
one hour. The research was carried out with the application of an active methodology to thirty
participating subjects, divided into six groups. They received a questionnaire that was answered
after the projection of the video clips, in addition to moments of discussion, examining the
interactions and oral and written communications. In the National Common Curricular Base, in
its theoretical and methodological bases, the guidelines on language / language and technology
applied to teaching were sought, in the dimension of the official document - in addition to other
theorists, such as: Bakhtin (1997, 2006), Bronckart (2009 ), Rojo (2012, 2015) Schneuwly;
Dolz (2004), Coscarelli (1998), Horn & Staker (2015), Kensky (2007), Marcuschi & Xavier
(2010) Moran (2018), Soares (2012), Moita Lopes (2006), Motta-Roth (2005) , Rajagopalan
(2004, 2009), Santaella (1983, 2008, 2017), among others. For this, this dissertation is
formulated in the following chapters: Pedagogical Foundations at BNCC; New Technologies:
a drifting time and the Music Video: a multimodal text. As a possible result, it is hoped to
deepen the dialogue on BNCC with colleagues in the field in the sense of a more intensive use
of active methodologies in the teaching of English.
Keywords: English Language Teaching; BNCC; Video clip; Technology.
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INTRODUÇÃO
As novas tecnologias deveriam fazer parte do cotidiano dos alunos na escola, uma vez
que facilitariam a curiosidade epistemológica dos alunos e a democratização de acesso ao
conhecimento. No entanto, esse estudo revelou as desigualdades sociais existentes entre escolas
públicas em relação às escolas particulares, motivados por fatores socioeconômicos, de
infraestrutura predial e tecnológica que resulta em baixo rendimento escolar dos estudantes. A
partir dessa reflexão, sinalizo o quão importante é o papel das tecnologias no processo de
emancipação da sociedade atual na educação, uma vez que o contexto atual anseia por uma
humanidade mais crítica e reflexiva, consequentemente, mais justa, igualitária e humanizada.
A mudança com relação a receptividade das TDIC aconteceu após anos de discussões,
sendo que vários estudos apresentados por especialistas permaneceram à deriva com suas
teorizações publicadas.

Por muitos anos, o uso das tecnologias foi rejeitado por alguns

professores de base conteudista visto que os afastava da zona de conforto, no entanto, essa
pesquisa destacou outros fatores como: a falta de investimentos em políticas públicas que
incentivam o uso das tecnologias em sala de aula, a falta de equipamentos tecnológicos, a
capacitação dos professores e os baixos salários que obrigam os professores a trabalharem em
vários empregos. Inegavelmente, a sociedade se encontra na “era digital” sinalizado pelo
momento de transformação e adaptações. Agora fortalecido pela pandemia do vírus.
Mudanças não acontecem da noite para o dia, o esforço dos professores tem sido grande
em absorver o uso das tecnologias em sala de aula, no entanto se deparam com os imbróglios
de uma realidade social não privilegiada.
Com o advento do documento oficial da BNCC (2017, p.17) em seu princípio
“selecionar, produzir, aplicar e avaliar recursos didáticos e tecnológicos para apoiar o processo
de ensinar e aprender”, estabeleceu-se essa meta para o ensino público e o privado, pontuando
a importância das novas tecnologias para a educação. Sendo assim, a competência que versa
sobre cultura digital deve ser tratada ao longo de toda a Educação Básica de maneira gradual,
progressiva e transversal.
As políticas públicas concentraram-se em acolher as tecnologias no sentido de trabalhar
de forma crítica, ética e significativa para que os alunos saibam lidar com as complexidades da
vida moderna, com vistas na produção de um profissional 4.0.
Batem na porta da escola as necessidades sociais: a tecnologia já está na vida dos jovens
para ajudá-los ou mostrar-lhes que devem lutar para o acesso a elas. Diante dessa exigência, a
linha de pesquisa Linguagens e seus Códigos, para atendimento das inquietações dos
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professores de língua inglesa, buscou na orientação identificar uma ferramenta tecnológica
efetiva, de fácil acesso nas escolas públicas para desenvolver competências e habilidades nas
aulas de Língua Inglesa.
As argumentações expostas anteriormente somaram-se aos meus dilemas oriundos do
exercício da docência no qual me deparei com alunos indisciplinados e desmotivados. Portanto,
as fagulhas necessárias que me motivaram a procurar ferramentas e intervenções
didáticas/pedagógicas visando a melhoria no ensino/ aprendizagem da língua inglesa.
A investigação norteou-se pelos parâmetros da Base Nacional Comum Curricular em
suas bases teórico-metodológicas somados aos teóricos das áreas de Linguagem, Linguística,
TDIC e Semiótica, delinearam as orientações sobre arte e uso de tecnologias no ensino de língua
inglesa, por meio do método qualitativo e pesquisa aplicada. A análise dos dados foi realizada
a partir da leitura semiótica e expressão em língua inglesa concebida pelas interpretações dos
videoclipes mediante a constatação dos argumentos defendidos e refutados pelos sujeitos
participantes da pesquisa.
O estudo obteve êxito, uma vez delineou um novo percurso para as aulas de língua
inglesa e pontuou fragilidades, conforme Minayo (2010), é de fundamental importância “que
estabeleçamos confrontos entre: dimensão subjetiva e posicionamentos de grupos; texto e
subtexto; fala e ações mais amplas; cognição e sentimento, dentre outros aspectos – ação
predominantemente dialógica”.
A busca de uma TIC próxima à vida dos estudantes surgiu o problema da pesquisa: um
videoclipe estimularia os alunos de Língua Inglesa e ajudaria no processo de ensino e
aprendizagem de reading, listening and speaking? Objetivou, pois, expor e vivenciar o material
instrucional videoclipe com os alunos do 9º ano do Ensino Fundamental II para um trabalho de
listening, reading e speaking em pesquisa aplicada, qualitativa, na linha teórica de leitura
Semiótica e orientada pela concepção de linguagem interacionista.
Os autores basilares/ teóricos que fundamentaram a pesquisa com seus conceitos
fundamentais sobre ler, escrever, falar, ouvir, com base no entendimento de língua/linguagem
como interação: BRASIL (2017), Bakhtin (1997, 2006), Bronckart (2009), Hall (2006),
Marcuschi (2008), Ponzio (2017), Rojo (2012, 2015) Schneuwly; Dolz (2004), entre outros.
Descreveram os gêneros quanto à estrutura e uso da/na sociedade. Acrescentam-se os autores
basilares quanto ao uso das ferramentas tecnológicas na escola brasileira, entre eles: Braga
(2012) Coscarelli (1998), Horn; Staker (2015), Jenkins (2009) Kensky (2007), Lankshear &
Knobel (2007), Leffa (2016), Levy (1999, 2003), Barcich; Moran (2018), Soares (2012), Xavier
(2010) Soma-se a isto, os teóricos da Linguística Aplicada: Jordão ( 2016), Kumaravadivelu
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(2006), Kleiman (2005, 2013), Moita Lopes (2006), Motta-Roth (2005), Rajagopalan ( 2004,
2009), Street (2003). Em adição, Santaella (1983, 2008, 2017) realizando o mapeamento da
Semiótica de Pierce.
A dissertação por capítulos ficou assim estruturada: Capítulo 1 intitulado “Os
Fundamentos Pedagógicos na BNCC” apresenta o resultado do estudo aprofundado do
componente curricular Língua Inglesa, aponta novos direcionamentos acerca das abordagens
de ensino em relação ao status de Língua Franca, minimizando a hegemonia do inglês Britânico
e Estadunidense. Apresenta um diálogo sobre as orientações pedagógicas de maneira que
contemplam o desenvolvimento integral dos alunos a partir de uma aprendizagem ativa,
gradual, progressiva e transversal. Ademais, a preocupação no processo de implementação e
formação do professor dando ênfase no desenvolvimento de competências e habilidades;
metodologias ativas; trabalho colaborativo com cerne no desenvolvimento de conhecimentos e
uso de dados.
O capítulo 2 intitulado “Novas Tecnologias: um tempo à deriva” tem por objetivo
demonstrar a importância das TDIC na educação em vista da democratização de acesso ao
conhecimento. Acrescentam-se as observações sobre a geração Z e Alpha no contexto escolar.
Um alunado nomeado “nativo digital” que necessita desenvolver outas competências
conectadas a educação Socioemocional. Soma-se a isto, a discussão sobre o compartilhamento
de dados e a hiperinformação. Em seguida, reflete-se sobre o tipo de educação que está sendo
ofertada nas escolas, e na grande maioria das escolas públicas no Brasil precisam reformular
tecnologicamente e metodologicamente com a finalidade de colaborar com a formação de um
profissional 4.0. Para tal, apresentam-se possibilidades inovadoras como o ensino híbrido e a
educação 4.0.
O capítulo 3, intitulado “O Videoclipe Musical: Um texto multimodal” demonstra as
fronteiras pelo qual o objeto é analisado. A língua é constituída pelo seu uso nas práticas sociais.
Por ser um gênero audiovisual, multimodal, neste capítulo haverá o diálogo sobre a relação
entre gêneros textuais, gêneros discursivos e sua conexão com a multimodalidade presente hoje
nas orientações da BNCC, dando ênfase no recurso principal da língua como instrumento de
comunicação. Ademais, os textos multimodais trazem a perspectiva dos multiletramentos
(linguagem digital e as multissemioses) e sua relação com o contexto.

14

1 OS FUNDAMENTOS PEDAGÓGICOS NA BNCC
Considera-se que a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) tem fomentado as
pesquisas acadêmicas no Brasil desde as primeiras discussões sobre a sua concepção. O
documento oficial validou o ensino da língua inglesa na Educação Básica apontando a função
social e política da língua, conceituou como língua franca, e normatizou o ensino obrigatório.
Portanto, ao definir o ensino da língua inglesa como língua franca, fundamentou a idealização
da supremacia da língua como forma de comunicação internacional utilizada por falantes
espalhados no mundo inteiro, com diferentes repertórios linguísticos e culturais . Segundo a
BNCC, o ensino da língua inglesa propicia o estudante expandir a autopercepção como ser
humano e cidadão “do mundo”.
Assim, o estudo da língua inglesa pode possibilitar 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. 239)

A elaboração e a homologação da Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2017)
regulamentou como “documento de caráter normativo”, objetivando avanços na educação, e
sua implementação no contexto escolar está subordinado a um processo de formação dos
sujeitos envolvidos, sendo que, o documento instiga os professores da Educação Básica no
Brasil viabilizar a organização dos currículos de forma que contemplam: Desenvolvimento
Integral, Aprendizagem Ativa e a Progressão de Aprendizagem. Diferente da proposta anterior
que contemplava o conceito de direito e acesso e permanência na escola, agora a proposta da
BNCC ampliou esta concepção numa perspectiva do “direito de aprender” para todos. Desta
forma, ultrapassa o conceito jurídico e social para o pedagógico. Neste sentido, o documento
serve de norte no contexto escolar para o desenvolvimento de o conjunto de aprendizagens
essenciais e indispensáveis a que todos os estudantes, crianças, jovens e adultos, têm direito.
Um ensino efetivo que visa preparar os alunos para atuarem com discernimento e
responsabilidade, aplicar conhecimentos para resolver problemas, ser proativo para identificar
os dados de uma situação e buscar soluções, conviver e aprender com as diferenças e as
diversidades, ter autonomia para tomar decisões e, ainda, aprender a aprender.
Para garantir que ocorra a transposição didática/ pedagógica em salas de aulas o
Ministério da Educação e Cultura (MEC) está sendo parceiro permanente dos Estados, do
Distrito Federal e dos municípios, garantindo formações continuadas para os sujeitos
envolvidos no processo de implantação da BNCC. As formações estão acontecendo de forma
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presencial e em plataformas digitais. No processo de implementação/implantação do
documento, o MEC delegou aos Estados que elaborassem o seu Documento de Referência
Curricular acrescentando as necessidades estaduais, dando também abertura ao contexto escolar
negociar as adequações necessárias em relação ao processo ensino/aprendizagem. Neste
processo, não podemos esquecer que as instituições escolares, as redes de ensino e os
professores são os grandes protagonistas dessa transformação, sendo assim, o diálogo com os
sujeitos envolvidos é essencial com o objetivo de sanar todas as dúvidas através das formações.
Após a homologação da BNCC para a educação infantil, ensino fundamental (anos inicias
e finais) que ocorreu em 15 de dezembro de 2017, através de um processo democrático, o
documento foi amplamente debatido durante dois anos e uma consulta pública com o intuito de
ouvir a comunidade escolar. Educadores de diferentes instituições educacionais do Brasil,
órgãos e entidades e, ainda, a assessoria internacional puderam contribuir, sendo que, a terceira
versão foi polemizada porque foi concluída em portas fechadas. Consequentemente, foi
questionado por críticos da área devido a forma como foi conduzido o processo de conclusão
do documento e por acreditarem que a concepção privilegia a prescrição e a normatividade. A
BNCC enseja orientar os currículos das escolas públicas e privadas, a formação dos professores,
a elaboração e o uso do material didático e as avaliações. Viabiliza não só garantir ingresso e
permanência dos alunos na escola, mas seu foco principal é a necessidade de garantir um
patamar de aprendizagem a todos os seus estudantes.
Esse estudo analisa o ensino da língua inglesa sob o viés da BNCC, desde as etapas de
implementação do documento, pois a mesma prevê a formação continuada dos sujeitos
envolvidos no processo. Sendo que a evolução do aprendizado não é linear, depende de
reflexão, mudança e aprimoramento contínuo da prática. Além disso, as formações devem
contemplar o contexto em que cada professor está inserido. Para isso, devemos considerar os
Projetos Pedagógicos, os materiais didáticos utilizados pelas escolas, entre outras políticas das
redes.
A formação continuada está pautada nas premissas da metodologia e os conteúdos das
formações, portanto, elencadas em: foco no desenvolvimento de competências e habilidades;
metodologias ativas; trabalho colaborativo com cerne no desenvolvimento de conhecimentos e
uso de dados. Os passos seguintes demandam a compreensão de cada item listado. Começando
pelo entendimento de competências e habilidades.
Na BNCC, competência é definida como a mobilização de conhecimentos (conceitos
e procedimentos), habilidades (práticas, cognitivas e socioemocionais), atitudes e
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valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da
cidadania e do mundo do trabalho. (BRASIL, 2017, p.8)

No que diz respeito às metodologias ativas, compreende-se como o processo de ensinoaprendizagem de modo colaborativo, construtivista e contextualizado para iniciar, direcionar e
motivar a aprendizagem de conceitos, teorias e o desenvolvimento de habilidades e atitudes no
espaço da sala de aula. Desta forma, entendidas como práticas pedagógicas alternativas ao
ensino tradicional. Embora as metodologias ativas não sejam novas, já marcaram presença no
início do século XX, destacamos pensadores como John Dewey, Lev Vygotsky, Célestin
Freinet, Paulo Freire entre outros, no entanto, foram remodeladas com robustez devido ao uso
das novas tecnologias digitais.
O aluno assume uma postura mais participativa, uma vez que ele resolve problemas,
desenvolve projetos, realiza pesquisas, constrói mapas conceituais, jogos pedagógicos e, com
isso, cria oportunidades para a construção de conhecimento.
O mundo contemporâneo apresenta mudanças, consequentemente a sala de aula
também, fundamentado no novo paradigma educacional em que a centralidade está no aprender
fazendo, no protagonismo dos sujeitos, e sobretudo, na forma colaborativa desse fazer sob a
mediação de um professor. A partir do conceito das metodologias ativas, o professor é o
mediador e compartilha conhecimento de forma significativa. Estratégias como sala de aula
invertida, rotação por estação, gamificação, estudo de caso, storytelling, sala maker, designer
thinking, Empreender têm proporcionado grandes oportunidades do ponto de vista pedagógico,
principalmente com a propagação das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação
(TDIC), conjuntura no qual o professor precisa desenvolver aulas mais dinâmicas envolvendo
o uso de ferramentas digitais, em consonância com alternativas pedagógicas que colocam o
foco do processo de ensino e de aprendizagem no aprendiz, envolvendo-o na aprendizagem por
descoberta, investigação ou resolução de problemas, já conceituando também o item listado
“desenvolvimento de conhecimentos”.
Os princípios das metodologias ativas estão baseados na personalização da
aprendizagem, uma proposta quando aplicada para os indivíduos que compõem aquela turma
específica, leva em conta suas necessidades e interesses, e os mesmos buscam conhecimentos
e habilidades que façam sentidos para suas vidas. Moran (2018, p. 23) “considera a participação
efetiva dos alunos na construção da sua aprendizagem, valorizando as diferentes formas pelas
quais eles podem ser envolvidos nesse processo para que aprendam melhor, em seu próprio
ritmo, tempo e estilo”. Quando o aluno é ‘ativado’, ele fará parte do processo de ensinoaprendizagem e não se importará de ser desafiado, seja por perguntas, dinâmicas ou um jogo
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digital. Desta forma o aluno argumenta apresentando opiniões e ideias, questiona, interage e
compartilha as dúvidas sinalizando que está envolvido e querendo uma solução.
Imagem 1

Produzido por Rosangela Zimmer

O século XXI impõe os novos padrões no processo ensino/aprendizagem postulando a
educação híbrida. Sobre as inovações em sala de aula onde o aluno é o protagonista, trabalha
em cooperação a partir da reflexão e ação:
[...] os modelos de Rotação por Estações, Laboratório Rotacional e Sala de Aula
Invertida seguem o modelo de inovações híbridas sustentadas. Eles incorporam as
principais características tanto da sala de aula tradicional quanto do ensino on-line.
Os modelos Flex, A La Carte, Virtual Enriquecido e de Rotação Individual, entretanto,
estão se desenvolvendo de modo mais disruptivo em relação ao sistema tradicional.
(CHRISTENSEN; HORN; STAKER, 2013, p. 3).

Outro ponto a ser observado é o fato do mindsets de crescimento do professor e do aluno
que acreditam que a inteligência é algo que pode ser desenvolvido com motivação, persistência
e dedicação. De acordo com Dweck (2017) no mindsets de crescimento, as pessoas não apenas
buscam o desafio, mas prosperam com ele. Aceitar os desafios com um pensamento positivo
para viabilizar a promover uma mentalidade de crescimento nos estudantes. Portanto, é

18

fundamental que os educadores por meio da educação Socioemocional, consigam implantar a
ideia de estudantes mais organizados, focados e confiantes, objetivando alcançar os objetivos
almejados.
Estratégias como a gamificação (ou, em inglês, gamification) é uma tendência a ser
utilizada e aprimorada na educação, devido à ludicidade, sendo motivador para os alunos,
ademais é uma prática pedagógica que colabora para tornar o aluno letrado. Portanto, entendese como o uso de mecânicas e dinâmicas de jogos para engajar os aprendizes, a utilização de
técnicas de jogos como competição, regras, níveis, premiações e desafios resolver problemas
e melhorar o aprendizado, motivando ações e comportamentos em ambientes fora do contexto
de jogos. Monte Mor (2013) afirma que os novos estudos sobre os letramentos reconhecem uma
sociedade em transformação, que requer uma escola renovada na qual a formação crítica seja
desenhada a favor do aprimoramento de uma cidadania ativa. Este tipo de metodologia
principalmente utilizada para atribuir um valor extrínseco a uma tarefa que não inspira valor
algum às pessoas que deveriam cumpri-la. Por outro lado, segundo Gee (2009), os jogos são
ferramentas que motivam e engajam seus usuários de modo que fiquem por horas em uma
tarefa, com o fim de atingir um objetivo.
A utilização dessas duas técnicas similares se torna ambígua devido a linha tênue entre
jogos e gamificação na educação, sendo assim, na elucidação sobre a dubiedade da palavra
gamificação abstrai-se a prática de adicionar elementos de jogos em situações que não são jogos
com a finalidade de engajar um determinado público a fazer uma determinada atividade, para
chegar a um determinado objetivo. As experiências permitem ensinar algo real, utilizando
elementos presentes nos jogos, e que são capazes de assegurar aprendizados reais, um exemplo
é a utilização de “Quizzes” dentre muitas outras técnicas. Dessa forma, a ideia de que o uso dos
jogos ou atividades gamificadas favorece a participação ativa dos estudantes em atividades
propostas tidas por eles como monótonas, quer dizer que este tipo de metodologia pode
aproximar o processo de aprendizagem do estudante à sua própria realidade.
Ao elaborarmos uma proposta a partir da gamificação temos que estabelecer os objetivos
de aprendizagem, adequar ao perfil do aluno, e determinar se o formato será analógico ou
híbrido. Os critérios devem ser bem estabelecidos anteriormente, inclusive com a participação
dos alunos. Não podemos esquecer, assim como os jogos, na gamificação, a pontuação e ou, o
sistema de recompensa (badge), define-se elementos que engajam os estudantes.
Entretanto, ao refletir sobre as metodologias ativas cabe ressaltar que há uma separação
entre as práticas que envolvem o uso das tecnologias digitais, outras que priorizam a resolução
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de problemas, práticas que envolvem a programação e a robótica, que consideram o trabalho
em grupos ou não, entre outras.
A escola cria oportunidades para que valores, crenças e questões sobre cidadania possam
ser trabalhadas, preparando e desenvolvendo as competências necessárias para que esse
aprendiz possa viver e usufruir a sociedade do conhecimento. Contudo, a formação técnica e
cognitiva deverá vir juntamente ao desenvolvimento de competências emocionais.

1.1 O DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS E HABILIDADES NO ENSINO
DA LÍNGUA INGLESA

A BNCC leva em conta o contexto social e político do idioma e considera a língua
inglesa como uma ferramenta de comunicação e oportunidade de acesso em um mundo
globalizado. O ensino da língua inglesa engloba três implicações: o caráter formativo – língua
e cultura estão interligadas; os multiletramentos – as tecnologias e os novos letramentos
digitais; e as abordagens de ensino orientadas por eixos organizadores – eixo leitura, eixo
escrita, eixo oralidade, eixo conhecimento linguístico e o eixo dimensão intercultural.
Evidencia-se que os eixos estão intrinsecamente ligados nas práticas sociais: língua em uso,
híbrida, polifônica e multimodal.
Com relação ao ensino da língua inglesa no documento da BNCC recebe o status de
língua franca, o mesmo está estruturado no desenvolvimento de competências e habilidades.
Entretanto, temos que recordar que existem as dez competências gerais, seis competências da
área de linguagem e seis competências específicas da língua inglesa. Neste cenário, o foco de
ensino está direcionado nos resultados de uma ação que há interação entre as competências
gerais, de linguagem e específica da disciplina Língua Inglesa. Desse modo, só podemos dizer
que o aluno é competente quando ele realiza algo a partir de uma ação correta diante de uma
situação, para que isso aconteça ele irá acionar conhecimentos prévios como: a capacidade de
liderança, resolução de conflitos e a utilização de conhecimentos adquiridos ao logo da vida.
Em vista disso, a competência mobiliza a habilidade. Com o foco no desenvolvimento das
competências é possível aprimorar o currículo e explicitar o que o aluno deve aprender, e ao
mesmo tempo manter a responsabilidade na aprendizagem desses alunos. Neste processo, vale
relembrar que a LDB 9.394/96 já havia mudado o foco do ensino para a aprendizagem
apalpável, “A qualidade de ensino só pode ser medida sob enfoque da aprendizagem”.
Igualmente a Base Nacional Comum Curricular preconiza desafios importantes para a
educação quanto a organização de habilidades tornando mais complexas. Nesse processo, a
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BNCC ao definir as aprendizagens essenciais aos alunos, estabelece um ponto de chegada para
todos, explicita um parâmetro da diversidade e igualdade educacional para todos. No entanto,
a qualidade educacional não se garante exclusivamente por parâmetros de igualdade.
Outrossim, é necessário, oferecer condições adequadas às especificidades de cada indivíduo a
partir do princípio de equidade. Portanto, os princípios de igualdade e equidade devem respeitar
a diversidade visto que a formação completa do indivíduo implica em compreendê-lo dentro de
sua complexidade não linear e seu desenvolvimento.
A Base sinaliza o compromisso de reverter a situação de exclusão histórica que
marginaliza certos grupos, reconhecendo a necessidade de práticas pedagógicas inclusivas e de
diferenciação curricular. Portanto, identificar as fragilidades dos estudantes dentro de cada
contexto é o primeiro passo, para em seguida, planejar a ação curricular e didático-pedagógica
para a inclusão de todos e a superação das desigualdades.
Em suma, o documento constitui a grande política educacional do século XXI através
do nivelamento da formação dos professores, a produção dos materiais e da avaliação. Portanto,
um documento que rege a educação nacional e que norteará os passos futuros da educação
básica no Brasil.
O componente curricular Língua Inglesa na BNCC expressa claramente a sua
contribuição mediante a redação das competências específicas. O texto prevê que os alunos do
ensino fundamental investiguem a multiplicidade de linguagens, em situações variadas,
semioses e registros em geral. Desse modo, propõe a integração do mundo globalizado e a
cultura digital. As competências especificas da língua inglesa colaboram para formação de um
cidadão ético e responsável em âmbito local e global.
[...] o estudo da língua inglesa pode possibilitar 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. 239)

Ademais, as competências específicas de língua inglesa corroboram com o trabalho com
a diversidade com foco na dimensão multicultural, linguística, social e políticas. Além disso,
estabelece uma relação entre língua, cultura e identidade.

Acrescenta-se o conceito

sociocultural na visão de língua em uso de acordo com o contexto como prática social. Para
Bakhtin (2006, p. 9) “O signo e a situação social estão indissoluvelmente ligados”, a linguagem
é um fenômeno intrinsecamente social e histórico, portanto, marcada pela ideologia. Segundo
o autor, o sujeito se forma a partir das interações sociais, sendo que, palavras e discursos são
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assimilados e acomodados sendo permitido a concordância ou não, portanto a constituição da
identidade do sujeito. Em acréscimo, a teoria interacionista sociodiscursiva (ISD) de Bronckart
(2009, p.21) que “as propriedades específicas das condutas humanas são o resultado de um
processo histórico de socialização, pela emergência e pelo desenvolvimento dos instrumentos
semióticos”. O autor acrescenta que o homem como ser social utiliza-se da linguagem para
organizar as atividades humanas, permitindo negociação, contestação, portanto, a conversação.
Inúmeros saberes são possíveis dentro do processo ensino/ aprendizagem da língua
inglesa, dentre elas, a possibilidade de o aprendiz renovar o seu eu, de ver e ler o mundo, como
também valorizar essa diversidade cultural que envolve a multiplicidade de gêneros textuais e
os multiletramentos. Mediante essa visão acolhedora citada e redigido no documento no qual
se define o desenvolvimento de habilidades de leitura, escrita e oralidade, determinando seis
competências específicas para a disciplina da Língua Inglesa, sempre articuladas entre as seis
competências de linguagens e com as dez competências gerais da Educação Básica:
COMPETÊNCIAS GERAIS DA BASE
NACIONAL COMUM CURRICULAR
1. Valorizar e utilizar os conhecimentos
historicamente construídos sobre o mundo físico,
social, cultural e digital para entender e explicar
a realidade, continuar aprendendo e colaborar
para a construção de uma sociedade justa,
democrática e inclusiva.
2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer
à abordagem própria das ciências, incluindo a
investigação, a reflexão, a análise crítica, a
imaginação e a criatividade, para investigar
causas, elaborar e testar hipóteses, formular e
resolver problemas e criar soluções (inclusive
tecnológicas) com base nos conhecimentos das
diferentes áreas.
3. Valorizar e fruir as diversas manifestações
artísticas e culturais, das locais às mundiais, e
também participar de práticas diversificadas da
produção artístico-cultural.
4. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral
ou visual-motora, como Libras, e escrita),
corporal, visual, sonora e digital –, bem como
conhecimentos
das
linguagens
artística,
matemática e científica, para se expressar e
partilhar informações, experiências, ideias e

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE
LÍNGUA INGLESA PARA O ENSINO
FUNDAMENTAL
1. Identificar o lugar de si e o do outro em um
mundo plurilíngue e multicultural, refletindo,
criticamente, sobre como a aprendizagem da
língua inglesa contribui para a inserção dos
sujeitos no mundo globalizado, inclusive no que
concerne ao mundo do trabalho.
2. Comunicar-se na língua inglesa, por meio do
uso variado de linguagens em mídias impressas
ou digitais, reconhecendo-a como ferramenta de
acesso ao conhecimento, de ampliação das
perspectivas e de possibilidades para a
compreensão dos valores e interesses de outras
culturas e para o exercício do protagonismo
social.
3. Identificar similaridades e diferenças entre a
língua inglesa e a língua materna/outras línguas,
articulando-as a aspectos sociais, culturais e
identitários, em uma relação intrínseca entre
língua, cultura e identidade.
4. Elaborar repertórios linguístico-discursivos da
língua inglesa, usados em diferentes países e por
grupos sociais distintos dentro de um mesmo
país, de modo a reconhecer a diversidade
linguística como direito e valorizar os usos
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sentimentos em diferentes contextos e produzir
sentidos que levem ao entendimento mútuo.
5. Compreender, utilizar e criar tecnologias
digitais de informação e comunicação de forma
crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas
práticas sociais (incluindo as escolares) para se
comunicar, acessar e disseminar informações,
produzir conhecimentos, resolver problemas e
exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e
coletiva.
6. Valorizar a diversidade de saberes e
vivências culturais e apropriar-se de
conhecimentos e experiências que lhe
possibilitem entender as relações próprias do
mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao
exercício da cidadania e ao seu projeto de vida,
com liberdade, autonomia, consciência crítica e
responsabilidade.
7. Argumentar com base em fatos, dados e
informações confiáveis, para formular, negociar
e defender ideias, pontos de vista e decisões
comuns que respeitem e promovam os direitos
humanos, a consciência socioambiental e o
consumo responsável em âmbito local, regional e
global, com posicionamento ético em relação ao
cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta.
8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua
saúde física e emocional, compreendendo-se na
diversidade humana e reconhecendo suas
emoções e as dos outros, com autocrítica e
capacidade para lidar com elas.
9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de
conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e
promovendo o respeito ao outro e aos direitos
humanos, com acolhimento e valorização da
diversidade de indivíduos e de grupos sociais,
seus
saberes,
identidades,
culturas
e
potencialidades, sem preconceitos de qualquer
natureza.
10. Agir pessoal e coletivamente com
autonomia, responsabilidade, flexibilidade,
resiliência e determinação, tomando decisões
com base em princípios éticos, democráticos,
inclusivos, sustentáveis e solidários. (BRASIL,
2017, p. 9-10)

heterogêneos, híbridos e multimodais emergentes
nas sociedades contemporâneas.
5. Utilizar novas tecnologias, com novas
linguagens e modos de interação, para pesquisar,
selecionar, compartilhar, posicionar-se e produzir
sentidos em práticas de letramento na língua
inglesa, de forma ética, crítica e responsável.
6. Conhecer diferentes patrimônios culturais,
materiais e imateriais, difundidos na língua
inglesa, com vistas ao exercício da fruição e da
ampliação de perspectivas no contato com
diferentes manifestações artístico-culturais.
(BRASIL, 2017, p. 244)
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Promover o ensino da língua inglesa / adicional e ou língua franca (status na BNCC) na
escola engloba muito mais do que apenas capacitar o aluno a comunicar-se, provendo a ele
material linguístico para essa função. A língua possui uma carga histórica e cultural que
possibilita ao aluno compreender o mundo muito além do seu próprio espaço.
O processo ensino / aprendizagem da língua inglesa é realizado por círculos, no centro o
aluno e seu contexto pessoal, em seguida, a cidade e a cultura regional, e no círculo maior, o
inglês no contexto mundial e todas as diversidades. Enfim, um processo inclusivo que considera
um universo plurilíngue e multicultural. Através das aulas de LI o aluno tem a possibilidade de
transitar pela diversidade cultural, tomando conhecimento de realidades diferentes para criticar
e modificar a sua própria. Isto é, as aulas de inglês podem ampliar os horizontes dos alunos,
desenvolvendo neles um olhar crítico para que possam lidar com grande quantidade de notícias,
discursos e ideologias correntes no dia-a-dia. É imprescindível compreender a importância e a
relevância do ensino de LI na escola, pois vai muito além do ensino de habilidades linguísticas,
de vocabulário, de gramática, e sim faz uso de tudo isso a serviço das práticas coletivas e sociais
para a formação cidadã.
A Base Nacional Comum Curricular vincula a visão de que o inglês superou as barreiras
territoriais e difundiu-se em outros idiomas, por isso, o contato com a língua favorece o
reconhecimento das diferenças, fomentando a reflexão sobre si e sobre o mundo.
Posicionamento perante o mundo tem a ver com cidadania ativa, segundo Monte Mór (2013),
é uma das habilidades que corresponde às necessidades de vivência em sociedade e, por esse
motivo deve ser promovida no currículo das escolas. A língua inglesa não pertence somente
aos países falantes que têm como língua materna, surge o modelo de ensino descentralizado do
modelo do falante nativo que tinha como referência os Estados Unidos e a Inglaterra, dessa
forma, o ensino da língua inglesa não é mais aquela do “estrangeiro”, 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 moldes de ensino visando a língua franca (ILF) global. A medida que a língua
inglesa foi ganhando falantes globalmente, surgiu outras variedades, o fenômeno da
multiplicidade de variações do inglês como World Englishes (ingleses mundiais). Rajagopalan
(2004, p.112) define o World English como sendo uma língua falada em “salas de embarque
dos aeroportos mais movimentados do mundo durante encontros de negócios multinacionais,
jogos olímpicos ou copas do mundo, feiras internacionais de comércio e conferências
acadêmicas”
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O status de ILF é uma perspectiva de ensino-aprendizagem que realça a importância de
aprender sobre os aspectos culturais e a sociedade do falante nativo, no qual o aprendiz
reinventa e faz uso da língua como forma de comunicação. Nesse sentido, deve privilegiar a
realidade social em que está inserido, contextualizar para ensinar de modo significativo,
construir elementos que auxiliem e orientem o “saber fazer” dos estudantes para resolver
problemas cotidianos, como preconiza a BNCC, visando ao estímulo da criatividade para a
resolução de problemas, ao trabalho coletivo e cooperativo, de maneira ética e ligada à
cidadania. De acordo com essa perspectiva, o professor mudará a concepção de ensino: de
correto para apropriado, de normas exclusivas do falante nativo para inclusão global e de
maneiras igualitárias de falar que satisfaçam as necessidades locais.
O texto da BNCC orienta de forma a reconhecer que a educação tem a incumbência com
o desenvolvimento integral humano, em suas dimensões intelectual, física, afetiva, social, ética,
moral e simbólica. Portanto, enfatiza o compromisso interdisciplinar, desta forma pode
contribuir para a formação deste sujeito ativo e crítico por promover a motivação pela
aprendizagem e torná-la significativa. As competências específicas da Língua Inglesa:
1. Identificar o lugar de si e o do outro em um mundo plurilíngue e multicultural,
refletindo, criticamente, sobre como a aprendizagem da língua inglesa contribui para
a inserção dos sujeitos no mundo globalizado, inclusive no que concerne ao mundo
do trabalho.
3. Identificar similaridades e diferenças entre a língua inglesa e a língua
materna/outras línguas, articulando-as a aspectos sociais, culturais e identitários, em
uma relação intrínseca entre língua, cultura e identidade. (BRASIL, 2017, p. 244).

A possibilidade de pensar a realidade criticamente, o lugar de pertencimento no mundo,
pluralidade, a diversidade, a convivência com as diferenças são valores que deverão ser
trabalhados a partir das competências um e três da língua inglesa. A partir da valorização do
contexto multicultural que se reconhece que cada sujeito possui uma identidade, possibilitando
o conhecimento e a convivência, consequentemente novas identidades são constituídas através
dessa heterogeneidade. Kumaradivelu (2006, p. 134) afirma que “O global está em conjunção
com o local, e o local é modificado para acomodar o global”. A globalização reestrutura os
modos como vivemos em sociedade e a necessidade de uma linguagem eficiente de
comunicação fez com que a língua inglesa se tornasse referência de comunicação global.
Ademais, Moita Lopes (2006) argumenta que intensificação da circulação pela globalização
permitiu o surgimento de zonas promotoras de contato com a diferença, e como consequência,
as transformações. O hibridismo é um termo que permite abarcar as misturas contemporâneas
de um modo geral, como processos tecnológicos, migratórios e econômicos. Por outro lado, a
mestiçagem se restringe a questões étnicas e religiosas.
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A língua inglesa é ofertada para os alunos/ aprendizes para que possam ter acesso a uma
gama maior de informação, ver o seu papel na sociedade, como também entender como os
outros vivem em outras partes do mundo, amplificando novos modos de ver o mundo e,
desenvolver uma visão crítica das desigualdades sociais em todos os níveis. Apresentar,
dialogar e refletir sobre outras escolas ao redor do mundo, envolvendo comportamentos, cultura
e ética é uma forma de fazer intercâmbio do local com o global e vice-versa.
O desenvolvimento das TDIC trouxe mudanças fundamentais nas formas como
produzimos e compartilhamos informações e significados, o que possibilitou o surgimento das
práticas de linguagem contemporâneas. O uso da Web permite acesso simultâneo em cenários
mundiais. Nesse contexto, a língua inglesa desempenha papel fundamental na comunicação
internacional, impulsionado também pela difusão das práticas sociais no mundo digital, a língua
dos órgãos oficiais, do mundo acadêmico e das redes sociais mundiais. Neste sentido, o
documento da BNCC orienta o uso de recursos tecnológicos que podem auxiliar no
desenvolvimento de habilidades cognitivas e socioemocionais dos estudantes.
Pensando no lado humanístico no processo ensino/aprendizagem, no contexto atual, o
ensino deve se fortalecer a inteligência emocional, expressa através de características como
comunicação, criatividade, autoconhecimento, autocontrole, curiosidade, empatia e,
principalmente, as habilidades de relacionamento interpessoal. A Base enfatiza o
desenvolvimento de competências para que o aprendiz seja o principal protagonista de seu
próprio desenvolvimento.

Entretanto, esse contexto envolve alunos nativos digitais e

professores de formação conteudista que requer inovação, para que haja a possibilidade de
alinhar a prática docente às expectativas dos estudantes nascidos na era digital. Uma vez que,
o uso das TDIC permite que estudantes de localidades diferentes acessem conhecimentos
balizadores da educação para todos por meio da Web. Embora, para que se efetive demanda
investimento na formação do professor e investimento estrutural da escola.
Entre as competências gerais da BNCC que em sua redação enfatizam as novas
tecnologias, evidenciamos as competências quatro e cinco. Da mesma forma, as novas
tecnologias estão ressaltadas nas competências específicas dois e cinco da língua inglesa:
2. Comunicar-se na língua inglesa, por meio do uso variado de linguagens em mídias
impressas ou digitais, reconhecendo-a como ferramenta de acesso ao conhecimento,
de ampliação das perspectivas e de possibilidades para a compreensão dos valores e
interesses de outras culturas e para o exercício do protagonismo social.
5. Utilizar novas tecnologias, com novas linguagens e modos de interação, para
pesquisar, selecionar, compartilhar, posicionar-se e produzir sentidos em práticas de
letramento na língua inglesa, de forma ética, crítica e responsável. (BRASIL, 2017, p.
244)
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O uso das tecnologias permite o protagonismo do estudante que terá autonomia
necessária para adquirir novos conhecimentos e habilidades quando lhe for mais conveniente.
Nesse processo, no contexto escolar, através da elaboração do currículo tendo o professor como
mediador dissemina o uso da tecnologia de forma crítica e consciente dentro e fora de suas
paredes e prepara os alunos para lidar com as situações complexas da vida moderna. Na prática,
propostas motivadoras, contendo temas relevantes para os aprendizes, a partir da negociação
do objeto de conhecimento com a afetividade (gostos) dos alunos, induzem os mesmos a
promoverem a utilização da Web de forma significativa, quando isso acontece,
consequentemente, estudantes são tocados pelo desejo de conhecer mais.
Na redação da “competência 5” especificamente enfatiza a utilização e o domínio dos
dispositivos digitais de maneira efetiva para que os estudantes sejam capazes de participar das
situações em sociedade em um mundo cada vez globalizado e plural. No contexto brasileiro,
essa configuração certifica o ensino da língua inglesa, não permitindo mais os questionamentos
dos alunos “aprender inglês para o quê? ”. Portanto, competências e habilidades deverão ser
trabalhadas no decorrer da Educação Básica de maneira gradual, progressiva e transversal.
Entretanto, devemos lembrar que as tecnologias não servem apenas como estímulo, mas sim
como uma ferramenta de resolução de problemas na vida cotidiana. A reflexão sobre: o que?
Como? Por que? Onde? São necessárias no planejamento didático. No Ensino Fundamental,
compete aos educadores orientar os estudantes para que usem a tecnologia de forma crítica,
consciente e responsável para resolver situações da vida real.
A educação linguística está atrelada a um conjunto de fatores socioculturais que afetam
a maneira de conhecer a língua materna e as línguas adicionais / estrangeiras, como também a
relação com o mundo social. A contemporaneidade é marcada pela pluralidade cultural das
populações, como também pela multiplicidade de textos, orais, escritos e ou multimodais, por
meio do quais interagimos, nos expressamos e nos comunicamos. A proposta da BNCC
(BRASIL, 2017, p. 242) sinaliza o trabalho com textos multimodais, gêneros verbais e híbridos
“possibilita vivenciar de maneira significativa e situada, diferentes modos de leitura [...] Dessa
forma, o estudo da língua inglesa e a sociedade são indissociáveis, a língua é vista como um
dos muitos mecanismos utilizados por membros de uma sociedade para se comunicar e interagir
uns com os outros.
4. Elaborar repertórios linguístico-discursivos da língua inglesa, usados em diferentes
países e por grupos sociais distintos dentro de um mesmo país, de modo a reconhecer
a diversidade linguística como direito e valorizar os usos heterogêneos, híbridos e
multimodais emergentes nas sociedades contemporâneas. (BRASIL, 2017, p. 244)
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A língua é um elemento de interação entre o indivíduo e a sociedade em que ele atua e,
principalmente, o requisito primordial para a existência da sociedade. A falta de valorização
das diversidades linguísticas contribui para a confirmação do preconceito linguístico,
consequentemente, manifestam-se a tensão, a intolerância e, principalmente, o preconceito que
define diferenças como uma porta negativa sem fundamentos para com as diferenças
manifestadas nas várias dimensões da vida humana. A proposta da BNCC é uma escola
democrática que objetiva compreender que todas as variedades linguísticas têm seu valor, são
veículos perfeitos de comunicação dentro da comunidade linguística que a utilizam.
A concepção de que na essência a língua é socialmente construída e serve para
comunicar, portanto, o usuário fará uso da língua de acordo com suas necessidades. Assim
sendo, a orientação para o ensino da língua inglesa se orientará nos princípios de ensino da ILF,
sem se preocupar em valorizar requisitos como “língua pura”, oriundos da valorização da
ideologia do “eurocentrismo”, invenção que se justifica em um discurso monolíngue oriundo
do século dezoito, na Europa Ocidental. Neste sentido, a visão que exaltava o inglês dos países
da Europa, ou dos Estados Unidos como sendo o ideal a ser ensinado nas salas de aula, cai por
terra mediante a ILF, professores conscientes do seu papel político devem refletir e
problematizar as culturas superiores em sala de aula. Phillipson (2003) citado por
kumaravadivelu (2006, p.135) “o inglês adquiriu poder narcótico em muitas partes do mundo,
um vício que tem tido consequências de longo prazo que estão longe de ficar claras”. Entendese que neste discurso de “inglês certo” há jogo de interesses comerciais na indústria do ensino
de inglês global. De acordo com Bakhtin (2006, p.10) “ a ideologia é uma superestrutura, as
transformações sociais da base refletem-se na ideologia e, portanto, na língua que as veicula”.
Somos cercados todos os dias por questões que no fundo tem motivações ideológicas e a palavra
(discurso) é o fenômeno ideológico por excelência. Neste caso, a “palavra” é tratada de uma
forma completamente diferente da tradicional, pois leva em consideração sua história, sua
historicidade, especialmente a linguagem em uso. Com relação as práticas discursivas
geralmente são influenciadas por relações de poder e reproduzem um discurso dominante.
Segundo Bakhtin (1997), todo discurso se constrói na interação com o outro, portanto,
é nessa relação com o outro que nos constituímos socialmente. Assim, o processo ensino
/aprendizagem da língua inglesa e ou língua franca, oportuniza conhecer outras realidades,
outros significados, os quais são acrescentados ao que até então conhecemos. Ou seja, o inglês
como língua estrangeira / língua adicional e ou língua franca abre as portas para o mundo fora
da sala de aula e permite vivenciar a língua através do intercâmbio cultural, promovendo o
desenvolvimento das habilidades de leitura, escrita, fala e compreensão oral. Também Bakhtin

28

(1997) define gênero textual como formas orais e escritas que resultam em enunciados, um
fenômeno sociodiscursivo. Ademais, os gêneros textuais refletem todo processo social
envolvido na comunicação que constitui. Além disso mostram-se como referenciais que
potencialmente materializam a circulação de diferentes vozes e discursos na aula de línguas,
também no contexto aqui privilegiado.
6. Conhecer diferentes patrimônios culturais, materiais e imateriais, difundidos na
língua inglesa, com vistas ao exercício da fruição e da ampliação de perspectivas no
contato com diferentes manifestações artístico-culturais. (BRASIL, 2017, p. 244)

A competência seis está relacionada a dimensão intercultural que envolve conhecer e
respeitar as múltiplas culturas de modo a favorecer o convívio, o respeito, a superação de
conflitos e a valorização da diversidade entre os povos. Sabe-se que o Brasil é um país de grande
extensão territorial que acolhe imigrantes oriundos de outros países, falantes nativos da língua
inglesa ou não, trazendo com eles toda carga cultural, que ao invés do estranhamento, deve-se
nacionalizar. Tendo em vista que, competência seis sinaliza a tolerância cultural. A diversidade
entre povos é um processo continuo na sociedade contemporânea, onde diferentes grupos de
pessoas convivem e passam por transformações constantes motivadas pela interação e (re)
construção de conceitos e valores. Kumaravadivelu (2006, p. 143) alerta que tem “havido
tentativas da parte de líderes políticos e organizações profissionais em várias partes do mundo,
de “higienizar” a língua inglesa de sua bagagem cultural e política e focalizar seu valor
instrumental para comunicação internacional e intercultural”. A expressão “intercultura”, que
etimologicamente indica a dimensão de troca e de reciprocidade contida no prefixo “inter”,
conjugado com o termo “cultura”, que remete, para o conceito de identidades coletivas nas
quais os indivíduos se reconhecem. A noção de cultura não é fechada e que não corresponde a
um objeto estável, mas obedece antes a uma dinâmica que envolve ação, reação, influenciando
o comportamento do ser humano, portanto sempre em constante evolução. O ensino da cultura
nas línguas implica uma constante análise e reflexão que origina do encontro da cultura materna
com a cultura da língua-alvo.
Todo cidadão dentro de uma sociedade moderna, embora democrática, é influenciado ou
regido por padrões de comportamentos. Uma sociedade que vive o dilema motivado pelo efeito
da globalização e da era dos avanços tecnológicos, desencadearam inúmeras mudanças
políticas, econômicas, sociais e culturais impactando demasiadamente o modo pelo qual as
sociedades modernas se relacionam e se comunicam dentro do contexto educativo e,
especialmente, o ensino da língua inglesa.
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A interconectividade viabilizou a aproximação de comunidades culturalmente distintas
e geograficamente distantes, mudando radicalmente a relação tempo e o espaço. No entanto,
temos um indivíduo heterogêneo, que derruba a concepção de um sujeito supostamente
monocultural que não se identifica exclusivamente com a cultura de seu lugar de origem. A
globalização ocasionada efeitos colaterais na sociedade tornando-a porosa e híbrida. Baseado
nas repercussões da cultura pós-moderna, nas instâncias da sociedade, podemos afirmar que
estamos em um momento de crise, onde os valores antigos não resolvem os problemas
existentes, e os novos valores não estão firmes e atendendo às expectativas dos indivíduos.
Visando uma sociedade coesa, a proposta apresentada na BNCC tenciona construir
pontes em relação ao multilinguismo, o contato com línguas diferentes na perspectiva social e
a prática multicultural. Para a BNCC não existe mais um modelo ideal da língua inglesa, apenas
o objetivo principal da comunicação e compreensão do mundo em que está inserido, daí “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” (BRASIL, 2017).
Para concatenar com o documento, o ensino da língua inglesa se corporifica através dos
textos multimodais e os multiletramentos estabelecendo relação nas leituras semióticas e outras
linguagens (digital, visual, musical, gestual, linguística, espacial).

Para estabelecer a

compreensão sobre a leitura semiótica, destaco Santaella (2005) que afirma que a semiótica
examina os modos como compreendemos as coisas que aparecem a nossa mente uma cor, um
cheiro, uma formação de nuvens, o barulho da chuva, uma imagem na revista, e assim por
diante. A produção de sentidos por parte do leitor/ ouvinte é amparado pelo princípio da
“representação”, por vezes se torna ambíguo, em razão de que, o leitor se deixa levar pelos
próprios pensamentos em detrimento as percepções e movimentos no sentido estrito entre
significante e significado. Na Semiótica os signos verbais são representados por signos é
realizada de duas formas: signo verbal e o signo não verbal (visual ou acústico). North e
Santaella (2017, p. 11) apresentaram a distinção entre signo verbal e signo visual, sendo que a
palavra é o signo verbal, por outro lado, o signo visual gera insegurança, uma vez que, não fica
claro que o uso imagens na representação, como também a escrita representada por uma
imagem. Os autores apresentam uma tabela de acordo com os canais perceptivos.
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Tabela 1. Signos classificados conforme o canal perceptivo
Canal perceptivo

Exemplo

Visual (óptico)

Imagens, esculturas, mercadorias, palavras escritas

Auditivo

Palavras de linguagem oral, gritos, música, buzinas, sirenes

Tátil

Palavras “escritas” em braile, beijos, abraços

Olfativo

Cheiro de flor, café, fresco, carne assada, perfume

Gustativo

Paladar doce, ácido, amargo, sabor de vinho, etc.

Térmico

Sensação de calor, frio, morno, etc.

Sobre as diversas formas de ler as coisas, considera-se que as novas tecnologias
oportunizam novos meios de interação entre os seres humanos, portanto, a adequação no
contexto pedagógico visa desenvolver competências e habilidades para que este aluno tenha o
conhecimento necessário no trato dos textos multimodais e as multilinguagens. Deseja-se um
aprendiz contemporâneo proativo, multiletrado que não só recebe informação e conhecimento,
mas que também interage, opina, usa, faz, cria e recria através das mídias digitais, mas que, no
entanto, delimita um norte para que sua ação no mundo seja realizada de maneira consciente e
crítica.
Mediante ao fenômeno da globalização e da interconectividade no mundo, a língua
inglesa será facilitadora do processo. As múltiplas linguagens e suas manifestações envolvem
dimensões epistemológicas, culturais, crítico-reflexivas, individuais, além de hierarquizações
intrínsecas ao processo histórico de constituição da sociedade brasileira. De acordo com
Dionísio (2011, p. 39):
Na sociedade contemporânea, a prática de letramento da escrita, do signo verbal, deve
ser incorporada a prática de letramento da imagem, do signo visual. Necessitamos,
então, falar em letramentos, no plural mesmo, pois a multimodalidade é um traço
constitutivo do discurso oral e escrito. Faz-se necessário ressaltar, também, a
diversidade de arranjos não padrão que a escrita vem apresentando na mídia em
função do desenvolvimento tecnológico. Em consequência, os nossos habituais modos
de ler um texto estão sendo constantemente reelaborados.

Com relação aos multiletramentos, compreendemos que são práticas letradas que fazem
uso de diferentes mídias, e consequentemente, diferentes linguagens incluindo aquelas que
circulam nas mais variadas culturas presentes dentro das salas de aula. O desenvolvimento das
Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC) trouxe mudanças fundamentais nas
formas como produzimos e compartilhamos informações e significados, o que possibilitou o
surgimento das práticas de linguagem contemporâneas. De acordo com Rojo (2012, p.13):
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O conceito de multiletramentos aponta para dois tipos específicos e importantes de
multiplicidade presentes em nossas sociedades, principalmente as urbanas, na
contemporaneidade: a multiplicidade cultural das populações e a multiplicidade
semiótica de constituições dos textos por meio dos quais ela se informa e se comunica.

Mediante o modelo de sociedade tecnológica e que está sendo reestruturada e
direcionando para novos modelos de ensino e sala de aula, constatamos o quão necessário se
faz a compreensão da multiplicidade de linguagens, mídias e tecnologias. Ademais, torna-se
evidente a necessidade de desenvolver a leitura crítica, análise e produção de textos
multissemióticos, tendo panorama multicultural. Portanto, o professor precisa acompanhar os
seus pupilos, e dominar os textos multimodais, as ferramentas audiovisuais, tratamento de
imagem, edição, diagramação, programação, entre outros.
Com relação a multissemiose, o conceito de multiletramentos também se relaciona à
multiplicidade de culturas, expressas por diferentes linguagens e seus usos em contextos
específicos. Assim, Cope e Kalantzis (2006) afirmam que a disseminação dessas
multiplicidades (culturais e de linguagens) acompanha a reestruturação do funcionamento de
três âmbitos da vida humana: o do trabalho (diversidade produtiva), o da cidadania (pluralismo
cívico) e o da vida social. Assim sendo, os autores afirmam que “o papel da pedagogia é
desenvolver uma epistemologia do pluralismo que forneça acesso sem que as pessoas tenham
que apagar ou deixar para trás as suas diferentes subjetividades. Esta deve ser uma nova base
de uma nova / renovada norma” (Cope & Kalantzis 2000, p 18).
Os multiletramentos no ensino da língua inglesa, crê-se na premissa de uma educação
pautada nas possibilidades de interpretação de sentidos múltiplos e de agência transformadora,
podem contribuir na formação desse sujeito aprendiz. Por conseguinte, fortalecemos o ideal do
uso das linguagens somado as práticas sociais, ao saber, a globalização e a virada tecnológica,
a era digital.

MULTIMODALIDADE

Linguístico
Auditivo
Visual

Gestual
Espacial

-

MODOS DE REPRESENTAÇÃO

Representação

Recursos Semióticos

Escrita (elementos verbais ordenados pela
gramática e sintaxe)
Som (música, efeitos sonoros, fala e
vídeos)
Imagens estáticas e em movimento
(Fotografias, desenhos, animações e
ícones)
Ações (teatros, videoclipes)
Posicionamento

Tipo de fonte, negrito, itálico,
sublinhado, espaçamento, cor, etc.
Entonação, ritmo, tom, volume, silêncio,
etc.
Luminosidade, cores, linhas divisórias,
tamanho, formato, etc.
Movimento e direção
Combinação
dos
semióticos

vários

modos
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Imagem 1

Fonte: https://resourcelinkbce.files.wordpress.com/2014/06/gn-semiotics.png

1.2 A PERCEPÇÃO SOBRE AVALIAÇÃO NA BNCC
As pessoas são avaliadas constantemente por ações, por falas, por crenças e outras
coisas. No contexto escolar não é diferente, a avaliação faz parte do processo
ensino/aprendizagem, uma vez que possibilita ao professor entendimentos que norteiem as suas
aulas e também como os alunos estão aprendendo. O modelo de avaliação utilizado na escola
nos últimos tempos considera que os alunos devem passar por três tipos de avaliação presencial:
a diagnóstica, a formativa e a somativa. Com a BNCC, os processos avaliativos foram
remodelados, fortalecendo a avaliação formativa que reconhece a individualidade do aluno.
A avaliação pedagógica deve se atentar acerca da estrutura curricular para que esta não
se reduza a aspectos conteudistas e disciplinares, negligenciando a realidade vivencial do aluno.
A avaliação não tem como pressuposto a punição ou premiação, pois entende-se que os alunos
possuem ritmos e processos de aprendizagem diferentes. Por isso, o professor deve diversificar
os modos e também formas de agrupamento da turma, pois, promove a interação entre sujeitos
que possuem habilidades/ inteligências diferentes. Segundo Hoffmann (2011, p.17) “Avaliação
é, portanto, uma ação ampla que abrange o cotidiano do fazer pedagógico e cuja energia faz
pulsar o planejamento, a proposta pedagógica e a relação entre todos os elementos da ação
educativa”.
A avaliação formativa engloba todas as atividades desenvolvidas pelos professores e
seus alunos, sendo que o professor é o parceiro mais experiente no contexto de sala de aula e será
o facilitador no percurso para o conhecimento. Neste processo, salienta-se a importância feedback

33

em toda e qualquer produção, sendo o elemento chave na avaliação formativa. Como mediador,
o professor, auxiliará o aluno a chegar onde e o que ele precisa saber. Por meio do feedback, o
professor pode identificar e descrever o desempenho do aluno que pode ser desejável e ou apontar
onde precisa ser melhorado.

A avaliação passa a ser um instrumento de regulação da

aprendizagem.
Por outro lado, o feedback é a informação sobre a distância entre o nível atual e o nível
de referência de um parâmetro sistêmico.

O compromisso do feedback é, pois, com a

aprendizagem do aluno e não com as notas. Perrenoud (1999, p. 107) afirmou que “Pode-se
considerar que todo feedback é formador, venha de onde vier e qualquer que seja sua intenção,
visto que contribui para a regulação da aprendizagem em curso”.
Desta maneira, é fundamental que este retorno dado aos trabalhos dos alunos aconteça,
porém, há necessidade de que ambos, professor e aluno possuam uma concepção adequada de
qualidade. O aluno por sua vez será capaz de monitorar continuamente a qualidade do que está
produzindo. Nesse processo, no qual utilizamos o feedback como ferramenta de apoio na
avaliação da aprendizagem, o objetivo é o apreender, pois permite uma análise da distância entre
os níveis de desempenho atual e o de referência.
Os trabalhos dos alunos não podem ser avaliados apenas como “corretos” e “incorretos”,
salienta-se que o professor deverá fazer anotações para auxiliar o aluno a continuar aprendendo a
partir das observações do professor que deverá ser positivo e corretivo. O feedback servirá de
ferramenta de comunicação entre o professor e aluno, ao mesmo tempo um processo reflexivo,
se auto identifica, uma vez que o aluno se conscientiza sobre as dificuldades existentes em seu
processo formativo. Ao receber o feedback do professor que lhe oferece orientação (sugestões),
dependendo da qualidade, os alunos se tornam mais envolvidos nas atividades, principalmente se
as orientações conseguiram ativar os processos cognitivos e metacognitivos no aluno. Por isso
que a orientação tem que ser objetiva, utilizar uma linguagem clara, apresentar formas de
progressão, sugerindo trilhas a serem seguidas pelos alunos, o feedback nunca poderá ser vago
ou genérico porque confundirá o aluno. Ademais, é um processo que desenvolve a capacidade de
autonomia, e de autorregulação tornando esse aluno mais eficaz no processo de aprendizagem.
Pensando que todo feedback deve ser formativo, Santos (2002, p.77) afirma que “todo o ato
intencional que, agindo sobre os mecanismos de aprendizagem, contribua diretamente para a
progressão e/ou redirecionamento dessa aprendizagem”. Em todo e qualquer feedback, o
professor deve iniciar ressaltando um ponto positivo, e posteriormente sinalizar o que não está
dentro dos padrões e que precisa ser melhorado, em seguida dar as orientações necessárias para
o aluno compreender o caminho que ele precisa seguir. Por vezes, o professor poderá fazê-lo por
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perguntas cuidadosamente elaboradas que permita que o aluno reflita de forma a responder as
seguintes perguntas: 1) Para onde vou? (objetivos); 2) Como vou? (progressos); 3) Por onde vou
seguir? (ações necessárias para melhorar). Dependendo da forma como o professor conduz, o
aluno se sente motivado e capaz de produzir além das expectativas, sendo assim, ambos, professor
e aluno evoluem cognitivamente.
A avaliação formativa oportuniza e traz à tona dois componentes essenciais: a avaliação
por colegas e a autoavaliação. A autoavaliação não visa à atribuição de notas ou menções pelo
aluno, tem um sentido mais amplo que visa a emancipação e possibilita a refletir sobre o processo
de aprendizagem. Neste sentido, a avaliação já cumpriu o seu papel de formação, o aluno
construiu o dispositivo regulador de seus próprios processos de pensamentos, aprendizagens,
reconhecer e corrigir os erros. Por outro lado, a avaliação por colegas o feedback virá do grupo
de colegas de uma mesma disciplina, será realizada em forma de sugestões. Nesta tarefa, é de
competência de o professor observar, refletir e intervir quando necessário. A avaliação entre pares
é o processo pelo qual o aluno se torna sujeito atuante avaliando a tarefa do colega, ele aprende a
avaliar o seu próprio trabalho, o professor é o seu coordenador pedagógico e o aluno torna
corresponsável pelas tarefas. Ao realizar a autoavaliação e a avaliação por colegas como uma
atividade metacognitiva, o professor oportuniza aos alunos a percepção dos seus “erros” e
obstáculos, lida com eles e pensa em formas de superá-las, parece ser uma forma de entender os
mecanismos de aprendizagem dos alunos para criar estratégias pedagógicas com vistas a
desenvolver aprendizagens significativas. A avaliação formativa cumpre sua função quando
acolhe elementos como, a reflexão, o registro , identificando ações futuras, e para que haja avanço
consciente, observando as dificuldades, aplicando a motivação quando se percebe que não há

envolvimento devido a fatores psicológicos. Sobre a autorregulação, Perrenoud (1999) afirma
que “não se trata mais de multiplicar os feedbacks externos, mas de formar o aluno para a
regulação de seus próprios processos de pensamento e aprendizagem”.
Qual é a visão sobre avaliação na BNCC? A matriz orienta dando ênfase nas competências
e habilidades, sem esquecer o lado humanístico. Assim sendo, espera-se que a avaliação seja
holística.
Construir e aplicar procedimentos de avaliação formativa de processo ou de resultado
que levem em conta os contextos e as condições de aprendizagem, tomando tais
registros como referência para melhorar o desempenho da escola, dos professores e
dos alunos. (BRASIL, 2017, p. 17)

Para se avaliar é preciso refletir a finalidade da avaliação no planejamento da prática de
ensino, para conseguir produzir a ação/reflexão/ação. É de competência de todos os envolvidos
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no processo repensar a avaliação: valores, currículo, conceitos metodológicos, visão política e
comunitária.
A avaliação é contínua, conjunta e reflexiva, o estudante deve ser visto como o ponto
fundamental do processo ensino/aprendizagem, sendo ele o autor e reprodutor das práticas por
intermédio da língua. É preciso ponderar a progressão e as limitações de cada aluno,
considerando que não se pode julgar da mesma forma, esperando o mesmo resultado. No
entanto, o objetivo da avaliação é identificar dificuldades de aprendizagem para a correção
rápida.
A avaliação da aprendizagem pode ser um ato amoroso quando acolhe toda a verdade
em que está inserida, daí o seu caráter inclusivo, no qual será avaliada a identidade de cada sujeito
envolvido de forma a criar condições satisfatórias para alcançar o que esteja construindo. Esta
forma de avaliar leva em conta os aspectos psicológicos e sociológicos que interferem no processo
ensino/aprendizagem.
De acordo, com Perrenoud (1997), a avaliação formativa assume todo o seu sentido no
âmbito de uma estratégia pedagógica de luta contra o fracasso e as desigualdades, que está longe
de ser sempre executada com coerência e continuidade.
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2 NOVAS TECNOLOGIAS: UM TEMPO À DERIVA
Ao longo das últimas décadas, as TDIC têm alterado formas de trabalhar, de se
comunicar, de se relacionar e de aprender. No contexto atual, o perfil das crianças e jovens
sinalizam que eles já nasceram conectados e absorvidos da cultura digital. A BNCC (2017)
reconhece e valoriza esta mudança ao entender que a formação do indivíduo também é
concebida nas práticas sociais do mundo digital. Xavier (2007, p.5) [...] “o aprendiz deve
familiarizar-se com os dispositivos digitais que têm se mostrado eficientes para esse propósito,
sobretudo, quando devidamente utilizados nos espaços institucionais de aprendizagem”. Em
vista disto, o ensino deve ser inovador e desafiar o cenário escolar em termos de capital humano
e investimento tecnológico. Lévy (1999) argumenta que o universo da Web tornar-se-á ilimitado
e os alunos percebem a potencialidade significativa das TDIC em diversos campos do
conhecimento.
Os avanços tecnológicos e o fenômeno da globalização vêm mudando o cenário mundial
e local. De acordo com o United Nations Report on Human Development (1999, p.29) “A
distância espacial está diminuindo[...]; a distância temporal está diminuindo [...] e as fronteiras
estão desaparecendo” [...].

Da mesma forma, as tecnologias têm impactando algumas

profissões, também aponta algumas competências que os trabalhadores precisam ter para o
futuro. Percebemos a automatização das máquinas, softwares e aplicativos que estão
otimizando o mercado de trabalho. Para se adaptar ao contexto, a escola necessita da
transposição didática, ou seja, trazer novas técnicas, novas tecnologias nos planejamentos das
aulas com a finalidade de democratizar o conhecimento, e da mesma forma, problematizar e
desafiar os pupilos oriundos da geração Z, nascidos nos finais dos anos 90, e a geração Alpha,
composta por crianças nascidas a partir de 2010, torná-los protagonistas no processo de
aquisição de conhecimento. Sendo eles nativos digitais, sabem manusear com excelência os
dispositivos tecnológicos, entretanto, é essencial trabalhar a inteligência emocional, de caráter
e desenvolver a criatividade para contrapor a visão hedonista e imediatista dessa geração
conhecida como floco de neve. Contudo, tratando-se dos nativos digitais, a BNCC (2017, p.
68) “Ser familiarizado e usar não significa necessariamente levar em conta as dimensões ética,
estética e política desse uso, nem tampouco lidar de forma crítica com os conteúdos que
circulam na Web”. Devido as demandas no contexto educacional, o ensino direcionado a
Educação Socioemocional vem se fortalecendo na escola, tornou-se essencial na concepção da
BNCC (BRASIL, 2017), o documento orienta a construção de um currículo contendo as
habilidades necessárias para o profissional 4.0:
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AUTOCONHECIMENTO
Conhecer seus defeitos e
qualidades. Saber o que sente
e como age, compreender a si
mesmo.

AUTOCONTROLE
Controlar as suas atitudes e
seus pensamentos. Manter-se
calmo e educado, seguir as e
combinados.

DETERMINAÇÃO
Persistir, mesmo quando houver
obstáculos, terminar o que
começou, ter metas e cumpri-las.

RESPONSABILIDADE
Cumprir com as obrigações,
manter o que promete, pensar
nas consequências antes de
agir e falar.
RESPEITO E CUIDADO
Ser cortês e educado,
preocupar-se com o
sentimento das pessoas e
com o ambiente em que
interage.

CURIOSIDADE E
MOTIVAÇÃO
Ter interesse, explorar e
levantar questões de estudo e
pesquisa.
COLABORAÇÃO
Trabalhar em equipe, sentirse parte de um grupo,
reconhecer e valorizar as
diferentes habilidades de
cada um.

CRIATIVIDADE
Pensar e ver desafios de uma
forma produtiva. Tentar encontrar
soluções para problemas
EMPATIA
Ser capaz de se colocar no lugar
do outro. Conseguir perceber os
sentimentos e reações do
próximo.

Percebe-se na exposição do quadro anterior, que o cenário sinaliza a importância da
escola, em razão de que existe valores que só se aprende interagindo e compartilhando com
colegas. Portanto, o modelo da escola bicentenária que já foi validado noutras gerações deve
ser renovado uma vez que o roteiro de vida da geração atual necessita de outras habilidades e
até de conhecimentos que não estão previstos ainda, levando em consideração que estamos na
4ª revolução industrial. O que se sabe é que cinquenta e quatro por cento das profissões serão
extintas até 2030, conforme estudo da UNB, publicado na Revista Exame em 21 de dezembro
de 2017. As profissões que estão com os anos contados são aquelas baseadas em repetição, no
qual a automatização e ou a inteligência artificial poderá realizar o trabalho. Dessa forma,
percebe-se que a obrigação da escola no momento é formar alunos com habilidades específicas,
que saibam aprender, aplicar conhecimento e explorar coisas novas, realizar atividades que as
máquinas não podem fazer.
Todos os dilemas que surgem na regência de uma sala de aula direcionam para a
necessidade de renovação das práticas pedagógicas, sendo que os professores foram formados
no modelo conteudista, portanto, agora é a hora de renovar e aprender a trabalhar de uma nova
maneira. Investir em cursos que que possam mobilizar os seus próprios valores, habilidades e
competências socioemocionais.

Várias capacitações foram previstas nas etapas de

implementação da Base Nacional Comum Curricular que determina que seja ofertado cursos de
capacitação voltada a inclusão das ferramentas digitais como também na aquisição de outras
habilidades sinalizadas na Base. A participação efetiva de todos os autores permite trabalhar
conteúdos significativos visando desenvolver competências e habilidades necessárias para que
esse aluno se torne um profissional da indústria 4.0. Trabalhar habilidades empreendedores,
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modelo de liderança desde o Ensino Fundamental I. O aluno precisa sair do modelo de aula em
que fica em Stand By e passar para o modelo Life Learning. Diante desse impasse, a BNCC
apresenta uma perspectiva de atender às muitas demandas sociais que convergem para um uso
qualificado e ético das TDIC – necessário para o mundo do trabalho, para estudar, para a vida
cotidiana, entre outras exigências.
No entanto, ainda se escuta alguns professores “no meu tempo as coisas eram
diferentes” ou “isso não vai dar certo”, demonstrando resistência por parte do professor quanto
ao uso das novas tecnologias, o que remete ao pensamento filosófico de Heráclito “Ninguém
pode entrar duas vezes no mesmo rio, pois quando nele se entra novamente, não se encontra as
mesmas águas, e o próprio ser já se modificou”, conclui-se que o professor necessita de
constante atualização, pois, os alunos e o contexto se modificam. Quanto ao acesso ao
conhecimento, antes era encontrado nas enciclopédias e nos detentores do conhecimento, hoje
pertence ao mundo, basta ter acesso a internet e fazer uso de fontes confiáveis. O conhecimento
está democratizado pelo compartilhamento de informações. Da mesma forma a produção dos
conteúdos se modificou a partir do uso das tecnologias, se dinamizou, no entanto, ressalta-se a
importância de se analisar os conteúdos de origem da Web.
A análise da exposição dos conteúdos passou a ser crucial devido a manipulação de
informações, um dos grandes problemas no mundo contemporâneo. Consumidores de notícias,
também reproduzem novas informações, na grande maioria o fazem em proveito próprio para
manipular a mídia por questões ideológicas. De acordo com Jenkins (2009) tanto a cultura como
as tecnologias impulsionam os consumidores a procurarem e produzirem novas informações.
O autor defende a ideia de que todas as principais mídias estão convergindo para a internet,
permitindo que usuários compartilhem experiências, reproduzindo trocas de conhecimentos e
informações. A informação hoje passa por diferentes canais midiáticos, partilhando a
experiência do consumo e integrando diferentes meios nesse processo. Os consumidores dos
mercados midiáticos apresentam, atualmente, uma demanda de investimento na área com a
finalidade de entreter e suscitar o interesse, consequentemente aumentando a audiência. Na
percepção de Henry Jenkins, a convergência é tecnológica e cultural e se traduz na forma como
as modificações acontecem no relacionamento com o público que faz uso das mesmas.
Essas transformações ocorrendo no mundo permitem dar uma nova narrativa da vida
social, Moita Lopes (2006, p. 92) afirma que “a possibilidade de experimentar a vida de outros
para além da vida local é talvez a grande contribuição da vida contemporânea”. Sendo assim,
surgem novas formas de interação social, possibilitando novas modos de compreensão do
mundo, com isso o velho e o novo coexistem, mas para que haja equilíbrio neste novo tempo,
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é necessário recriar o seu eu, mudar a forma de se comportar, de se informar e aprender. De
acordo com Lipovetsky (2004) citado por Rojo (2015) o conceito de pós-modernidade recebeu
a denominação hipermodernidade, uma sociedade liberal, indiferente aos grandes princípios
estruturantes da modernidade. Momento histórico marcado pela incitação hedonista,
estimulação visual, consumismo, individualismo e da ausência de significado. A
hipermodernidade despertou o declínio das esperanças de revolução, as subversões das
importantes aspirações sociais e políticas e a desvalorização dos valores universais.
A partir da hipermodernidade surgiram outras implicações transversais: a
hipercomplexidade, o hiperconsumismo e o hiperindividualismo. E com efeito o excesso de
exposição da mídia, a hiperinformação, a hiperatividade informacional moderna proporciona
uma série de reflexões acerca da comunicação dos conteúdos, exposição de ideias e opiniões.
Atos como seguir, curtir, marcar, comentar, postar se tornaram corriqueiros. Moita Lopes
(2006, p. 93) cita a autora Sarlo (2000) que diz, como expectadores, “[temos] a crença de que
todos somos, potencialmente, objetos e sujeitos que podem entrar no ar”. Por consequência, a
“era digital” também é reconhecida pelo vício nas redes sociais, “era do acesso e do excesso”,
onde os usuários não apenas a vivenciam, mas fazem questão de mostrar para o público em
geral as conquistas ou as decepções da vida particular, postando vídeos e fotos na expectativa
de receber muitas “curtidas”. Ter visibilidade neste momento é um investimento pessoal para
algumas pessoas, mas que no fundo reflete toda a superficialidade da sociedade líquida,
conforme teoria defendida pelo sociólogo Zygmunt Bauman (2001). Soma-se a afirmação de
Hall (2006) de que as identidades da pós-modernidade estão sendo “descentradas”, isto é,
deslocadas ou fragmentadas. Uma sociedade em crise onde os valores antigos não resolvem os
problemas existentes, e os novos valores não estão firmes e atendendo às expectativas dos
indivíduos. A essa perda de um “sentido de si mesmo” estável, o autor denomina deslocamento
ou descontração do sujeito.
A mudança causada pela inserção das TDIC na sociedade e no espaço escolar, tem
modificado nossos hábitos, no entanto, a ética ainda parece contraditória entre teoria e prática,
grupos elitizados que deveriam servir de exemplo para sociedade contradizem as expectativas
do uso das tecnologias para a comunicação da verdade, do bem e do belo. Segundo Hegel
(1820), citado por Rojo (2015, p. 55) “já falava em três espaços das práticas humanas, três
esferas da ética: a da família, a da sociedade civil e a do Estado”, a autora afirma que muitas
vezes as pessoas usam o artifício da inverdade para obter vantagens. Sendo assim, o uso das
linguagens de forma adequada deve passar pela apreciação de especialistas da área, tanto em
propagandas de televisão, redes sociais, revistas, entre outras mídias. Vários fatores podem ser
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elementos de contestação tais como a política, crença religiosa, questões de classe social,
gênero, etnia e faixa etária que vistos dentro de um contexto valorativo se aplica o conceito de
estratificação social. Neste sentido, Pennycook (2006, p. 69) argumenta que “a LA não pode
ser hipócrita e ignorar as vozes que reivindicam visões alternativas do mundo”, mas sim uma
LA com responsabilidade social e cultural.

Assim, na hipermodernidade, a formação do

indivíduo requer uma competência que exige um conjunto de conhecimentos, habilidades e
atitudes sobre algo direcionando o uso crítico e ético da informação. Por outro lado, Pierre Levy
(1999) questionou a verdade, o bem e o belo, absurdo imaginar que um instrumento que
aumenta os poderes da linguagem em geral pudesse favorecer somente a verdade, o bem e o
belo, visto que dentro de uma sociedade heterogênea é difícil determinar um padrão de verdade,
bem e belo, uma vez que a avaliação pode ser subjetiva. No entanto, Fabrício (2006, p. 62)
afirma que “os juízos éticos expressam as razões pelas quais agimos e só podem ser justificados
dentro de um sistema ético que determina seu próprio quadro geral para a ação e para a
justificação”.
A cultura digital: internet, world wide web, TIC, as redes sociais transformaram as
formas de ver e compreender o mundo. Da mesma forma, o saber articula-se à nova perspectiva
da educação no sentido de novos estilos de aprendizagem, da inteligência coletiva e na
democratização de acesso a informação. O aluno torna-se detentor do seu conhecimento quando
deseja saber algo e sabe procurar nos canais oportunos, de maneira que queira saber o que
significa a palavra learn (aprender), ele consultará um dicionário online a internet sem precisar
perguntar ao professor. Nesse processo, o professor como mediador deverá trabalhar questões
éticas, valores e a construção da inteligência emocional. Discutir a manipulação das
informações, desenvolver no aluno a visão crítica e ética dos avanços tecnológicos, como
também alertar sobre perigos que navegam nas redes sociais, no mundo obscuro da internet,
conhecido como Deep Web, um espaço que envolve pessoas que trabalham na ilegalidade,
roubam dados, pedofilia, drogas, armas, entre outras coisas.
Em suma, a atualização exige do contexto escolar novos investimentos pedagógicos,
envolvendo investimento material (novas tecnologias), e investimento em conhecimento
(capital humano) e novos paradigmas (transposição didática). O modelo apresentado
anteriormente desejável induz o questionamento de como alguns contextos se adaptarão ao
modelo de ensino Educação 4.0 em um curto prazo de tempo, pois demanda investimento
financeiro, uma discrepância que se percebe entre o ensino público em relação ao privado. Neste
momento, o questionamento dessa pesquisa sinaliza um alerta para os gestores públicos da
necessidade de investimentos tecnológicos.

41

Um dos grandes desafios no processo de implementação da BNCC nas escolas públicas
esbarra na falta de infraestrutura tecnológica e nas estratégias de formação dos professores,
configurando assim os obstáculos para a modernização do ensino e introdução da tecnologia
nas escolas públicas. Para refletir sobre o espaço social da escola pública no Brasil onde a
exclusão reina, Moita Lopes (2006, p. 93) cita a socióloga argentina, Beatriz Sarlo (2000) [...]
“a escola pública é hoje o lugar da pobreza simbólica, onde professores, currículos e meios
materiais concorrem em condições de muito provável derrota com os meios de comunicação de
massa”. O autor argumenta que os esforços dos professores têm sido grandes no sentido de
minimizar essas diferenças e injustiças sociais. Em um contexto onde a palavra “não temos”,
faz parte do dia-a-dia, falta desde o papel sulfite e a tinta para a impressora para poder
proporcionar uma atividade impressa, ou materiais de limpeza, então, parece longe dessa
realidade um laboratório de informática que funcione a disposição dos professores e alunos.
Uma possível solução para que pudéssemos realizar a inclusão digital dos alunos
oriundos da escola pública, seria a escola ofertar uma internet de qualidade, os professores
planejarem atividades inovadoras com o uso adequado dos dispositivos móveis dos alunos.
Sabe-se que oitenta e sete por cento dos jovens entre 9 a 17 anos já possuem um celular no
Brasil, conforme pesquisa realizada em 2018, pelo CETIC.BR, no entanto, ainda não atingiria
cem por cento dos alunos. E para fundamentar a utilização dos dispositivos móveis, nos
guiamos através dos estudos realizado pela London College of International Business Studies,
que apresentou as setes tendências globais na educação: tecnologias incorporadas no
aprendizado; bring your own device/ levar o seu celular (BYOD); crowdsourcing na educação;
estudantes são professores; crescimento da educação on-line; realidade virtual e realidade
aumentada e inteligência artificial. Conclui-se que as sete tendências estão conectadas de
alguma forma com o documento da BNCC, pois o documento orienta o uso das tecnologias
digitais, o ensino híbrido, as metodologias ativas e de uma pedagogia que torna o aluno
protagonista/pesquisador no processo ensino/aprendizagem.
A educação tem que andar em harmonia na produção dos futuros profissionais para a
indústria 4.0, entretanto, vários outros desafios também foram identificados, entre eles: a
incapacidade de se preparar para o futuro, falta de mão-de-obra qualificada e a falta de visão
sobre a tecnologia. Se conclui que o educador precisa ser um profissional do futuro para poder
ensinar os jovens a se tornarem esses profissionais da indústria 4.0, fundamentando as
preocupações existentes no processo de implementação da BNCC que sinaliza o investimento
em capacitação do professor.
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E os alunos da geração Y, Z e Alpha o que pensam? É importante entender o que
acontece com a geração Z e principalmente a geração Alpha, uma vez que estamos pesquisando
sobre as emergências que envolvem uma aula efetiva para esse aluno que é tecnológico,
observador, contestador e que deverá ter acesso a um ensino interativo, personalizado, centrado
no aprendizado e no protagonismo.
Os alunos possuem expectativas do que encontrar em sala de aula, muitas vezes, o
desinteresse ou a indisciplina em sala de aula é causada devido a decepção pela
incompatibilidade da forma como a escola/ professor oferta a aula em oposição daquilo que
eles almejam/ precisam aprender. De acordo com o estudo sobre como os estudantes querem
aprender na escola realizado por Prensky (2010, p.3)
“Não querem ficar sentados o tempo todo escutando o professor;
Querem que suas opiniões sejam reconhecidas e levadas em conta;
Querem ser respeitados e que confiemos neles;
Querem seguir seus interesses e paixões;
Querem criar usando as ferramentas de seu tempo;
Querem realizar com seus pares trabalhos em grupo ou projetos;
Querem tomar decisões e compartilhar o controle da aula;
Querem conectar com seus pares para expressar e compartilhar opiniões na sala
de aula e no mundo;
9. Querem cooperar e competir uns com os outros;
10. Querem uma educação que não seja meramente relevante, mas que faça sentido
para o cotidiano”.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ouvir os anseios dos alunos, de acordo com Freire (2005, p.50) “é no respeito às
diferenças entre mim e eles ou elas, na coerência do que faço e o que digo, que me encontro
com eles ou com elas”. Conforme o autor, ensinar não pode reduzir-se a um ato de depositar
ideias de um sujeito para outro.
A evolução do mundo digital traz inúmeras probabilidades, mas também imerge
incontáveis dilemas que acendem uma luz de alerta nas instituições de ensino e professores
sobre o que é viável, descartável e o que será inovador dentro do processo ensino/aprendizagem.
Do ponto de vista da Linguística Aplicada, nos remetemos a teoria da complexidade de Edgar
Morin (1991, p.17) afirma que “a complexidade é efetivamente o tecido de acontecimentos,
ações, interações, retroações, determinações, acasos, que constituem o nosso mundo
fenomenal”. Portanto, há muitas formas no processo ensino/aprendizagem, inclusive a forma
habitual, pois o fazer pedagógico é uma visão ampla do contexto e dos sujeitos envolvidos.
Sendo assim, nessa pesquisa analisaremos o ponto de vista da BNCC, que objetiva o
desenvolvimento de competências e habilidades visando um alunado mais proativo e
independente. Certamente, nas escolas, eles buscam aprender a aprender por meio das
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mediações tecnológicas, agora muito mais atrativas que os limites do espaço físico e limitado
das salas de aulas. Com relação a transposição didática, Kenski (2007, p. 46) afirma:
Para que as TIC possam trazer alterações no processo educativo, no entanto, elas
precisam ser compreendidas e incorporadas pedagogicamente. Isso significa que é
preciso respeitar as especificidades do ensino e da própria tecnologia para poder
garantir que o seu uso, realmente faça diferença. Não basta usar a televisão ou o
computador, é preciso saber usar de forma pedagogicamente correta a tecnologia
escolhida.

Considerando a incorporação das TDIC no contexto educativo, onde o aluno é o centro
do processo ensino/aprendizagem, e o professor o facilitador e mediador do processo, neste
transcurso a valorização do protagonismo do aluno. Ademais, para que possamos garantir uma
aprendizagem significativa o documento oficial norteador traz em suas orientações o processo
de ensino-aprendizagem de modo colaborativo, construtivista e contextualizado.
O uso das novas tecnologias permite ir além das paredes da sala de aula, ultrapassa
fronteiras geográficas, permite vivenciar informações em tempo real. Pierre Lévy (1999)
argumenta que o ciberespaço cria condições para que retomemos o contato sem deslocamento
físico. Promover a interação entre aprendizes da língua inglesa no Brasil e em países falantes
da língua, no qual as distâncias seriam encurtadas com o uso das tecnologias tornaria o processo
significativo.
Em 2015, a British Council realizou uma pesquisa com estudantes da escola pública para
identificar as dificuldades no processo ensino/aprendizagem da língua como também conhecer
os anseios dos estudantes. Os professores sinalizaram a falta de oportunidades de interagir com
falantes da língua inglesa e a falta de recursos tecnológicos, por outro lado, os estudantes por
não terem acesso a outras tecnologias, sinalizaram que o recurso mais valorizado é a música.
Com isso, conclui-se que o ensino da língua inglesa nas escolas públicas anda na contramão,
depende mais de investimento pessoal dos professores e em tecnologias. Braga (2012, p. 17)
afirma que “a integração das tecnologias digitais no espaço escolar, em especial no caso do
inglês como Língua Estrangeira, abre portas para o mundo fora da sala de aula e oferece insumo
e imersão natural na língua, criando oportunidades individuais e coletivas de desenvolvimento
das habilidades de leitura e escrita, fala e compreensão oral”. A autonomia dos alunos dentro
dos ambientes virtuais de aprendizagem é uma habilidade a ser aprimorada objetivando mediar
o conhecimento em situações mais específicas e significativas.
A aula de inglês na produção de inteligência, o professor não tem que trabalhar só
conteúdos, mas sim formar pessoas com competências para que possam lidar de forma efetiva
nesse mundo virtual e real. As metodologias ativas sinalizadas na BNCC, permitem que o

44

educador proponha situações problemas e desafios. A aprendizagem por questionamentos e
investigação conduzem o aprendiz a um entendimento significativo. Nesse aspecto Braga
(2012) afirma que uma pedagogia significativa conduz os alunos a reflexão que o tempo que
passam na escola é valioso e que ela acolhe o uso das tecnologias que eles já utilizam fora da
sala de aula.
Com relação ao uso das novas tecnologias no processo ensino/aprendizagem, o princípio
básico é o da efetividade. Ao propor uma atividade, a mesma deve encontrar respostas: O que?
Para quem? Onde? Como? Por que? Elaborar atividades e utilizar dispositivos tecnológicos
devem ter com o objetivo adquirir competências e habilidades e devem estar bem claras nas
concepções. A proposta de criação de ambientes de aprendizagem é norteada por uma proposta
heurística que leva em conta o objetivo para decidir qual caminho escolher. Ao levarmos uma
proposta para a sala de aula devemos considerar o contexto e o perfil dos alunos, uma vez que
convivemos com a diversidade, portanto a abertura para os múltiplos caminhos para a
construção de conhecimento é um caminho efetivo. O professor da Harvard, Howard Garder
(1995) revolucionou a psicologia e a educação ao apresentar a teoria das inteligências múltiplas.
Constatou em seus estudos que o ser humano é formado por inteligências:
1.Lógico-matemática é a capacidade de realizar operações numéricas e
de fazer deduções.
2. Linguística é a habilidade de aprender idiomas e de usar a fala e a
escrita para atingir objetivos.
3. Espacial é a disposição para reconhecer e manipular situações que
envolvam apreensões visuais.
4. Físico-sinestésica é o potencial para usar o corpo com o fim de
resolver problemas ou fabricar produtos.
5. Interpessoal é a capacidade de entender as intenções e os desejos
dos outros e consequentemente de se relacionar bem em sociedade.
6. Intrapessoal é a inclinação para se conhecer e usar o entendimento
de si mesmo para alcançar certos fins.
7. Musical é a aptidão para tocar, apreciar e compor padrões musicais.
8. Ecológica ou naturalista.
De acordo com o professor, muitos alunos só conseguem assimilar determinados
conteúdos quando são apresentados em modos diferentes, a utilização da linguagem verbal,
musical, visual, gestual entre outras. Desta forma, a heurística da criação do ambiente de
aprendizagem virtual deve ser igualmente contemplada com as oito inteligências. Conteúdos
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conceituais, procedimentais e atitudinais são trabalhados de forma equilibrada. Nesse sentido,
a BNCC (2017, p.14) que visa a formação integral do aluno, salienta a essencialidade de
“proporcionar às crianças e aos jovens condição para que possam desenvolver-se integralmente
nas dimensões intelectuais, físicas, afetivas, sociais e culturais”.
O documento da BNCC contempla uma proposta de ensino da língua inglesa nos anos
finais organizada por eixos, unidades temáticas, objetos de conhecimento e habilidades, da
mesma forma que objetiva um estudante autônomo, e para que o professor não precise ensinar
o aluno a pensar. Desta forma, a identificação da pessoa/ aluno é o primeiro passo, como
também as etapas necessárias para mediar o processo, conduzindo ele aos objetivos finais. O
desenho da aprendizagem percorre as etapas: da identificação da persona; do
planejamento/taxonomia de Bloom; do desenho; da utilização de metodologias ativas;
avaliação e feedback.
Por conseguinte, a organização da sequência didática (SD), de acordo com Schneuwly;
Dolz (2004, p. 82) “uma ‘sequência didática’ é um conjunto de atividades escolares organizadas
, de maneira sistemática, em torno de um gênero textual oral ou escrito” , posto isto,
planejamento segue a classificação sendo orientado pela taxonomia de Bloom (1956) que
contempla a estrutura de organização dos objetivos educacionais, de forma hierárquica,
dividindo as possibilidades de aprendizagem em três grandes domínios: cognitivo, afetivo e
psicomotor. Logo, o domínio cognitivo é estruturado em níveis de complexidade crescente. Os
verbos que compõem esse domínio são: conhecer, compreender, aplicar, analisar, sintetizar e
avaliar. Portanto, o planejamento deve ser pensado promovendo o alinhamento dos verbos que
compõem o domínio cognitivo e os objetos de conhecimento da BNCC objetivando o
desenvolvimento de competências e habilidades elencadas no documento. Conforme a Base,
o aluno deve ser colocado de forma ativa no processo ensino/aprendizagem. A identificação do
aluno, e os seu background, permite trabalhar os princípios da igualdade e equidade que são
essenciais para a BNCC. Com relação ao processo ensino/aprendizagem da língua inglesa, a
manutenção de uma sequência didática orientada pela taxonomia de Bloom permite que o aluno
consiga construir uma linha linear, o aprendiz só evolui na medida que assimilou o conteúdo
atual, pois parte do fácil para o complexo. O domínio cognitivo trata de conhecimento, pensar
sobre um problema e a compreensão de um fato, portanto, a aprendizagem intelectual.
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2.1 UM MUNDO EM MOVIMENTO
A sociedade contemporânea motivada pelos fatores da globalização e a evolução
tecnológica emergiu a pedagogia dos multiletramentos, deste modo, materializou se uma
pedagogia voltada a variedade cultural das populações presente em nossa sociedade, com a
finalidade de contribuir com a diminuição da violência social. Uma sociedade multicultural é
aquela que, em um mesmo território, abriga povos de origens culturais distintas entre si. As
relações entre esses grupos podem ser aceitação e tolerância ou de conflito e rejeição.
O Brasil é um país multicultural devido ao processo histórico de colonização e
exploração, sendo assim, apresenta profundas desigualdades sociais. Em contrapartida,
políticas públicas tentam minimizar essas desigualdades, a homologação da Base Nacional
Comum Curricular é um avanço, pois, busca pela garantia de qualidade e igualdade educacional
em todo o país. Posto que, o documento orienta os princípios da igualdade e equidade na
educação. De acordo com o documento [...] “a escola, como espaço de aprendizagem e de
democracia inclusiva, deve se fortalecer na prática coercitiva de não discriminação, não
preconceito e respeito às diferenças e diversidades” (BNCC, 2017, p 14).
Incorporado aos multiletramentos temos a diversidade semiótica de organização dos
textos através dos quais a multiculturalidade se faz presente, em outras palavras, realça os
modos de representação, não apenas o verbal, mas como os recursos semióticos dentro da
organização textual. A tecnologia utiliza recursos multimodais, que agregam informações ao
processo de aprendizagem da leitura e escrita. Por conseguinte, o contexto educacional sinaliza
a necessidade de dar ênfase na modalidade visual norteada no letramento visual. Assim, as
teorias da Semiótica Social e a Multimodalidade se justificam.
A semiótica social estuda o fenômeno semiótico partindo da ideia de que os processos
de produção e recepção de sentidos só podem ser compreendidos tendo como ponto de partida
a dimensão social e as lutas de poder que a caracterizam e que são refletidas nos eventos
comunicativos. Ao tratar da semiótica, Santaella (1983) pontua que nos constituímos como
seres simbólicos, seres de linguagem. Portanto, é fundamental a compreensão do campo de
abrangência da semiótica:
[...] a Semiótica se constitua num campo intrincado e heteróclito de estudos e
indagações que vão desde, a culinária até a psicanálise, que se intrometem não só na
meteorologia como também na anatomia, que dão palpites tanto ao cientista político
quanto ao músico, que imprevistamente invadem territórios que se querem bem
protegidos pelas bem demarcadas fronteiras entre as ciências, isso não significa que a
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Semiótica esteja sorrateiramente chegando para roubar ou pilhar o campo do saber e
da investigação específica de outras ciências. SANTAELLA (1983, p.14)

Ao tratar do tema multimodalidade, além do uso do verbal, acrescentam-se as semioses
como a imagem, a música, e gesto. Isso nos conduz a ideia que todo texto possui uma
caraterística envolvendo mais de uma forma semiótica em sua composição. Ademais, a cultura
humana tem a tendência de estudar e refletir sobre os signos. Charles S.Pierce ao definir signos,
o mesmo profere que um signo é algo que se refere a algo diferente de si mesmo, ele pode
retratar ou revelar o seu objeto. Santaella (2017) afirma que a relação do signo com seu objeto
costuma ser simplificada no dualismo do signo e das “coisas”.
Os avanços tecnológicos promoveram transformações na linguagem, e por consequência
novos gêneros textuais. Bronckart (1999) alertou sobre o quão complexo seria a classificação
de textos em gêneros e como cada gênero textual seria representado. Coscarelli (2006, p.66)
atentou sobre a necessidade de repensar o sentido da palavra texto, de acordo com a autora “É
preciso entrar na semiótica e aceitar a música, o movimento e a imagem como parte dele”. Neste
sentido, o documento da BNCC norteia os currículos a serem elaborados dentro do contexto
escolar que busca melhorar e universalizar o ensino. O eixo leitura, segundo a BNCC, tem seu
foco voltado para o desenvolvimento de habilidades de compreensão, interpretação da leitura e
construção de significados. As práticas de leitura de diversos textos verbais, verbo-visuais e
multimodais em língua inglesa presentes em diversas esferas e suporte de circulação,
consequentemente, a identificação de gêneros textuais. Coscarelli (2006) dialoga que a leitura
é dividida em duas partes, uma que lida com a forma linguística e outra que se relaciona com o
significado (Semiótica).
Fortalecer a leitura dos textos multimodais e as multilinguagens, e uma forma de tornar
o estudante competente e letrado. A aproximação com outras modalidades, vai além da leitura
e escrita, permite o letramento visual, desta forma é possível reunir informações e ideias
contidas em um espaço imagético colocando-as no seu contexto, determinando se são válidas
ou não para a construção do seu significado. A utilização de textos multimodais é um reflexo
de tudo o que acontece no mundo contemporâneo. Dionísio (2011, p. 136) afirma que “cada
vez mais se observa a combinação de material visual com a escrita; vivemos sem dúvida numa
sociedade cada vez mais visual”. Ao refletir sobre multiletramentos, Rojo (2019) afirma que
devem-se considerar algumas possibilidades práticas: o aluno criador de sentidos, que
compreenda como funciona os tipos de textos e tecnologias, que reflita sobre os significados e
que aplica em outros contextos aquilo que foi aprendido.
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Sobre a recepção dos textos multimodais, os significados assimilados pelo leitor
integram as representações verbais e visuais associadas as questões sociais e culturais. De
acordo com Marcuschi & Xavier (2010, p. 181) “Cada forma semiótica é única na medida em
que agrega um conjunto de normas interpretativas e possibilidades de significado que lhe são
particulares”. É essencial os professores ampliarem e reorientarem o seu propósito almejando
uma educação linguística mais eficaz e realista, especialmente em função das novas práticas
hipermídias na hipermodernidade e da circulação de novos letramentos. Sendo assim, as TDIC
possibilitam novos letramentos como o imagético, o sonoro, audiovisual, entre outros e criaram
novas possibilidades de expressão e comunicação.
A invasão das TDIC exige do professor e dos pesquisadores da área de linguagens uma
atitude mais responsiva, pois o perfil do aluno está em estado de mudança: enquanto o professor
aborda sobre certo assunto, o aluno questionador e autodidata já acessou o tema através do seu
dispositivo móvel com acesso à internet. Desta forma, o aprendiz sinaliza a democratização do
conhecimento permite que os novos saberes.
Apreender, gerenciar e compartilhar os novos conhecimentos aprendidos com os
parceiros de suas comunidades virtuais; checar on-line a veracidade das afirmações
apresentadas e refutar com base em dados disponíveis na rede, a fim de exercitar a
crítica a posicionamentos e não simplesmente acolher de tudo o que se diz na Internet
como verdades incontestáveis. Explorar e contemplar as formas de arquitetura
escolhida para apresentar as ideias materializadas em discursos hipertextuais, os quais
se valem tanto do sistema semiótico verbal quanto do visual e do sonoro como
estratégia multissemiótica para se fazer entender entre as inúmeras páginas indexadas
diariamente à grande rede. (XAVIER, 2007, p. 8)

Em suma, a hipermodernidade lançou desafios para o professor, saber conduzir salas de
aulas onde os alunos fazem parte da “cultura digital”, caracterizados pelo imediatismo e o
hedonismo. Esses seres pensantes que motivados pelo imediatismo esquecem o presente,
apagam o passado e bloqueiam o futuro, portanto o tempo deixou de ser linear. A preocupação
dos alunos nativos digitais é o prazer imediato, ou seja, “Carpe Diem”. A emoção motiva, mas
também, de acordo com a sociologia pode tirar a objetividade das coisas. Mediar o aprendizado
por meio das tecnologias digitais não configura solução para todos os problemas sociais e
culturais, no entanto, explorar e utilizar todas as possibilidades dessas ferramentas visando os
alunos e seu pleno desenvolvimento humano e social neste espaço. De acordo com Lankshear
& Knobel (2003, p.173) “Repensar a epistemologia na era digital deve envolver pensá-lo como
práticas de saberes que refletem uma gama de estratégias para montar, editar, processar,
receber, mandar e trabalhar com informações e dados” [...].
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As mídias e a internet facilitam o ensino da língua inglesa, uma vez que oferecem
inúmeras possibilidades de acesso à aprendizagem de uma língua, tais como: plataformas de
aprendizagem, sites, videoclipes musicais, vídeos aula, games, filmes, dicionários online, testes
de nivelamento que mapeiam o conhecimento prévio dos alunos, entre outras possibilidades.
Menezes (2009, p.38) afirma que “o aprendiz de uma língua estrangeira, quando motivado, usa
a língua para fazer alguma coisa fora da sala de aula: ouvir música, compreender falas em
filmes, brincar com jogos eletrônicos, e, em alguns poucos casos, interagir com estrangeiros”.
Assim, na BNCC, a língua inglesa é concebida como uma prática social que reconhece,
valoriza e fortalece as diferenças culturais e variações linguísticas decorrentes de seus diferentes
usos, acolhendo os diversos repertórios linguísticos presentes em sala de aula e fora dela.
Conforme afirma Hall (2006) para que um indivíduo possa conhecer a si mesmo é necessário
conhecer outras culturas e que as leve a sério.

2.2 ENSINO HÍBRIDO: DUAS FORMAS DE ENSINO

O mundo entra em colapso no início de 2020 por conta de um vírus, embora, muitos céticos
acreditavam que o Brasil não seria afetado. Mas o inevitável aconteceu, um fato sem precedentes
que abalou emocionalmente a humanidade e desestruturou a saúde pública. Essa década ficará
registrado na história, o isolamento social imposto para a humanidade devido a um vírus
invisível e letal. O comércio foi afetado, governos ao redor do mundo determinaram a
emergência mundial. As instituições de ensino fecharam temporariamente as escolas com o
objetivo de conter a disseminação da Pandemia do Covid-19.
Os sintomas da Covid-19 foram além da doença e morte, o vírus demonstrou o quanto
pode causar impacto em relação a diversidade social. Num país como o Brasil, onde poucos
tem muito e muitos têm pouco, ficou evidente que a doença afetou mais os menos privilegiados
financeiramente. O fechamento das escolas acarretou altos custos sociais e econômicos para as
pessoas nas comunidades, onde muitas crianças contam com o alimento que é servido nas
refeições na hora do lanche. São pessoas vulneráveis e/ou marginalizados, suas famílias
normalmente vivem em dois ou três cômodos nas favelas, local onde falta rede de saneamento
básico. As perturbações resultantes exacerbaram as disparidades já existentes no sistema
educacional evidenciando ainda mais as desigualdades sociais.
O momento exigiu atitude e adaptação rápida, a utilização das ferramentas digitais de
comunicação como uma condição essencial para socializar, realizar compras, no entanto, o que
mais se destacou neste momento pandêmico foi a obrigatoriedade do ensino remoto. Mediante
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esse contexto pandêmico, não apenas o processo ensino e aprendizagem foi abalado, mas
também, gerou confusão e estresse para os professores que tiveram que se reorganizarem de
forma emergente, tiveram que aprender os letramentos digitais e tecnológicos necessários, em
contrapartida, quem não conseguiu assimilar como utilizar os dispositivos e aplicativos
tecnológico teve que se expor mais para solucionar necessidades do dia a dia ou foi afastado
temporariamente das funções, em vista que, as transições para plataformas de aprendizagem à
distância tendem a ser confusas e frustrantes, mesmo nas melhores circunstâncias.
O ensino remoto delegou a responsabilidade do home schooling, sendo que alguns pais
despreparados tiveram que acompanhar a aprendizagem de seus filhos, especialmente aqueles
com educação e recursos limitados. Neste processo, ficou mais evidente a disparidade entre
escolas particulares em detrimento as escolas públicas. Após passado os primeiros quinzes dias
de distanciamento social com as escolas fechadas, as escolas particulares capacitaram seus
professores e viabilizaram plataformas confiáveis para retomar as aulas de forma remota. Em
contrapartida, as escolas públicas se mobilizaram lentamente, visto que, depende da gestão
pública em termos de investimento tecnológico e investimento no capital humano, no caso, a
capacitação dos professores.
No Estado de Mato Grosso, inicialmente na rede Estadual de Ensino viabilizou a
Plataforma de Aprendizagem para que os alunos estudassem de forma autônoma, no entanto, a
mesma não estava em conformidade com Legislação que legaliza o ensino remoto no Brasil,
visto que não havia interação com o professor.
A regulamentação das aulas remotas está prevista em Leis, os Estados e os Municípios
devem se organizar de forma que garantam a educação para os alunados devidamente
matriculados. Algumas Leis já norteavam a educação no Brasil, e previam adequação devido a
situações emergenciais: I) O Decreto 9.057/17 em seu Artigo 8 - “fala sobre a oferta de cursos
na modalidade a distância na Educação Básica”; II) A LDB 9.394/96 no Artigo 23 - § 2º - e
Artigo 32 § 4º., no entanto, devido a Pandemia da Covid-19, o Ministério Público lançou a
medida provisória nº 934, de 1 de abril de 2020 que regulamentou o ensino remoto emergencial:
Art. 1º O estabelecimento de ensino de educação básica fica dispensado, em
caráter excepcional, da obrigatoriedade de observância ao mínimo de dias de efetivo
trabalho escolar, nos termos do disposto no inciso I do caput e no § 1o do art. 24 e no
inciso II do caput do art. 31 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, desde que
cumprida a carga horária mínima anual estabelecida nos referidos dispositivos,
observadas as normas a serem editadas pelos respectivos sistemas de ensino.

Com as escolas fechadas, e o ensino devidamente regulamentado, sabe-se que alguns
contextos não conseguiram manter os seus alunos, principalmente os que envolvem a educação
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infantil, em razão de que o contexto envolve atividades educacionais lúdicas, portanto, sem
sentido manter uma criancinha na frente de um computador. Para os pais, fez mais sentido fazer
acordos com a escola e cuidar dos seus filhos em casa, já que muitas vezes a escola serve de
um lugar seguro para deixar os seus filhos enquanto os pais trabalham. Por outro lado, a
preocupação nas escolas públicas é e sempre foi a evasão escolar. O desafio agora é garantir
que crianças e jovens permaneçam nas aulas online e retornem quando as escolas reabrirem
para as aulas presenciais. A discrepância entre o ensino público e o privado é imenso, visto que,
pais da classe média baixa ou inferior não tem disponível computadores e internet de qualidade,
o que faz com que esse aluno se sinta desmotivado a estudar de forma autônomo.
Dentre muitas funções, o contexto escolar representa um espaço de socialização e
interação, local onde os alunos desenvolvem a educação emocional. Com as escolas fechadas
jovens perdem o contato social que é essencial para a aprendizagem e o desenvolvimento. E as
aulas remotas, há interação e socialização? Sim, de uma forma tecnológica, diferente do que
ocorre presencialmente, embora, alguns alunos devido à falta de computadores suficientes em
sua casa assistem às aulas gravadas posteriormente. Consequentemente impossibilitando a
interação durante as aulas.
Ensino a distância e aulas remotas têm características distintas: EAD tem metodologia
de ensino; vídeo aulas; materiais padronizados, elaborados e desenhados por uma equipe
especializada e a interação é com o tutor via e-mail, ou mensagens. Por outro lado, as aulas
remotas visam dar continuidade aos conteúdos e os alunos encontram o professor nas
plataformas de ensino digital, as aulas são ao vivo e os horários são equivalentes ao horário
presencial. Os alunos interagem e socializam com o professor e com os colegas.
Então aquele modelo bicentenário de sala de aula não condiz com o contexto atual, em
vista que da noite para o dia gestores, professores, estudantes, pais se viram obrigados a garantir
a educação básica sem os parâmetros da escola formal. Instituições de ensino particulares
migraram para as plataformas digitais de ensino, uma vez que o público que frequenta se
organizou de modo a garantir o acesso de seus filhos nas plataformas. Em contrapartida, as
escolas públicas tiveram que viabilizar várias ferramentas uma vez que nem todos os alunos
possuem um smartphone, ou computador em sua casa. Outras estratégias foram utilizadas para
garantir a educação tais como: o uso das tecnologias digitais, os sistemas de transmissão de TV
e rádio e as aulas impressas. Estratégias orientadas pela preocupação com o princípio da
equidade e a inclusão social, já existente com a necessidade de garantir que a concepção e a
oferta do ensino a distância não agravem as desigualdades educacionais e sociais.
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Um futuro de muitas incertezas, mas que indicam que o caminho está aberto para novas
modalidades de ensino, como o ensino híbrido. Muitas especulações, uma vez que a necessidade
de manter a distância de um metro e meio entre os alunos, o uso de máscaras, álcool gel, divisão
de turmas e escalonamento de dias, tudo uma incógnita que o tempo vai responder. Em meio as
indefinições, o ensino híbrido parece ser a solução e uma tendência para o futuro.
O ensino híbrido se consolidou como uma das tendências mais importante do século XXI.
Essa tendência no mercado educacional surgiu a partir de Sal Khan, fundador da Khan Academy,
instituição renomada que atende mais de dez milhões de estudantes ao redor do mundo. Porém, antes
da Khan Academy, teve um outro programa que serviu para orientar os ideais do ensino híbrido, sem
ter formatação de ensino híbrido, foi nomeada Scholastic READ que ajudava os alunos a aprimorar
a leitura em uma escola de educação básica nos Estados Unidos. Quando surgiu tinha o objetivo de
ser uma alternativa barata, sendo assim, acessível para a sala de aula tradicional. Inicialmente com
pouca credibilidade, porém sua reputação foi crescendo. Portanto, o ensino híbrido tem suas raízes
no ensino on-line.
Um dos primeiros a assumir a tendência de ensino on-line foram os cursos de língua
estrangeira, dentre as primeiras a High Tech High, uma rede de Charter Schools de San Diego,
Califórnia, ofertou o programa “Rosetta Stone”. Houve o investimento de milhões para que a
plataforma pudesse interagir com o usuário. Todo o investimento valeu a pena porque os aprendizes
conseguem aprender com menos tempo do que o normal. Inicialmente, os cursos on-line eram
autônomos e independentes, o aprendiz podia estudar em qualquer lugar, com o decorrer do tempo
percebeu que de alguma forma os estudantes precisam de supervisão, orientação e disciplina. Com
o passar dos anos, a tendência de ensino on-line tem aumentado, mas para o alivio daqueles
professores que tem medo de ser substituído por um computador, a educação virtual não irá substituir
o ensino tradicional porque as crianças/ jovens precisam de um lugar acolhedor para interagir e
compartilhar experiências. Ademais, os pais precisam de um lugar seguro para deixar seus filhos.
Horn & Staker (2015, p. 34) apresentaram uma pesquisa realizada com educadores em 2010
para demonstrar o qual era a crença sobre ensino híbrido:
1. “Ensino híbrido é qualquer programa educacional formal no qual um estudante
aprende, pelo menos em parte, por meio do ensino on-line, com algum elemento de
controle do estudante sobre o tempo, o lugar, o caminho e /ou o ritmo.
2. O estudante aprende, pelo menos em parte, em um lugar supervisionado longe de casa.
Dando ênfase ao local.
3. As modalidades, ao longo do caminho de aprendizagem de cada estudante em um curso
ou uma matéria, estão conectadas para fornecer uma experiência de aprendizagem
integrada”.
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Da mesma forma os autores apresentaram uma situação hipotética para demonstrar o que não
é ensino híbrido. A exemplificação permitiu desmistificar a ideia de que utilizar pesquisas online
parte do tempo poderia ser denominado ensino híbrido.
Cenário – Mathew é aluno de tempo integral da Mountain Heights Academy, anteriormente
conhecida como Open High School of Utah. Ele completa seu trabalho em sua própria
escola, mas se conecta com os seus professores on-line ao vivo por meio do webcam ou do
programa de videoconferência Skype. Também usa o Skype para se conectar
simultaneamente com o clube de xadrez virtual da escola e com o grêmio estudantil virtual.
(HORN & STAKER ,2015, p. 34)

Para que seja considerado ensino híbrido precisa haver a combinação do uso da
tecnologia digital com as interações presenciais, visando à personalização do ensino, é um
modelo exequível para facilitar a combinação, de forma sustentada, do ensino online com o
ensino presencial. Trata-se de uma abordagem metodológica em que o aluno aprende via online
com algum controle do estudante em relação ao tempo, lugar, modo, ritmo de estudo e aprende
num lugar físico supervisionado, ou seja, na escola.

Esse modelo permite que o professor

obtenha informações dos alunos de forma individualizada sobre o desempenho dos alunos e
consiga agir com maior eficiência e rapidez. O acompanhamento a partir da coleta das
informações permite que o professor elabore diferentes estratégias de acordo com as
necessidades dos seus alunos, desta forma é possível colocar em prática o princípio da igualdade
e equidade proposto na BNCC. Por fim, o ensino híbrido viabiliza a colaboração e
personalização, tornando o aluno protagonista no processo de aprendizagem.
Da mesma forma, entende-se que o ensino híbrido se ajusta com o texto da Base
Nacional Comum Curricular no quesito construção de autonomia dos alunos, uso consciente
das tecnologias digitais. O ensino online é uma inovação disruptiva que cuja alternativa da
tecnologia é “não consumo”. Ademais, os cursos e vídeos, devido a evolução tecnológica
(computadores, cabos de fibras ópticas, ferramentas de comunicação) ficam cada vez melhor
permitindo que o aluno seja o protagonista de seu programa de estudo. Em suma, podemos
concluir que a Pandemia do Covid-19 viabilizou um novo modelo de ensino e fortaleceu para
o contexto atual o modelo híbrido de ensino.

2.3 EDUCAÇÃO 4.0: O CONTEXTO ESCOLAR ESTÁ PREPARADO?

A sociedade, a exemplo das outras Revoluções Industriais, vem transformando-se e
moldando-se a um novo perfil exigido pelo mercado de trabalho. A primeira Revolução
Industrial aconteceu em 1700 com o uso das locomotivas a vapor. A segunda Revolução
Industrial foi em 1800 com o advento da eletricidade, a terceira Revolução foi ocasionada pela
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computação por volta de 1900. Agora entramos na quarta Revolução Industrial motivada pela
inteligência artificial, ou seja, a cyber-cognitiva. O avanço tecnológico e a consolidação da
internet fazem com que a imersão desse mundo da tecnologia seja considerada quase uma
necessidade, haja vista que ela começa a ser inserida na vida do ser humano cada vez mais cedo.
Causa estranhamento que algumas empresas nas áreas de tecnologias ainda encontram
dificuldades para achar profissional qualificado na área. Mediante isso, percebe-se que o capital
humano é imprescindível, apesar de todos os softwares, robôs e máquinas.
O termo Educação 4.0, surge na Alemanha e nos remete a um tipo de educação que
sinaliza a necessidade de desenvolver habilidades para o futuro profissional da indústria 4.0,
como a linguagem computacional, a Internet das Coisas, a Inteligência Artificial, os robôs e
muitas outras tecnologias se somam para dinamizar os processos nos mais diversos segmentos
da Indústria. O educador, nessa chuva de sinapses de informações acessíveis pelas TDIC,
necessita inserir a cultura digital e as metodologias ativas em sua prática pedagógica, para tornase o orquestrador, o curador das múltiplas informações junto ao educando. Entretanto, uma luz
de alerta se acende, porque se formos fazer um paralelo entre o ensino no contexto escolar de
escola pública de educação básica no Brasil e as habilidades a serem desenvolvidas, tudo indica
que há um percurso muito grande a ser percorrido para eliminarmos fatores de desigualdades
sociais. A mudança rumo à Educação 4.0 tem um instrumento de partida: a Base Nacional
Comum Curricular, o documento está direcionado na aquisição de conhecimentos essenciais e
visa o desenvolvimento das dez competências gerais.
Percebe-se que a partir da BNCC, há interesse de renovação nos modelos de ensino,
embora, ainda na sua grande maioria se encontra apenas na teoria, mas que representa um norte
a ser seguidos nos anos que virão. Uma grande maioria das escolas particulares já saíram na
frente, colocando em seus currículos aulas de robótica, instituindo o ensino maker, também o
uso de ambientes virtuais, dentre outros aparatos tecnológicos, como também a capacitação dos
seus professores. Então, para que possamos ter esse modelo de ensino, há a necessidade de
recursos devem ir além do simples uso dos equipamentos, precisam facilitar e promover o
processo de aprendizagem autônoma. Essa mudança baseia-se no conceito de learning by doing,
concordando com os princípios da BNCC, tornar o estudante proativo no processo ensino/
aprendizagem.
Infere-se que a educação 4.0 impõe desafios que o futuro traz para o Brasil:
 Automatização e robotização: consequentemente, extinção de postos de trabalho;
 Demanda por competências mais sofisticadas;
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 Envelhecimento da população;
 Crescimento da desigualdade social;
 Cidadania frágil e populismo.
Mediante esses desafios, precisamos pensar que não podemos concorrer com as
máquinas, precisamos ser superiores em apenas alguns quesitos que nos diferencia delas.
Previsões indicam que certas profissões serão extinguidas, e que os futuros profissionais
necessitarão de outras competências e habilidades, algumas delas ainda não são conhecidas,
porque alguns produtos de consumo ainda não conhecemos. Para compreender as mudanças
que ocorreram no consumo tomemos como exemplo: o taxi vem sendo substituído pelo Uber;
as locadoras de vídeos pela Netflix; restaurantes pelos aplicativo IFood e Uber Eats; agências
de viagens pelos aplicativos Booking, Airbnb, Trip advisor.

Portanto, esses serão os

direcionamentos da educação 4.0
 Ensinar a pensar, cultura digital e aprendizado profundo;
 Competências cognitivas associadas a competências socioemocionais;
 Protagonismo do aluno;
 Ética e responsabilidade;
 Personalização do ensino e adaptabilidade;
 Foco em resolução colaborativa de problemas e em criatividade;
 Trabalho em equipe e flexibilização dos currículos e interdisciplinaridade.
O ser humano se diferencia dos robôs, pois possui empatia, preocupação com o próximo,
também desenvolve o pensamento crítico, abstrato e sistêmico. Diferente das máquinas, os
humanos são curiosos e criativos.
Conclui-se que a sala de aula deve ser um espaço de desenvolvimento de competências,
onde a pesquisa e a troca de ideias e experiências colaborativas serão as bases do conhecimento,
deixando de lado a simples replicação de conteúdo. Na educação 4.0 a aprendizagem é baseada
em projetos tais como: sala Maker, Empreender, Design Thinking e STEAM (Science,
Technology, Engineering, Arts e Mathematics). No qual os verbos de ação utilizados para
resolver situações problemas são: descobrir, conectar, criar, refletir, repensar e solucionar.
Em resposta da pergunta: O contexto está preparado? As crianças e os jovens anseiam
por um novo modelo de ensino, estão abertos para a atualização pedagógica, no entanto, o chão
da escola pública ainda não está preparada devido à falta de investimentos (capital humano e
infraestrutura). Muitas teorizações sobre a importância da educação no Brasil contrastam com
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a prática dos governantes públicos que mediante qualquer dificuldade econômica no país,
cortam as verbas da educação, como se investir em conhecimento fosse desnecessário.
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3

O VIDEOCLIPE MUSICAL: UM TEXTO MULTIMOLDAL

O gênero videoclipe faz parte do dia a dia das pessoas devido às novas tecnologias, em
vista que pode ser acessado via celular, computador, Smart TV. Historicamente, a presença
desse gênero ocorreu a partir de 1980 e suas narrativas estavam conectadas com a divulgação
musical. Para que haja compreensão quanto a origem, faz-se a decomposição da palavra – Clipe
– o ato de recortar imagens e fazer colagens, sem preocupação de uma história linear com início,
meio e fim. Atualmente, o videoclipe tem um outro perfil, podem apresentar uma história linear
ou não, ter relação com a letra a partir das várias linguagens utilizadas no momento da gravação
e com a intenção que se deseja passar ao leitor/espectador.
O cenário atual propõe novos hábitos e valores, conjuntura de uma sociedade marcada
por profundas transformações, interagimos de formas variadas, utilizando diferentes
linguagens, e convivemos com uma diversidade de textos, cada qual com sua característica
estrutural e de linguagem.
De acordo com a BNCC (2017, p.68), “o texto adquiriu uma centralidade em sua
definição dos conteúdos, habilidades e objetivos considerando o contexto o qual pertence a um
gênero discursivo que circula em diferentes esferas/campos sociais/comunicação/uso da
linguagem”. Com relação ao ensino da língua inglesa, e devido à importância do livro em certos
contextos, por ser a única tecnologia disponível, as novas coleções dos livros didáticos do
PNLD /2020 para o ensino fundamental II se preocuparam com a exibição dos objetos de
conhecimento, apresentando textos contendo temas contemporâneos. A partir do livro didático,
os textos são representados por gêneros textuais diversos, é possível trabalhar todas as
complexidades da língua, como também, dar voz aos estudantes.
Sendo assim, a construção de sentidos acontece pela interação entre o conhecimento
sistêmico da língua, conhecimento de mundo dos alunos e organização textual. Esta concepção
de educação linguística viabiliza o aprendizado de forma significativa, uma vez que tem relação
com a realidade vivenciada por eles, no entanto, cabe ressaltar que alguns gêneros textuais,
principalmente aqueles que envolvem as novas tecnologias, o ideal seria vivenciar na prática,
como por exemplo: organizar um Blog da turma, os alunos se corresponder com um Keypal,
projeção de Trailer honesto, E-zine, Gameplay, Ciberpoem, entre outros. Essas atividades nem
sempre são realizáveis levando em consideração os contextos de escolas públicas no Brasil que
são carentes tecnologicamente.
As editoras reformularam os livros didáticos de inglês para serem apresentados nas
coleções PNDL/2020, portanto, já se encontram em congruência com a BNCC. O ensino da
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língua inglesa desvinculou-se das propostas que apresentavam apenas a memorização de
palavras, estruturas isoladas, dando ênfase no recurso principal da língua, como “instrumento
de comunicação”. Nos argumentos de Bakhtin, (2006, p.127), a “verdadeira substância da
língua não é constituída por um sistema abstrato de formas linguísticas, mas pelo fenômeno
social da interação verbal, realizada através da enunciação”, portanto, uma atividade social”.
Sendo assim, as propostas abarcadas nos livros didáticos objetivam os letramentos múltiplos, a
aprendizagem para a compreensão e a produção de gêneros textuais/discursivos orais e escritos,
concepção essa norteada pelas práticas sociais do mundo digital, em que a língua inglesa
fomenta cenários de interação, participação e circulação desses diversos letramentos e gêneros
discursivos. No âmbito da Linguística Aplicada, Moita Lopes (2006), entre outros estudiosos
da área, propôs que a língua inglesa deixasse de ser meramente instrucional e sim um
mecanismo de comunicação e expressão, promovendo o envolvimento discursivo do aluno.
A partir do legado bakhtiniano, Rojo (2015) ressalta a influência aristotélica no conceito
gênero, iniciado na Grécia Antiga. A autora lembra que Aristóteles expressou o uso do termo
gênero e diversos exemplos de gêneros ligados à literatura. Ademais, argumentou sobre a
constituição formal dos gêneros quanto à forma, aos materiais (linguísticos), ao estilo (no
sentido clássico), à gramática e à função de texto modelar. De acordo com Rojo, Aristóteles
elaborou “gramática das formas da língua, indo dos fonemas (ditas letras) à frase e às metáforas
e neologismos, de maneira a tratar das formas linguísticas envolvidas na elocução”. Sendo
assim, hoje convivemos com “gêneros textuais” e “gêneros discursivos”, discussão
fundamentada no âmbito dos gêneros discursivos do Círculo de Bakhtin (Bakhtin, Medvédev e
Volochinov), no sentido que operam em suas variadas formas de comunicação do mais simples
ao complexo. A diversidade dos gêneros discursivos é imensa, portanto difícil colocar dentro
de um único território, sendo assim, para lidar com a heterogeneidade, Bakhtin fez a
diferenciação entre gêneros primários e secundários. Portanto, o conceito dos gêneros
discursivos propõe refletir sobre nossa vida no dia a dia, desde a hora que acordamos até a hora
de dormir, falamos e escrevemos a partir de gêneros discursivos (orais e escritos, impressos e
digitais). Em suma, nas aulas de Língua Inglesa os “gêneros do discurso são, ao mesmo tempo,
objeto e ‘megainstrumentos’ de ensino” (SCHNEULY, 2004).
Pensando no contexto escolar, idealizamos a educação integral do aluno, conforme os
princípios da BNCC, trazemos à tona a perspectiva dos multiletramentos, a soma da linguagem
digital com as multissemioses, consequentemente, o surgimento os novos letramentos. A
perspectiva dos multiletramentos associado ao letramento crítico oportuniza discussões dentro
da sala de aula sobre os letramentos dominantes, os letramentos locais e os letramentos
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marginalizados (STREET, 2003). Daí, desmistificar discursos hegemônicos que servem aos
interesses dos grupos proponentes de tais saberes e práticas. Ao dialogar sobre as
complexidades que envolvem os letramentos, Street (2003, p.1) indagou “o que conta como
letramento em cada lugar ou tempo específico e questionando ‘de quem são’ os letramentos
dominantes e ‘de quem são’ os letramentos marginalizados”. Ademais, Street apresenta dois
modelos de letramentos: o autônomo e o ideológico. De acordo com o autor, o modelo
autônomo tem sentido singular considerando um modelo único para todos em todos os lugares.
Por outro lado, segundo ele, o modelo ideológico absorve uma visão social, pois considera o
contexto e a cultura no qual os sujeitos estão inseridos, o processo de aprendizado da leitura e
escrita considera a identidade do sujeito aprendiz. As palavras chaves norteadoras no processo
de letramento são “os contextos sociais e as práticas sociais”. Contextualizando neste momento
histórico onde a alfabetização e os novos letramentos englobam as tecnologias digitais, a
apropriação se relaciona com um conjunto de competências e habilidades. Sobre os letramentos
digitais, Street (2010, p.45) “[...] a tecnologia não determina a prática. É sempre o contrário: as
práticas sociais determinam como usamos a tecnologia”. Outrossim, ressalta-se a importância
de se trabalhar a educação linguística alicerçada em princípios democráticos, éticos e críticos.
Em consonância com a BNCC (BRASIL, 2017), agregamos a pedagogia dos
multiletramentos e dos textos multimodais para podermos explorar a articulação entre
diferentes linguagens e semioses, a partir do videoclipe. O videoclipe viabiliza acionar vários
tipos de leitura, uma vez que, é um gênero audiovisual multimodal que compreende a
articulação, que é realizada na produção do signo externo. Como também, a interpretação, que
envolve a produção do signo feito interiormente. Inicialmente, passamos pela afetividade ou
repulsa, acionamos os sentidos da audição e visão.
O videoclipe abre um leque de oportunidades, viabilizando a educação linguística
compreendida como um conjunto de fatores socioculturais, movimenta os eixos da leitura, da
escrita, da oralidade, da linguística e da dimensão intercultural. As imagens contidas nos
videoclipes passam mensagens para o espectador, comunicam episódios, divulgam fatos,
portanto, provoca a leitura sendo a primeira necessidade humana na sociedade atual, porém,
tem um sentido mais abrangente, dado que, remete a vários letramentos: digital, visual, artístico,
matemático, computacional, entre outros. Então subentende-se que o videoclipe é uma
ferramenta efetiva para os múltiplos letramentos.

Atualmente, seguindo os princípios

norteadores da BNCC, atividades a partir do videoclipe são executáveis em vários contextos,
principalmente em escolas públicas, pois possibilita o uso de equipamentos eletrônicos de
propriedade do professor, da mesma forma, pode ser realizado de acordo com a didática do
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professor, metodologias ativas podem ser aplicadas, objetivando desenvolver competências e
habilidades nos sujeitos envolvidos.
Esta ferramenta possibilita leituras alicerçadas no visual, linguístico, sonoro, imagético,
tipográfico e cultural. A combinação dos elementos encontrados nos clipes musicais assegura
a leitura semiótica e a interpretação que auxiliam e estimulam as atividades orais. Nesse sentido:
A pedagogia dos multiletramentos abarca práticas que fazem parte das culturas
vivenciadas pelos alunos linguagens e gêneros que são comuns no seu cotidiano.
Busca interpretar os contextos sociais e culturais tendo em vista uma prática
transformadora. O objetivo é aprender a relacionar com o mundo e a refletir sobre ele
de uma maneira diferente do habitual, que já não traz muitos significados. Os
letramentos multissemióticos propõem a leitura e a produção textual em diversas
linguagens e semioses [...]. Portanto, se faz necessário trabalharmos não apenas com
textos impressos, mas também com as mídias analógicas e digitais. (ORMOND, 2016,
p. 35)

Em síntese, o que se deseja é um leitor/ ouvinte e espectador proficiente capaz de
compreender e interagir em contextos e situações variadas. Diante da diversidade de gêneros
textuais, o videoclipe pela natureza multimodal tornou-se o objeto dessa pesquisa pelo fato de
fazer parte da vida das crianças, jovens e adultos, portanto acessível a todo tipo de público que
tenha disponível algum dispositivo tecnológico. Sendo um texto audiovisual, multimodal
representado pela linguística, pelo som, pelo visual, pelo gestual e espacial, oportuniza
desenvolver os cincos eixos da língua inglesa (leitura, escrita, oralidade, dimensão linguística
e intercultural), de forma interdisciplinar com todos os outros componentes curricular. Podemos
destacar que o videoclipe possibilita a compreensão da cultura contemporânea, convertendo em
aprendizagem significativa, por outro lado a escola cumpre o seu papel de formar cidadãos
capacitados, promovendo discussões que possam colaborar com a criticidade dos alunos
apresentando a multiplicidade de culturas (linguagens) e de canais de comunicação que os
cercam, podendo, então, participar de forma ativa da esfera pública, seja no aspecto profissional
ou pessoal. Sua efetividade se encontra sinalizada na BNCC, representada no DRC/ MT (2018,
p.50) que aponta “Há uma variedade de gêneros novos que podem ser aproveitados em sala
para enriquecer as aulas de leitura e redação, como o videoclipe, a WebQuest que, se bem
utilizada, pode se tornar uma ferramenta que auxiliará os alunos a desenvolver pesquisas”.
De acordo com Rojo (2012), é importante incluir o uso de vídeos, áudios, tratamento da
imagem, edição e diagramação nas metodologias de ensino, pois, os multiletramentos envolvem
a multiplicidade de linguagens e mídias. Pensando nesta multiplicidade de textos
multissemióticos que nos norteamos sobre as discussões de gênero por meio da assertiva de
Bakhtin (1996, p. 280)
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A riqueza e a variedade dos gêneros do discurso são infinitas, pois a variedade virtual
da atividade humana é inesgotável, e cada esfera dessa atividade comporta um
repertório de gêneros do discurso que vai diferenciando-se e ampliando-se à medida
que a própria esfera se desenvolve e fica mais complexa. Cumpre salientar de um
modo especial a heterogeneidade dos gêneros do discurso (orais e escritos).

Sendo assim, videoclipe como uma ferramenta efetiva, oportuniza a partir da projeção
dos vídeos promover discussões sobre temas polêmicos de interesse social, sendo um gênero
audiovisual, tem a vantagem de ser lúdico, e estimular o prazer momentâneo dos jovens
hedonistas da hipermodernidade. Sendo que, no videoclipe não há restrições em relação à
linguagem artística. Seus criadores sentem-se livres para experimentar, inovar ou seguir
modelos diferentes dos tradicionais. Soares (2009, p.16) afirma que [...] “as aderências da
circulação agem sobre as formas de fruição dos produtos midiáticos: aquilo que chamamos de
videoclipe pode ser fruído em situações comunicacionais distintas – na televisão, na internet,
numa boate, numa rave, num desfile de moda”. Ademais, temos que ressaltar que atualmente é
uma ferramenta mercadológica, pois influencia modos de agir, padrões e modas. Todo ambiente
tornou-se didático, uma vez que podemos adentrar em todos os letramentos sociais. Tudo nos
informa: roupas, publicidade, veículos, mobiliário, arquitetura, e, por que não, as fisionomias,
os gestos, os corpos, entre outras coisas. Desta forma, o videoclipe é uma forma de arte fruto
da representação de seu tempo. Deveras, a visão inclusiva aponta que roupas diferentes vestem
corpos diferentes e modos de agir dando abertura para diálogos que trabalhem a inclusão social,
em termos de gênero, de etnia/raça, de geração e de classe social. Em suma, a arte, o prazer e
a ludicidade em sala de aula educando crianças e jovens a vencerem as barreiras dos
preconceitos e ao mesmo promovendo a educação linguística.
Com o advento e o acréscimo das novas tecnologias no século XXI, o consumo dos
videoclipes se torna democrático e compartilhado, a mediação ocorre por diversos aparatos
tecnológicos. Sites de compartilhamento se consolidaram no mercado, sendo que os
consumidores têm a possibilidade de selecionar conforme os gostos e expectativas e também
interagir, deixar o seu like ou dislike, inscrever em canais, ou realizar a sua própria Playlist. O
desfrute dos videoclipes permite analisar as linguagens híbridas, uma vez que não são puras.
Santaella (2001) formula a hipótese de que há três matrizes da linguagem e do pensamento: a
sonora, a visual e a verbal. A autora acrescenta o ponto de vista da Linguística, da Comunicação
e da Semiótica sendo que os espaços híbridos combinam o físico e o digital num ambiente social
criado pela mobilidade dos usuários conectados. Do mesmo modo, o usuário sente que faz parte
do processo devido a interatividade.
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Com base na linha de raciocínio sobre as formas de recepção das múltiplas linguagens
contidas no videoclipe refletimos sobre os caminhos encontrados pelo espectador/ ouvinte
encontrar o referencial para essas múltiplas linguagens. A apresentação de expressões do
cinema, do vídeo arte, das artes plásticas, do teatro e do videogame e incorpora em sua obra
elementos de linguagem desses meios, ressignificando seus procedimentos de criação, a
exemplificação encontrada no “trailer honesto”, pois apresenta aspectos negativos nos
comentários e cenas. Acrescenta-se também, o exemplo do “pastiche”, um texto literário escrito
de forma similar a outro texto de renome, no entanto, com o objetivo de demonstrar mazelas.
Assim as representações são consideradas devido ao mecanismo ser híbrido, de caráter
multifacetada em termos de linguagens e gêneros. No clipe musical, as imagens se relacionam
algumas vezes de forma intensa com a letra da música e outras não. Nem sempre o que é dito
na música é visto nas imagens, e a semiótica fica encarregada pela produção de sentidos, a
interpretação de signos verbais por outros não verbais. De acordo com Santaella (1993, p.168)
a teoria de Pierce, “é algo está no lugar de alguma coisa para alguém, em alguma relação, ou
alguma qualidade”.
Na Semiótica, é o momento que acionamos a modalidade “Primeiridade” está
relacionado com a primeira impressão, o ato de ser e sentir, de acordo com Santaelle (1993, p.
43) “o sentimento como qualidade é, portanto, aquilo que dá sabor, tom, matiz a nossa
consciência imediata, mas também paradoxalmente justo aquilo que oculta ao nosso
pensamento”[...] As leituras acontecem de acordo com a projeção do clipe, engloba as
modalidades linguística, visual, gestual, espacial e auditivo. Na sequência, a “Secundidade” o
ato de absorver o registro, reais, fatos que não servem apenas para servir aos nossos
sentimentos, é abstração pura e correlação. Na “Primeiridade” é sentimento não analisado, por
outro lado na “Secundidade” é o registro do sentimento.

Finalmente, a “Terceiridade” é a

previsão, o pensamento em signos, através do qual representamos e interpretamos o mundo. De
acordo com Santaella (1993, p.51) “O homem só conhece o mundo porque, de alguma forma,
o representa e só interpreta essa representação numa outra representação, que Pierce denomina
interpretante da primeira”.
Acrescenta-se também que, com a projeção do videoclipe, os espectadores podem
abstrair significados /interpretações subjetivas, embora a maioria tem relação em comum
devido aos “signos”, uma vez que ele tem capacidade de significar algo para alguém.
Atualmente as imagens disputam campo de atuação, onde anteriormente era ocupado e
valorizado pelas linguagens verbais. Entretanto, a construção dos sentidos vai além dos códigos
semióticos, sofre interferências devido as idealizações e interpretações, demanda conhecimento
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por parte do produtor e do receptor, uma vez que há modos diferenciados de assimilação e
recepção dos discursos.
Ao valer-se da música, dos sons, das imagens, das cores e formas, o videoclipe faz alusão
ao cinema, visto que ambas as formas demonstram conceitos similares. Assim como cinema,
as cores têm muita importância para a leitura semiótica, em vista que exercem uma relação com
os componentes físicos, mentais e emocionais. Cada cor gera uma sensação diferente no
leitor/espectador, de acordo com a semiótica, a relação entre o objeto e a condição psicológica
do observante, é a fase da primeiridade.
Os produtores de videoclipes fazem uso dos significados das cores de acordo com estado
de espírito que querem passar nas imagens.
As cores interferem atribuindo traços de: simbolismo; emoção; dimensão, temperatura;
iluminação e recordação. Entretanto, um leitor/espectador desavisado pensaria que as cores só
têm relação com a estética, e daí percebe-se a importância de se trabalhar a relação das cores
sob o viés da leitura semiótica e a participação nas interpretações dos textos (escrito ou oral).
As produções cinematográficas utilizam-se das cores aliadas à luz de uma forma
simbólica nas cenas, objetivando construir climas e atmosferas e passar mensagens críticas e
psicológicas. De acordo com Eva Heller (2017), em seu livro “Psicologia das Cores”, a cor tem
o lado “Yang” e o “Ying”, a dualidade do positivo versus o negativo, luz e escuridão. Sendo,
portanto, o contexto e a cultura que determina o significado das cores.
O resumo da representação das cores (HELLER, 2017)
Azul

Harmonia,

sintonia,

amizade, Melancolia, saudade.

confiança.
Vermelho

Amor, paixão, sangue, vida, alegria, Violência, ódio, fogo, proibido.
justiça.

Laranja

Transformação, exótica, fertilidade, Perigo, ostentação.
alegria de viver, iluminação.

Amarelo

Bem,

positividade,

otimismo, Mal,

avareza,

advertência,

traição,

inteligência, sabedoria, maturidade. inveja, desonra.
Verde

Preto

Natureza, vitalidade, esperança,

Aborrecimento, venenoso, horripilante,

Saúde, fertilidade, esperança.

demoníaco.

Mistério, magia, poder, nobreza, Morte, maldade, luto, dor, azar.
razão.
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Branco

Inocência, pureza, começar de Ausência de cor.
novo,

paz,

ressureição,

bem,

litúrgico.
Marrom

Aconchegante,

cor

fertilidade.
Cinza

da

terra- Cor do feio, desagradável, antiquado,
intragável, preguiça, pobreza.

Reflexão, compreensão, secreto, Tédio, antiquado, crueldade, insensível,
neutralidade.

solidão, tristeza, terrível.

Essa diversidade cultural e de linguagens na escola viabiliza a quebra de preconceitos,
uma vez que vivemos em uma sociedade multicultural, onde a multiplicidade semiótica de
constituição dos textos por meio dos quais ela se expressa e se comunica. Desenvolver o senso
crítico ao projetar um videoclipe que apresenta imagens onde há devastação da natureza em
concordância com a letra da música é uma forma de trabalhar problemas climáticos no mundo,
em consonância com o ensino da língua inglesa. Acrescenta-se a isto, outros temas relevantes
para humanidade, como problemas migratórios, o bullying, a diversidade cultural,
oportunizando a problematização a partir de um videoclipe em sala de aula. Analisar e dar voz
ao aluno possibilita vivenciar os gêneros discursivos e a multiplicidade de linguagem que
utilizam. A maioria dos textos que circulam na vida social são multimodais em sua constituição,
portanto, cada vez mais dialogam com outras interfaces semióticas. A semiótica preocupa-se
com o texto. Barros (2005, p. 11) afirma que “A semiótica tem por objeto o texto, ou melhor,
procura descrever e explicar o que o texto diz e como ele faz para dizer o que diz”.
Por outro lado, a linguística toma conta da língua e linguagem, embora, atualmente
algumas revisões foram feitas no sentido de concepção de língua e de estudos da linguagem e
a romper as barreiras estabelecidas entre a frase e o texto e entre o enunciado e a enunciação.
Outras teorias se agregam na discussão entre elas a pragmática, a semântica e a organização do
texto. Entretanto, neste estudo fortaleceremos o ponto de vista do texto em relação a leitura
semiótica. De acordo com o dicionário formal – semiótica é a ciência que tem por objeto de
investigação todas as linguagens possíveis, ou seja, que tem objetivo o exame dos modos de
constituição de todo e qualquer fenômeno de produção de significação e de sentido, análise
detalhada das representações sociais definidas como sistema de significação, tendo ou não sua
origem em sistemas de comunicação.
O conceito de multimodalidade brota da Teoria da Semiótica, mais especificamente, da
Semiótica Social. A Semiótica Social marca o início dos estudos em Semiótica Social aplicada
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a textos multimodais ao considerar todos os modos semióticos que acompanham o modo verbal.
Quando pensamos em leitura devemos renunciar a decodificação da forma escrita, mas sim, a
imersão do leitor no texto de forma que o mesmo realize as abstrações necessárias para a
construção dos significados. O contato com a diversidade de modos e linguagens possibilita
investigar práticas humanas de "fazer significar" em circunstâncias sociais e culturais
específicas.

3.1 A LEITURA SEMIÓTICA POR MEIO DO VIDEOCLIPE
A noção de texto extrapola as fronteiras do código verbal e pode ser percebido na
literatura através das multilinguagens e dos textos multimodais. Portanto, ao abordar aspectos
que sustentam a construção de um conceito de semiótica como ciência geral dos signos,
direcionamos para um campo intricado e heterogêneo. A semiótica tem por escopo os processos
de significação que constituem a linguagem em todas as particularidades dessa análise,
portanto, é a ciência de compressão do mundo que nos cerca. Os usos dessas linguagens passam
por constantes mutações, atualmente movimentadas pelas TDIC direcionando para um campo
amplo de indagações que demanda a compreensão dessas ocorrências, produzindo significados.
A compreensão que as pessoas leigas têm da palavra signo é uma perspectiva restrita
que se delimita ao verbal. No entanto, a construção dos significados é algo complexo, demanda
entendimento da forma como ocorre os processos mentais para esse leitor /espectador ler um
objeto representado pelo signo, sendo o referente do signo que direciona a assimilação da
imagem literária em conformidade com o entendimento dessa pesquisa, uma articulação que
acontece a partir da metáfora, tendo como norte a semiótica de Peirce. Ademais, o signo tem
uma tangibilidade que se identifica com um ou vários sentidos, a audição, a visão, o olfato, o
tato e o paladar, ou seja, a memória sensorial.

Sendo assim, as imagens literárias apresentam

relação com o referente do signo, visto que a imagem é presa ao domínio da referência. A
semiótica oportuniza a leitura a partir do mundo não-verbal: ler um quadro, um videoclipe, uma
propaganda, entre outras coisas. Sendo assim, Santaella e North (2017) afirmam que a semiótica
direciona seu olhar para as formas, os tipos, os sistemas de signos e os efeitos do uso dos signos,
sinais, indícios, sintomas ou símbolos.
Devido ao legado de Pierce, a semiótica deu novos direcionamentos nas pesquisas das
ciências humanas. Um olhar que abre mão de convenções, a linguagem poética se torna livre
com a pretensão de desvendar o universo multimodal e diversificado dos fenômenos de
linguagem. A partir da divisão lógica e triádicas (três a três): (1º) em relação a constituição dos
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signos consigo mesmo, (2º) a relação com o objeto e (3º) relação com o interpretante. Neste
trabalho, o olhar da triádica do signo (ícone, índice, símbolo) para a análise dos videoclipes. O
ícone participa da categoria da primeiridade de forma frágil, constitui como uma pequena
probabilidade incerta da existência do signo. O ícone é definido como um signo que mantém,
com aquilo que representa, traços de semelhança com seus atributos visuais, sonoros, táteis,
entre outros. Ademais, os ícones são retratados em três graus de iconicidade (imagens,
diagramas, metáforas) que sugerem similaridades entre equivalências estruturais e conexões
abstratas. Conforme Joly (2003, p.37), “ a metáfora é um signo de primeira categoria que
transita na dimensão do paralelismo qualitativo – nível icônico”.
A segunda etapa da análise consiste em observar os signos indiciais. Um signo é um
índice e pertence a categoria secundidade, ligado a corporificação material, tem conexão física
com seu objeto. Segundo Santaella (2005, p.7) “secundidade está ligada às ideias de
dependência, determinação, dualidade, ação e reação, aqui e agora, conflito, surpresa, dúvida.
Indica onde há ligação de fato, dinâmica, entre duas coisas singulares”. O índice é a consciência
dos estímulos das sensações, reconhecem os elementos da realidade externa cuja existência
resiste à vontade da mente.
Segundo Peirce, os símbolos são os signos da terceiridade, ou seja, as sensações que
através dos símbolos são nomeadas e relacionadas – a representação social. De acordo com
Santaella (2005, p. 7) “o signo é um primeiro (algo que se apresenta à mente), ligando um
segundo (aquilo que o signo indica, se refere ou representa) a um terceiro (o efeito que o signo
irá provocar em um possível intérprete).” Em suma, o símbolo é a síntese dos três níveis
sígnicos: o icônico, o indicial e o simbólico.
A teoria semiótica tem um longo percurso envolvendo vários estudiosos, tais como: os
precursores Platão, Aristótoles e Santo Agostinho, seguido por John Lock, Guilhermo de
Occan. Já no século XX, temos Saussure e Peirce. Neste estudo, o interesse se deteve no
estudioso Charles Sanders Peirce com sua estrutura lógico-triádica, ou seja, a representação, o
objeto e o interpretante na natureza e na cultura que se materializou em forma de conhecimento
por meio dos signos a partir da projeção/leitura e compreensão dos videoclipes. Sobre os
elementos simbólicos, Peirce alerta a respeito da possibilidade de o leitor ser manipulado pelas
crenças, sendo que o melhor caminho é a verdade científica que nos conduz as explicações dos
fenômenos.
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3.2 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA CARGA HORÁRIA DO COMPONENTE
LÍNGUA INGLESA – AS OFICINAS
A pesquisa foi executada na Escola Pública Souza Bandeira, na cidade de Cuiabá/ MT,
com trinta alunos oriundos das turmas de 9º anos, onde a pesquisadora faz parte do quadro
efetivo de professores. Um estudo com metodologia para a pesquisa aplicada e qualitativa que
foi realizada com a vivência de uma metodologia ativa a trinta sujeitos participantes, dividido
em seis grupos. Os mesmos receberam um questionário que foi respondido após a projeção dos
videoclipes, além de momentos de discussão, examinando-se as interações e comunicações
orais e por escrito.
O foco da investigação centrou-se na compreensão dos significados atribuídos pelos
sujeitos aos roteiros apresentados nos vídeos, para a compreensão dos significados e prática de
reading, listening and speaking.
O planejamento das oficinas seguiu os critérios/ orientativos do documento oficial, no
qual, observou-se se os alunos desenvolveram competências e habilidades, e como estavam
conectadas aos objetos de conhecimento.
Define-se competências de acordo com o dicionário Aurélio “Qualidade de quem é
capaz de apreciar e resolver certo assunto, fazer determinada coisa; capacidade, habilidade,
aptidão, idoneidade”. Ademais, as habilidades indicam o aprender a fazer e são sempre
associadas a verbos de ação, como identificar, classificar, descrever e planejar. Na 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.
LÍNGUA INGLESA – AS OFICINAS
Professor:
-Explicar o que é um símbolo segunda a semiótica;
-Esclarecer os alunos sobre habilidades e competências para a atividade;
-Explanar sobre os canais perceptivos
-Falar sobre a importância do ritmo e das cores no texto não verbal como sinais que fazem
sentido na música.
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Alunos/Atividades:

Assunto

METODOLOGIAS ATIVAS

VIDA
VERSUS
DESTRUIÇÃO

Aula

1.Assistir ao vídeo;
2.Debater o tema;
3.Discutir a relação entre o ritmo da música e o movimento das imagens;
4.Selecionar 3 símbolos mais importantes para discuti-los;
5.Convidar a perceberem as cores em momentos bons e ruins;
6.Distribuir o questionário: Você concorda _________? /Você acha que existe a
consciência_________? / As questões variaram de acordo com os videoclipes, sendo que a
proposta seguiu o mesmo cronograma)

1

2

SUPERAÇÃO/
LEITURA DE
MUNDO

Tema da
aula

Objetivos

Reflexões
Refletir sobre
sobre os
o que o
efeitos do
homem tem
egoísmo e
feito com a
destrutivos no Terra e suas
Planeta Terra populações
(seres vivos)

Leitura do
videoclipe
e
complemen
tação
teórica

Fórum de
debates

Proposta
Título:
THE
EARTH
SONG

Avaliação

Hora

Questionári
o

Fala e
argumentaç
(Aquecimen
ão coerentes
to)
Anotações
da
professora

SEQUÊNCIA DA OFICINA

1:00

1:00

Pensar sobre
as diferentes
maneiras de
ver a vida;

3

4

Fala e
Considerar os
argumentaç
padrões
Proposta:
Título:
ão coerentes
imposto pela
(Aquecimen
sociedade;
Trabalhar o THUNDER
Anotações
to)
Determinação preconceito e
da
.
a
professora
discriminação

SEQUÊNCIA DA OFICINA

1:00

1:00

69

SOFRIMENTO
HUMANO

5

Manifestação
de
Solidariedade,
ajudar,
confortar as
pessoas que
sofrem

Desenvolver
empatia;
fortalecer a
consciência das
necessidades
dos outros.

Proposta:

EVERYBOD
Y HURTS

(Aqueciment
o)

Fala e
argumentação
coerentes

1:00

Anotações da
professora

SEQUÊNCIA DA OFICINA

6

AVALIAÇÃO
do projeto

Título:

1:00

Redação do texto equivalente

VIDEOCLIPE: THE EARTH SONG (Michael Jackson)
Oficina 1
Após a apresentação do videoclipe, juntamente com as anotações e o questionário
aplicado ao final, constatei que:
Questões e Variação não

Considerações da professora

Considerações da professora -

esperada

-aspectos teórico-culturais

aspectos pedagógicos;
Total adesão da classe

Questão 2

A

faixa

A média de idade dos adequada

etária
aos

sujeitos participante da apresentados.
pesquisa tinham idades proposto
entre 13 a 15 anos.

O

estava As idades estavam alinhadas
temas ao critério idade e série.
tema De acordo com a BNCC –
objetivou Objeto

desenvolver a habilidade:

do

Conhecimento:

“Compreensão de textos orais,
multimodais,

de

cunho

argumentativo”.
Questão 3

Não percebem a leitura como Planejamento

Variação:

interação,

Grupos F

interdisciplinar.

de

aula:

campo Faltaram observações sobre o
texto não verbal, porque o

Não observou integração

clipe

acrescenta

muitas

homem e natureza, mas a

linguagens. No início do clipe,
as cenas são harmônicas.
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relação discordante entre
as cenas
Questão 4

Os grupos mostraram que não Planejamento

Variação:

entenderam o que é um Semiótica é uma abordagem

Grupo E não conseguiu símbolo.
perceber símbolos.

Assim

de

aula

citaram que precisa ser mais clara para

outras boas relações entre a faixa etária. A noção de
animais, vegetais, etc.

símbolo

não

Apesar

ficou

dos

participantes

reflexão

sujeitos

da

demonstrarem
ficou

clara.

pesquisa

interesse,
no

a

senso

comum.
Questão 5

Todos os grupos entenderam Planejamento de aula:

Variação:

o poder maléfico do fogo no Os alunos fazem as leituras de

Não houve variação.

vídeo.

Embora,

simboliza

o

fogo acordo com o conhecimento

renascimento, a que possuem, por exemplo, o

iluminação, a renovação pelas fogo é prejudicial para a
forças divinas. Também, faz natureza. Uma afirmação que
parte

da

simbologia

dos segue o senso comum, em

Illuminatis, apesar de estar nenhum

momento

conectado com o inferno, a dialogaram

sobre

chama eterna simboliza a possibilidade

do

imortalidade dos illuminati. A representar algo bom.
presença de outras formas de
destruição, a ganância, as
guerras, a falta de educação
ecológica,
Oralmente,

por

exemplo.

os

alunos

observaram que o fogo foi
muito importante quando foi
descoberto

para

humana no planeta.

a

vida

eles
a
fogo
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Questão 6

Os grupos fizeram conexão Planejamento de aula:

Variação:

com

Não houve variação.

relacionar a importância para duas ideias no videoclipe: a

a

natureza,

sem Os alunos puderam confrontar

a manutenção da vida. A água natureza e o ser humano
é um elemento primordial vivendo em

conformidade.

para a vida, simboliza a Sugerindo como deveria haver
fertilidade, a fecundidade, a harmonia. Em contrapartida,
purificação, a força e a um alerta devido à falta de
limpeza. As flores (gérberas) consciência social, apresenta o
aparecem

nas

cores homem como o destruidor da

vermelhas, brancas e lilás. vida no planeta Terra.
Esse tipo de flor significa Essa harmonia que faz parte do
energia e vida nova. Desde os planejamento,

apenas

um

tempos remotos, há um culto grupo aprofundou na resposta.
de valorização da água –
significa vida para todos
Questão 7

Outras culturas, como os Planejamento de aula:

Variação:

astecas e os maias fazem A representação das cores e

Grupo A -

referência a um sol negro sua significação foi trabalhado

Relatou algo que não tem como prenúncio de morte ou na oralidade (fala/escuta), nos
conexão
videoclipe.

com

o desastre. Assim como a bíblia momentos que antecederam a
faz referência que o sol ficou projeção

do

videoclipe

é

negro no momento da morte realizado um aquecimento das
de Jesus. A cor preta no ideias.
videoclipe representa a morte,
o sofrimento, a tristeza. A
falta das cores produz um
ambiente melancólico.
Questão 8

A

maioria

Variação:

descreveram

dos

grupos Planejamento de aula.

um

lado Demonstrar o desiquilíbrio do

Grupo C destacou no negativo e outro positivo da meio ambiente. E que todas as
clipe apenas as coisas natureza.

A

natureza, catástrofes da natureza são

boas da natureza, embora mediante

a

destruição reflexos da destruição da falta
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o clipe demonstre os humana, demonstra que o de cuidado com a vida no
efeitos destrutivos dos Planeta está em perigo. A planeta.
homens.

força está representada pelos
vendavais,

geleiras

derretendo, períodos de seca
prolongado, terremotos.
Questão 9

O videoclipe faz uma crítica, Planejamento de aula.

Variação:

mostra que a sociedade em Faltou alertar sobre linguagem

Grupo C sinalizou que no geral,
passado

desde

os

tempos como interação. Utilizamos

aconteceram remotos é apresentada como para

apenas coisas erradas.

injusta

ou

transmitir

conceitos,

criminosa, ideias e sentimentos. Mediante

orientada pela ganância e o minhas observações, alguns
lucro. Esquece da vida, da grupos dialogavam sobre as
solidariedade, da harmonia questões,

outros

deixavam

ambiental e social no Planeta. dois sujeitos encarregados de
Esse é o momento para responder.
refletir

sobre

todos

elementos

sociais

ambientais.

As

os
e

pessoas

representadas no clipe são de
diferentes culturas
Questão 10

As imagens harmônicas no Planejamento de aula.

Variação:

início do clipe servem de Conexão

Grupo
apenas

C

entre

o

gênero

apresentou parâmetro do que deveria ser; audiolingual e a compreensão
elementos o objetivo principal é alertar o do tema. O tema principal (o

harmonizantes, não é o poder destrutivo das ações que chamou a atenção) deveria
objetivo do videoclipe.

dos homens. Faltou trabalhar ser abstraído do videoclipe.
o tema principal.
Essa questão está conectada
entre leitura da linguagem
verbal e não verbal com o
sensorial. A semiótica de
Peirce

(ícone,

indício,
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símbolo) faz com que o leitor
abstraia no nível superficial
os itens que chamam a
atenção.

O texto - EARTH SONG

Michael Jackson escreveu a letra da música em 1989, e sendo que foi lançada em
1995. A produção do videoclipe foi realizada pelo fotógrafo Nick Brandt. O tema envolve
a preservação do meio ambiente e os animais. A canção serviu de alerta para o mundo para
que as pessoas tenham mais consciência social, pois as atitudes irresponsáveis estão
destruindo a vida no planeta Terra. As gravações foram realizadas em quatro lugares
diferentes no planeta: Floresta Amazônica, (a guerra) na Croácia, na Tanzânia e (os
animais) na África.
No videoclipe analisado, houve a incorporação de outros elementos que nem sempre
foram percebidos pelos alunos. O aquecimento no início das oficinas tinha o objetivo de
instigar os sujeitos participantes para que eles pudessem perceber e incorporar outros
elementos de leitura e interpretação dos videoclipes. A relação com a mitologia nórdica e
os mitos sobre a criação do mundo e o próprio juízo final: o Ragnarök, o momento que a
terra foi (vai ser) aniquilada pelo fogo. Ragnarök já aconteceu ou ainda vai acontecer?
A construção de uma imagem mística demanda sensibilidade, evocar o imaginário
para construir um cenário na mente dos alunos. Histórias que relatam noites de inverno, o
frescor e o brilho da aurora, ou ainda uma luz interminável no auge do verão, uma chuva
que cai e um arco-íris que encanta. Identificar as marcas da mitologia nórdica como uma
relação no mundo que vivemos atualmente, o exemplo a origem dos nomes dos dias da
semana a partir de Tyr (filho de Odin irmão de Thor), Thor e Frigga (rainha de Asgard).
Os dias da semana em inglês: Sunday (homenagem ao sol), Monday (homenagem a lua),
Tuesday (deus Tyr), Wednesday (germânico Woden /Odin), Thursday (Thor), Friday
(Frigga) e Saturday (homenagem ao Deus romano Saturno da agricultura).
O vídeo começa com a apresentação da evolução do Planeta Terra em toda a sua
beleza, tons de todos os matizes. A primeiridade, foco primeiro do vídeo, está relacionada
com a primeira impressão, conforme Santaella (1993, p. 43), porque “o sentimento como
qualidade é, portanto, aquilo que dá sabor, tom, matiz a nossa consciência imediata, mas
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também paradoxalmente justo aquilo que oculta ao nosso pensamento”[...]. As cenas são
idealizadas para apresentar a grandeza dos cenários naturais.
Há um movimento de aceleração quando o cantor começa a questionar onde estão as
coisas belas do planeta e, em seguida, são apresentadas as destruições - involução provocadas pela ação irresponsável e egoísta do ser humano.
Cores, sons e imagens são acentuados em contraste com a placidez das cenas onde
existe a harmonia entre homem e natureza – puros índices1. A guerra é apresentada com a
cor preta, as explosões em amarelo fogo e vermelho, toda uma simbolização2 do Ocidente,
uma vez que as cores têm representação diferente conforme a cultura. Não há uma resposta
para o conflito.
Quando o professor tem uma tradição de trabalhar o texto escrito, ele transporta o
mesmo encaminhamento teórico-pedagógico para os demais textos: orais, cromáticos,
sonoros, entre tantos outros. No entanto, há que se acrescentar se há mudança de
código/linguagens. Por isso o “aquecimento” começou com a abordagem das cores. Se
gostaram e se elas combinaram com a música e com a interpretação do cantor.
Mesmo tendo havido integração (Questão 3) na observação das cenas em relação ao
movimento e cores, estruturadas pela equipe de criação previamente para fazer um
contraste, somente um grupo não percebeu (Grupo F). Exatamente nas cenas de destruição,
há o aparecimento de cores mais fortes e ritmo mais acelerado. Cores em tons quentes e
saturados, com contraste bastante acentuado. De acordo com Heller (2013, p. 23) “Não
existe cor destituída de significado. A impressão causada por cada cor é determinada por
seu contexto, ou seja, pelo entrelaçamento de significados em que a percebemos”.
A interpretação imagética de acordo com o olhar do leitor envolve a compreensão
de um texto a partir do que a imagem transmite para ele, se faz referência a algum
acontecimento específico ou se as cores querem passar uma informação. Portanto,
interpretar as imagens significa observar detalhes tais como: se tem um azul, se é um azul
claro ou escuro, a que cada um pode remeter no enquadramento que está; se tem uma forma
geométrica, por que está posicionado onde está? Quais imagens são símbolos e de que

1

Índice, secundidade - é a consciência dos estímulos das sensações, reconhecem os elementos da realidade externa cuja

existência resiste à vontade da mente, índices de realidade.
2 Símbolo, terceiridade são os símbolos, ou seja, sensações que, através dos símbolos são nomeadas e relacionadas –
representação social
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forma eles são usados? Por quê os olhos vão direto para um determinado ponto? Por onde
eles percorrem antes de chegar lá, qual o sentido que é percorrido, a leitura e interpretação
envolve o sensorial? Qual o formato da imagem, existe um plano de fundo, de que forma
as cores interferem, entre outros questionamentos.

Segundo Antonioni (1947, apud

MARTIN, Marcel, 2005, p. 87), a cor é uma relação entre o objeto e o estado psicológico
do observador. Variante essa mostrada nas diferentes respostas. No entanto, os alunos
procuraram a integração entre situações em que os homens parecessem em harmonia com
a natureza e não observaram o vídeo como um todo. Visto que, o videoclipe é um grito de
alerta social e ambiental, deixaram se levar pelo sensorial. Uma prática que vem do texto
escrito, verbal.
Como resposta para a questão 6, como símbolos do bem, aparecem a água e a chuva
que, na natureza humana ou física, trazem o bem (terceiridade-símbolo). Toda a força da
natureza está centrada no ritmo e na impulsão de voz do cantor, assim, configuram-se em
índices, segundo Peirce (1999).
Na construção das questões, procurou-se a conformidade com a BNCC (BRASIL,
2017). Quanto às habilidades, estão assim contempladas
(EF09LI03) - Analisar posicionamentos defendidos e refutados em textos orais sobre temas de
interesse social e coletivo.
EF09LI05) - Identificar recursos de persuasão (escolha e jogo de palavras, uso de cores e imagens,
tamanho de letras), utilizados nos textos publicitários e de propaganda, como elementos de
convencimento.
(EF09LI09) - Compartilhar com os colegas, a leitura dos textos escritos pelo grupo, valorizando os
diferentes pontos de vista defendidos, com ética e respeito.
(EF09LI11) - Utilizar recursos verbais e não verbais para construção da persuasão em textos da
esfera publicitária, de forma adequada ao contexto de circulação (produção e compreensão).
EF09LI19) - Discutir a comunicação intercultural por meio da língua inglesa como mecanismo de
valorização pessoal e de construção de identidades no mundo globalizado. ”

A proposta norteada pelos princípios da BNCC orienta que a abordagem de ensino
deve transitar entre os cinco eixos (leitura, escrita, oralidade, dimensão linguística e
intercultural), portanto, as questões relacionadas na pesquisa contemplaram as habilidades
acima relacionadas fazendo o intercâmbio entre elas. Ademais, o processo ensino /
aprendizagem considera o caráter formativo, a educação linguística, consciente, crítica e
significativa.
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Imagens retiradas do videoclipe - The Earth Song.

VIDA - BEM – CLARIDADE

DESTRUIÇÃO – MAL - ESCURIDÃO

77

VIDEOCLIPE: THUNDER (Imagine Dragons)
Oficina 2
Após a apresentação do videoclipe, juntamente com as anotações e o questionário aplicado ao
final, constatei que:
Questões e Variação na

Considerações da

Considerações da professora -

resposta

professora -aspectos

aspectos pedagógicos;

teórico-culturais

Total adesão da classe

Questão 2

A faixa etária estava

As idades estavam alinhadas ao

Variação: sem variável

adequada aos temas

critério idade e série.

apresentados
Questão 3

O grupo D não soube Planejamento de aula

Variação:

identificar as ovelhas como Embora

tenha

havido

a

Grupo D não conseguiu símbolo; os alunos não preocupação com Semiótica,
fazer a interpretação; o sabiam
grupo e fez compreensão níveis
de texto.

a

diferença
de

de não foi percebido que os alunos

leitura- não sabiam níveis de leitura, o

compreensão/interpretação. que deverá ser vivenciado a
Esse animal está conectado partir de agora com a BNCC.
a uma força criadora e
destruidora do homem e do
mundo. Ele representa um
símbolo que está conectado
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a várias culturas e mitos na
antiguidade.
Questão 4

Todos

Variação:

interpretação da imagem Refletir sobre a padronização no

Sem

variável.

acertaram

a

fizeram

a Planejamento de aula

Todos relacionando ao padrão dos videoclipe e como isso é
resposta carros (iguais, velocidade representado

interpretativa, embora não constante).

A

na

nossa

questão sociedade. A pessoa pode, e as

saibam a diferença entre permite

outros vezes deve seguir padrões,

compreensão

e entendimentos, uma vez porém não precisa seguir os

interpretação.

que na cena dentro dos modelos que são impostos de
carros

aparecem

criaturas

as forma arbitrária.

diferentes,

portanto, pode-se deduzir
que

uma

pessoa

determinada não se desvia
do caminho.
Questão 5

Confusão entre o individual Planejamento de aula:

Variação:

e o coletivo.

Essa

é

uma

questão

Todas as respostas estão

interdisciplinar, transdisciplinar

iguais ao expressarem que

e faltou esta abordagem na sala.

a humanidade tem um
padrão,

embora

não

tenham percebido que um
assinala sobre o diferente e
o sucesso aparece como
arco-íris.

Questão 6

Todas as demais respostas Planejamento de aula: Embora

Variação:

fizeram

Os

grupos

D

e

compreensão tenha havido a preocupação

E próxima à interpretação. Os com

Semiótica,

não

foi

assinalaram e explicaram alunos retomaram a palavra percebido que os alunos não
que a criatividade foi “padrão”

–

o que

na sabiam níveis de leitura, o que
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mostrada

na

dança sociedade é sabido que: a deverá ser vivenciado a partir de

(malabarismos,
contorcionismos)

pessoa
e

que

alcança

o agora com a BNCC.

as sucesso porque faz algo

luzes coloridas para o alto; diferente dos outros.
todas as demais respostas
foram iguais, ou seja,
todos subiram, cresceram.
Questão 7

Os alunos entenderam a A ligação, aproveitamento do

Variação:

interpretação, embora no senso comum para interpretar a

Todas
corretas.

as

respostas senso comum é fácil ser um vida é uma competência na
ser diferente e parecer um BNCC:
ET. Talvez não tenham

(EF09LI05).

entendido como símbolo. A

recursos

criatura diferente, é uma

(escolha e jogo de palavras,

imagem

que

uso de cores e imagens,

transita entre um dragão,

tamanho de letras), utilizados

um Alien. Sendo que o

nos textos publicitários e de

dragão

propaganda, como elementos

ambígua

tem

uma

forte

representação para algumas

Identificar
de

persuasão

de convencimento.

culturas como o chinês,
pois

é

uma

criatura

enigmática poderosa.
Questão 8

Incrivelmente,

não Planejamento de aula:

Variação:

observaram o arco-íris no

Não há a prática de ler o texto

O grupo F apontou a fim da tela que tem uma não

verbal,

principalmente

ovelha negra e a religião. simbologia de renovação e quando envolve o cinema, o
Embora, o complemento esperança.

Algumas clipe. Eles precisam vivenciar

não variou dos outros culturas fazem ligação com diferentes tipos de textos.
grupos.

a evolução espiritual. As A competência geral - BNCC 4.
cores

também

significados

dentro

leitura semiótica.

têm “Utilizar diferentes linguagens
da – verbal (oral ou visual-motora,
como

Libras,

e

escrita),

corporal, visual, sonora e digital
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–, bem como conhecimentos das
linguagens artística, matemática
e científica, para se expressar e
partilhar

informações,

experiências,

ideias

sentimentos

em

e

diferentes

contextos e produzir sentidos
que levem ao entendimento
mútuo”.

O texto THUNDER
O videoclipe Thunder, da banda americana Imagine Dragons, apresenta o cenário de
Dubai, a maior cidade dos Emirados Árabes Unidos, a cidade é conhecida mundialmente
por ser extremamente desenvolvida e por seus enormes arranha-céus. A produção artística
e a gravação foram de responsabilidade do diretor Joseph Khan, e foi produzido em 2017.
O videoclipe apresenta elementos simbólicos de grandiosidade e riqueza.
A letra da música sugere um menino pobre, que era diferente dos outros e/ ou pensava
diferente, mas estava determinado a mudar de vida e alcançar o sucesso. As pessoas que
são e/ou pensam diferentes são representadas pelas criaturas diferentes, por outro lado, os
padrões da sociedade são retratados nas ovelhas brancas, o padrão das cores pretos e branco,
nos carros iguais que seguem na mesma direção. As imagens são reforçadas pela
semelhança entre os personagens: o vocalista se destaca porque veste uma roupa diferente
e se movimenta, em contrapartida os outros participantes da banda estão vestidos com a
mesma roupa e não se movimentam. A partir da projeção do videoclipe, percebe-se que as
criaturas demonstram um olhar questionador em relação ao que acontece ao redor. Os
movimentos realizados pelas criaturas diferentes demonstram a necessidade de lutar para
conquistar os sonhos, como também, superar os obstáculos que surgem no decorrer da vida.
A determinação das criaturas e a superação dos obstáculos, representado pela imagem das
mesmas no alto do um edifício observando os fogos de artifício, que por sinal estavam
coloridos. Da mesma forma, pôde se perceber que algumas ovelhas deixam de seguir os
padrões da sociedade, quando visualizamos elas flutuando no ar, o que nos leva a refletir
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que é possível mudar de opinião, uma crítica social para as pessoas que se mantém
irredutíveis mediante certos dogmas e ou regras instituídas pela sociedade.
O clipe é uma afirmação do cantor sobre si mesmo. Diz ser um sucesso, enquanto
aqueles que não ousaram estavam fazendo plateia para ele no fundo da multidão. O uso da
câmera de vídeo fortaleceu a grandiosidade gravando as cenas do vocalista de baixo para
cima fundamentando a autoafirmação do sucesso do mesmo.
Toda a filmagem é em branco e preto (terceiridade, símbolo 3), porque na cultura
estas cores representam oposições entre aquilo que é bom e o que é ruim. Há um relativismo
entre ser um trovão, ou um relâmpago que antecede o trovão e, no entanto, não ser feliz. O
índice 2 é, então, o sentimento de tristeza. O preto é um símbolo que mostra nos olhos um
ícone1 que leva o leitor a ver que não há esperança: olhos pretos e sem pupilas.
As ovelhas pastam no asfalto e, apesar de símbolo da paz, não são vistas pelo
protagonista no chão, mas voando. Tudo levita, porque o homem pode tudo.
Há também um outro olhar para o ser humano que no clipe aparece como alienígena,
com roupas e posturas diferentes, na referência de que todo aquele que nasceu com alma de
artista é necessariamente diferente/extraordinário.
O videoclipe “Thunder” possibilita discussões sobre a mitologia nórdica, um tema
que é de interesse dos jovens adolescentes uma vez que é composta por uma vasta gama de
lendas e crenças dos povos escandinavos antigos. Embora, no aquecimento da oficina tenha
enfatizado a semiótica e os símbolos, os sujeitos participantes da pesquisa não mencionaram
os trovões do clipe com a simbologia de “Thor” deus do trovão. Para eles o trovão é apenas
“um trovão”, no entanto, os sujeitos ignoraram o uso da conexão do trovão a Thor, ademais,
o clipe musical foi produzido fundamentado na semiótica, uma vez que utiliza a linguagem
não verbal para representar a mensagem inserida na letra da música. Dentro da literatura
nórdica Thor 2era filho de Odin que sinaliza o crepúsculo dos Deuses “certo verão, o sol vai
ficar negro e três pássaros anunciam o início de Ragnarök”, a relação com as cenas no início
do clipe musical. Percebe-se a presença de elementos vários simbólicos no clipe, por

1.
2

ícone (primeiridade) um parâmetro com relação de semelhança com o objeto.
índice (secundidade) é a consciência dos estímulos das sensações, reconhecem os elementos da realidade externa cuja

existência resiste à vontade da mente, índices de realidade.
3 Símbolo (terceiridade) sensações que, através dos símbolos são nomeados e relacionados – representação social.
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exemplo: os seres estranhos, as cores, as ovelhas, o posicionamento da câmera, os raio e
trovão.
No clipe preto e branco aparece um arco-íris (raios) vertical, no fundo da tela, que
indica a presença de um trovão como um registro de possibilidade de vida feliz para o
homem na Terra. De acordo com a simbologia das cores, o amarelo representa o otimismo
e a positividade; o verde representa a esperança e o azul a harmonia e confiança. As cores
deste arco-íris vertical são índices2 benfazejos em nossa cultura.

Imagens retiradas do videoclipe - Thunder.
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VIDEOCLIPE: EVERYBODY HURTS (Helping Haiti – Group of singers)
Oficina 3
Após a apresentação do videoclipe, juntamente com as anotações e o questionário aplicado ao
final, constatei que:
Considerações da professora

Considerações da professora -

Variação não esperada

-aspectos teórico-culturais

aspectos pedagógicos;

Questão 2

A

Sem Variável

adequada

faixa

etária

estava

As idades estavam predominantes

aos

temas

alinhadas ao critério idade e série

apresentados
Questão 3

As respostas contemplaram a

Esta questão está relacionada a

Variação não esperada

leitura da linguagem não

uma pesquisa no sentido de validar

Todos

os

grupos verbal

como

auxilio

da

o

desenvolvimento

de

concordaram que o uso do

compreensão, como também, competências e habilidades da

gênero

a conexão com o listening e o língua inglesa, especificamente

multimodal

audiolingual

auxilia

compreensão

da

inglesa.

e
na

língua

speaking.

associada as TDIC. Com este
vídeo,

ficou

evidente

a

importância do vídeo para o
aprendizado de uma língua franca.
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Questão 4

O sentimento tem relação

Não houve Variação

com

a

primeiridade.

Com relação ao documento da

A BNCC, a questão está conectada

interpretação correta levou os com
alunos

à

empatia,

solidariedade.

as

habilidades

socioemocionais.
A empatia foi ao encontro da
competência 9:
“Exercitar a empatia, o diálogo, a
resolução

de

conflitos

e

a

cooperação, fazendo-se respeitar e
promovendo o respeito ao outro e
aos

direitos

humanos,

com

acolhimento e valorização da
diversidade de indivíduos e de
grupos

sociais,

identidades,

seus

saberes,

culturas

e

potencialidades, sem preconceitos
de qualquer natureza.

Questão 5

Os grupos sinalizaram a luz

Planejamento de aula

Variação não esperada

do sol como luz após a

Outra vez aparece a necessidade

Todos os grupos fizeram

escuridão e como esperança.

de que a escola trabalhe gêneros

quase a mesma leitura.

Para eles, o sol é o recomeço.

diferentes, para que os estudantes

Esta

apreendam

questão

foi

muito

discutida, porque de início o
sol aparece estreitado pela
torre da igreja e pelas casas.
Está

vivo,

colorido.

A

impressão que se tem é de que
ele era o ícone assinalador de
que o pior viria a acontecer.
No

entanto,

os

apreenderam-no

alunos
como

símbolo de esperança. Há,
então, que se considerar a
importância
contextualizada,

da

leitura
porque

o

a

importância

cultura na vida das populações.

da

85

símbolo

não

é

uma

interpretação estática. O sol e
os raios são representados por
cores quentes. Os primeiros
raios do sol, como dar luz,
abrir as portas para o mundo,
o calor que transmite amor. O
como uma grande estrela é
venerado

em

algumas

culturas.

Questão 6

Os grupos responderam que

Planejamento de aula

Variação não esperada

os

Estudar mais o que é símbolo.

Não

houve

variação

leitura.

na

olhos

retrataram

sofrimento

das

o

pessoas.

Tudo

indica

que

os

alunos

Associaram que “os olhos são

realizam as leituras/ interpretações

os espelhos da alma”.

fundamentadas no verbal e no

Fizeram

interpretação

conhecimento que já possuem da

corretamente, mas não viram

leitura de imagens, portanto, será

os olhos como ícone, índice e

necessário fortalecer a leitura

símbolo.

semiótica.

a

Questão 7

Os

quatro

grupos

As cores são elementos utilizado

Variação não esperada

consideraram

questões

para interferir psicologicamente,

Grupos: A – B – D -E

estéticas das cores, como por depende do clima que se quer
exemplo destacar as cenas.

construir

e

Mas estranhamente, nenhum

significados.

grupo argumentou que o preto

A

cada

competência

qual

8

tem

registra:

e branco no momento que “Conhecer-se, apreciar-se e cuidar
aparece os cantores do grupo

de sua saúde física e emocional,

significa que o mundo estava

compreendendo-se na diversidade

de luto e solidário em relação

humana e reconhecendo suas

a tragédia no Haiti.

emoções e as dos outros, com
autocrítica e capacidade para lidar
com elas”.

Questão 8

O

grupo

Variação não esperada

“pedido”.

F
Este

respondeu Planejamento de aula
tipo

de
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Grupo F

compreensão

não

está

relacionado ao videoclipe,
pois

as

cenas

Faltou a abordagem de leitura
como ação interdisciplinar.

retratam

solidariedade em relação aos
feridos no terremoto do Haiti.
As mãos podem até ser usada
para pedir algo em outro
contexto.
A mão pode significar ajuda,
proteção, benção amizade. A
mão

Deus

se

encontra

retratada na tela Leonardo da
Vinci e representa criação e
proteção. Já a mão chifrada
significa o Diabo. A Mão de
Fátima é o símbolo da fé
islâmica. Um terreno fértil
para

discussões

das

diferenças culturais.
Questão 9

Culturalmente o abraço está

Planejamento de aula

Variação não esperada

bem instituído na sociedade.

Faltou a abordagem de leitura

O contato físico é muito

como ação interdisciplinar.

Não

houve

variação

respostas

nas

importante para os seres
humanos. Acolhe, acalma,
traz

conforto,

amor,

carinho

demonstra
e

mata

saudade.
Free Hugs Campaign – dia
mundial do abraço - 22 de
maio.

O

abraço

é

uma

linguagem universal que faz
bem para a alma, transmite
muitas mensagens positivas.
Questão 10

As respostas estão vinculadas

Planejamento de aula

Variação não esperada

a linguagem não verbal.

Faltou a abordagem de leitura

Sem variação.

como ação interdisciplinar.
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Cinco grupos relataram os
sentimentos associados as
imagens,

portanto,

primeiridade. Um grupo no
plano

palpável,

portanto

secundidade.
O videoclipe sinalizou a
importância da solidariedade
e da fraternidade quando
ocorre

uma

catástrofe,

infere

também

que

e
a

solidariedade deve se fazer
presente sempre. Com relação
ao contexto mundial, a ONU,
as ONGs, e os governos se
auxiliam

em

caso

de

catástrofes. Da mesma forma,
os grupos de artistas que
colaboram

com

as

habilidades para fortalecer a
solidariedade no mundo.

O Texto - EVERYBODY HURTS
O videoclipe da música Everybody Hurts (Helping Haiti), foi produzido Simon
Cowell jurado de programa de calouros como American Idol. Contou com a participação
de vinte e um artistas de renome internacional, dentre eles: Alexandra Burke, Cheryl Cole,
JLS, James Blunt, James Morrison, Joe McElderry, Jon Bon Jovi, Kylie Minogue, Leona
Lewis, Mariah Carey, Michael Bublé, Mika, Miley Cyrus, Robbie Williams, Rod Stewart,
Susan Boyle, Take That e Westlife Band.
A regravação do clipe teve o objetivo de arrecadar fundos para auxiliar na
reconstrução do Haiti. O álbum foi um dos mais vendidos na década de 2010. A canção
mexe com as emoções de quem escuta, a melodia é triste e o andamento lento, no entanto,
a letra da música é de incentivo, tem o objetivo de inspirar a viver, superar a tristeza, buscar
motivos para ser feliz.
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O Haiti é um país pobre da América central que foi devastado por um terremoto no
dia 12 de janeiro de 2010. A catástrofe deixou mais ou menos 250 mil pessoas feridas, 1,5
milhão de desabrigados e o número de mortos ultrapassou 200 mil pessoas.
O clipe musical carregado de emoção cria a possibilidade da interferência da
semiótica, em vista que, o videoclipe é similar a produção de um filme, portanto no
momento de sua produção foi-se pensado quais linguagens não verbais seriam utilizadas
para produzir o efeito desejado, que era mexer com o emocional das pessoas, incentivar a
fraternidade e solidariedade no leitor/espectador do clipe musical, uma vez que o objetivo
era arrecadar fundos.
O principal símbolo é a inversão da filmagem preto e branco para os cantores famosos
e colorido para os vitimados do terremoto. Normalmente as cores carregam grandes
emoções e, no clipe, em primeiridade, passam o sentimento de que os vitimados também
são seres humanos e os brancos também estão sofrendo, uma vez que o preto e branco
trazem o sentido de tristeza. Afinal, todos sofrem coloridos ou preto e branco.
O olhar concentra o foco da vida, como se fosse a câmera. É ícone, índice e símbolo,
aqui, de questionamento, de pergunta: por quê?
Os olhos, na perspectiva da linha do imaginário, têm-se que é a relação que o homem
tem com a imagem devido ao automatismo da forma de ver/ler o mundo. O ser humano tem
modos de perceber um sorriso, um olhar, um abraço, entre outras coisas. Muitas vezes, ao
transmitir uma mensagem temos a expectativa de que o ouvinte/ interlocutor compreenda,
porém, há interferências de uma série de fatores que envolve o falante/ locutor alienado
naquilo que ele acredita e quer passar na mensagem, mas que não é perceptível, pois o
interlocutor não possui mesmo conhecimento ou não acredita naquele ponto de vista.
Portanto, o imaginário é o real subvertido à nossa ordem, ambição ou desejo. No âmbito do
imaginário surgem nossas demandas, consequentemente, as nossas frustações uma vez que
aquilo que estava em nosso imaginário não foi contemplado. As satisfações e frustrações
constituem formas de ler, interpretar e interagir com o mundo e com as pessoas que nele
estão inseridas.
Do ponto de vista da ciência, a troca de olhares entre as pessoas estimula a
autoconsciência, em vista que o cérebro lê as ondas mentais e conscientiza-se das ações do
outro. O olhar possibilita também uma análise superficial da personalidade da pessoa
baseada na forma como o outro olha ou desvia o olhar.
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Por outro lado, o terreno do simbólico vai adentrar ao inconsciente, sendo um
sistema, um conjunto de imposições, onde nenhum elemento tem significação ou
significado. Assim sendo, essa forma de linguagem pode dar mais de um sentido para uma
mesma coisa, dependendo da pessoa que a está analisando. O ser humano é capaz de criar
símbolos, e essa elaboração dos signos é arbitrária em relação aos objetos que representam,
por isso mesmo, convencionais, ou seja, dependentes de aceitação social.
O olho é um símbolo da percepção das coisas, entendido como o elo entre o mundo
interior e o exterior. O sentido da visão sempre fascinou culturas e civilizações diferentes
ao redor do planeta.
A literatura é eclética sobre os significados dos olhos, sendo assim, adentram em
várias ciências. O poder dos olhos é representado em um ditado popular: “Os olhos são o
espelho da alma”. Assim como, o simbolismo do olho foi representado pelo filósofo romano
Plotino (270), segundo o qual "nenhum olho está capacitado a ver o sol enquanto, de certa
maneira, não for ele mesmo um sol". Entende-se que o olho é sempre a representação da
verdade.
Culturas e civilizações fortalecem a simbologia dos olhos no campo místico, como
pode-se observar alguns exemplos dos mitos das sociedades antigas:

OLHO DA

OLHO DE HÓRUS - EGITO OLHO DE HAMSÁ
MÃO DE FÁTIMA – ÁSIA

PROVIDÊNCIA/
TUDO VÊ

Fonte:

Fonte:

www.dicionariodesimbo

www.lefrontal.com/pt/signifi

los.com.br/olho-tudo-ve/

cado-dos-simbolosesotericos-egipcios

Fonte:
www.conceitos.com/hamsa/
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O conhecimento divino Símbolo egípcio oriundo do Símbolo da cultura e da fé
sobre todas as coisas ou a Antigo

Egito.

onisciência. O triângulo força,

luz,

– trindade: pai, filho e proteção,

Representa Judaica e islâmica, por isso,

poder,

cura, representa esperança e afasta a

clarividência

e sensação do medo. A palavra

espírito santo. Símbolo saúde. O olho era pintado nas hamsá significa cinco – cinco
da

Maçonaria.

Está urnas

funerários

com

o dedos da mão do homem

presente na nota de um objetivo de que a alma “ Mão de Deus”. O símbolo
dólar (USA), por meio do encontrar
olho que tudo vê – o marinheiros
símbolo do Illuminati

adornavam
embarcações

a

luz.
do

Os também é usado na nota de um
oriente dólar (USA).

as

suas

para

poder

navegar em segurança.

DEUS HINDU SHIVA - OS OLHOS DE BUDA OLHO GREGO /
INDIA

- NEPAL

OLHO TURCO / NAZAR

Fonte:

Fonte:

Fonte:

www.simbolismo.net/shiv

www.super.abril.com.br

www.dicionariodesimbolos.com.

a/

/mundo-estranho/qual-

br

o-significado-dossimbolos-com-olhos/

Shiva é o Deus Supremo Olhos
do Hinduísmo. Ele também Buda representam

de O símbolo do “Olho Turco” ou
“Nazar” é um olho usado para

é conhecido como o ser que através do budismo o afastar o mau-olhado, na forma
destrói e regenera a energia sentido dos “olhos que de

amuletos

ou

ornamentos

da vida. Trata-se de um tudo veem e tudo sabem, pendurados geralmente feitos de
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Deus

benevolente,

que mas nada falam”. A vidro azul. O olho também

protege os seus seguidores. imagem

se

encontra simboliza o olhar de Deus que

O deus que possui em sua estampada

em ilumina e protege as pessoas,

testa o terceiro olho. O praticamente todos os além de transmitir a paz. O olho
“Olho de Shiva” – que santuários
representa

o

fogo

budistas. grego existe há muito tempo, e

da Representa

o

mais era utilizado em rituais da

destruição e da renovação, verdadeiro e puro amor; religião islâmica, mas foi adotado
além da inteligência.

aquele que de nada tem a por católicos também. Faz parte
ver com aparências ou da cultura Grega e Turca, mas
ego, que são libertos da também muito encontrado em
cobiça ou da ambição. O países árabes, como Grécia, Irã e
terceiro olho, entre os Armênia.
outros dois, ressalta esse
significado e dá o tom
aos

“Olhos

da

Sabedoria”,

como

também é conhecido.
Abaixo dos olhos, o
traço que lembra uma
interrogação

é

o

caractere em sânscrito
para

o

número

1,

simbolizando a unidade
de todas as coisas.

Na história tem havido uma forte tradição ao longo do tempo demonstrando os cultos
pelos símbolos, os continentes e as culturas usam o simbolismo do olho de forma geral,
representando uma força criadora benevolente que vigia.
O símbolo do olho como signo de representatividade de Odin, o mais poderoso deus
pagão, pai de todos, deus da sabedoria, da profecia, da guerra, na verdade, era brilhante,
misterioso e perigoso morador do mundo de Asgard.
De acordo com a mitologia nórdica, Odin desejou beber da água do poço de Mímir,
suas águas borbulhavam das profundezas do solo, alimentando Yggdrasil, a árvore do
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Mundo. As águas do poço só eram usufruídas pelo próprio sábio Mímir que cobrou um
preço: o olho de Odin. O deus pagão havia se arriscada muito na jornada pelas terras dos
gigantes para chegar até o poço. Ele desejava muito beber as águas do conhecimento e
aceitou trocar o olho para adquirir sabedoria. Após beber passou a ver mais longe e com
clareza com o seu único olho. O outro olho de Odin permaneceu no poço observando tudo.
De acordo com Wilkinson (2018, p. 139) “A busca pelo conhecimento tinha um propósito:
ele previra o fim de Ragnarök”. Entende-se que o conhecimento é a porta de entrada para
um mundo melhor.
Na perspectiva da cultura mundial, a simbologia dos olhos tem conotação para o bem
- “o olho que tudo vê, o olho da providência divina”, os símbolos apresentados, embora de
culturas diferentes, mantêm a ideia principal da onisciência e do olho do conhecimento.
Entretanto, a existência da ramificação para o “olho do mal” é encontrada na literatura do
século XX, um exemplo é J.R.R. Tolkien – na trilogia “ O Senhor dos Anéis” a
corporificação do grande olho do mal, aquele que tudo vê, um sentido figurado do
personagem senhor Sombrio Sauron (do mal) que desejava o controle de tudo e todos.
O filósofo grego Plutarco (46- 119) argumentou sobre a dualidade do ser humano
para o bem e o mal. Segundo o filósofo, o olho humano tem o poder de liberar raios
invisíveis de energia, energias negativas capazes de matar plantas, pequenos animais e até
bebês. E algumas pessoas possuem uma habilidade ainda mais forte de fascinação, podendo
ser para a beleza ou magia negativa.
Assim, o mal é a ausência do bem, e desde a origem do mundo, existem símbolos
que representam o mal e os símbolos que representam o bem, o belo, e neste embate esperase que a verdade e o bem prevaleçam sempre.
Imagens retiradas do videoclipe - Everybody Hurts.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
As inquietações como professora de inglês da Educação Básica fomentaram essa
pesquisa e motivaram o estudo aprofundado da Base Nacional Comum Curricular objetivando
a práxis do documento que é de caráter normativo. Sendo assim, esse estudo possibilitou
analisar a efetividade da metodologia ativa aplicada aos objetivos desta pesquisa.
A seleção dos sujeitos da pesquisa considerou alguns fatores, tais como: o documento
da BNCC homologado em 2017 que englobava a educação infantil, ensino fundamental I e
ensino fundamental II; a possibilidade de analisar alunos concluintes do fundamental II; a
colaboração da equipe gestora da Escola Estadual Souza Bandeira uma vez que faço parte do
quadro de professores efetivos da escola; e por último a possibilidade de aplicar uma
metodologia ativa para observar o desenvolvimento de competências e habilidades no processo
ensino/ aprendizagem da língua inglesa relacionadas no documento oficial.
A pesquisa demonstrou que a sala de aula é uma trama movente, e que todo professor
pesquisador deve criar condições para uma aula efetiva.
Os protagonistas da pesquisa foram os alunos e a professora de inglês (eu). A abordagem
durante a pesquisa considerou o contexto real dos alunos, e os temas nos videoclipes foram
significativos e desenvolveram criticidade nos alunos.
A BNCC apresenta proposta ousada, mas com as características da educação 4.0, sendo
que esse estudo demonstrou a emergência dos investimentos estruturais e tecnológicos nas
escolas públicas objetivando um modelo tecnológico de ensino. Embora, muitas coisas podem
ser aplicadas quando o professor está aberto à compreensão e interpretação do texto oficial.
A condução dessa pesquisa seguiu um planejamento criterioso de maneira que pudessem
ser avaliados todos os momentos vivenciados pelos sujeitos participantes desde a
divisão/formação dos grupos até a conclusão das discussões.

A divisão por afinidade

demonstrou ser efetiva, uma vez que os sujeitos foram observados nos momentos de discussão,
quando examinamos as interações e comunicações orais e por escrito, portanto, não houve
necessidade de quebrar o gelo e ou aquecer o grupo. Observei que as atividades realizadas por
grupos com menos afinidade demandou mais esforços na condução. Os alunos participantes
tinham a idade entre catorze e quinze anos (terceiro setênio3 14-21 anos) momento que possuem
as energias liberadas de desenvolvimento do sistema psicoemocional, destinadas ao despertar
das forças do pensar lógico, abstrato e conceitual do indivíduo, base para a formação do seu
julgamento pessoal e formação do seu caráter e individualidade como ser humano.
3

Teoria filosófica que considera que a vida do ser humano é dividida em sete anos.
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As projeções dos videoclipes no estudo não objetivaram apenas prazer dos jovens
hedonistas, como também, oportunizaram melhores comportamentos, rendimentos e o
desenvolvimento de competências, logo, um percurso entre prazer no aprendizado e um objeto
acessível aos alunos que despertou a necessidade de apropriação de novos conhecimentos nos
alunos.
Durante os momentos de discussões, percebeu-se o interesse pelos símbolos e o
significado das cores, conhecimento que não fazia parte do seu dia a dia. Além disso, os alunos
não tinham analisado um videoclipe sob outro ponto de vista que não seja o do prazer, portanto
abriu um campo amplo em termos de leituras críticas e significativas. O videoclipe serviu de
trilha/ norte que possibilitou ampliar a leitura e interpretação dos textos audiovisuais
multimodais tornando-os seres autônomos, sociais, responsáveis e codetentores de sua cultura
e seus conhecimentos.
Os resultados da pesquisa comprovaram a importância de trabalhar com textos
multimodais, uma vez que são textos multissemióticos. No tocante ao uso dos videoclipes em
relação ao aprimoramento do listening e do speaking, a música tem sido usada no ensino da
língua inglesa de forma satisfatória há muito tempo, no entanto, o estudo objetivou a habilidade
do reading no processo de compreensão do texto audiovisual, a partir da construção de elos
entre a letra da música (linguagem verbal), melodia e a linguagem não verbal (elementos
sígnicos) tal qual se encontra nas orientações do documento da BNCC, comprovando o
desenvolvimento de competências nos sujeitos participantes.
Quando refletimos sobre por que uma atividade não teve bons resultados, em vários
momentos vimos a falha no planejamento da aula, procedimentos estratégicos necessários para
o insight do aluno. Foi falha do professor e não do aluno, comprovando a importância do
planejamento das aulas.
Chamou a atenção da pesquisadora, a necessidade de fortalecer a leitura semiótica no
ensino fundamental II, principalmente nos anos concluintes. Sendo assim, demonstrou a
importância de estudos na área de linguagens que possam colaborar melhoria no processo
ensino/aprendizagem. Da mesma forma, comprovou a viabilidade do uso das metodologias
ativas no processo ensino/aprendizagem na disciplina de Língua Inglesa.
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APÊNDICE I
QUESTIONÁRIO DO VIDEOCLIPE – EARTH SONG (Michael Jackson)

1. GROUP NAME
a) group one –
b) group two
c) group three
d) group four
e) group five
f) group six

2. AGE
□ from 13 to 15
□ from 16 to 18

3. WHICH SCENE SHOWS THE MAN INTEGRATED IN NATURE DEMONSTRATING AN
IDEAL PERSPECTIVE OF LIVING AND MAINTAINING THE ENVIRONMENT?
a) group one – Preservando vários pontos “naturais”, como montanhas, cachoeiras e
preservando elas.
b) group two – A mulher meditando, demonstrando respeito e paz.
c) group three – Uma mulher meditando em frente a um abismo.
d) group four – De uma mulher caminhando na floresta.
e) group five - A mulher meditando e uma pessoa correndo no parque.
f) group six – Nenhuma das partes, pois sempre aparece uma desigualdade (contradição)

4. WHAT SIGNS WERE USED TO POINT THE NEED TO LIVE IN PEACE WITH NATURE?
a) group one – A pomba branca.
b) group two – As flores, a árvore, os animais, a mulher junto com a natureza.
c) group three - A pomba e a música pedindo para ajudar o meio ambiente.
d) group four - Pomba branca e as imagens da natureza.
e) group five – A miséria, a poluição, o aquecimento global e a destruição.
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f) group six _ Os animais e as paisagens.

5. WHAT DOES FIRE MEAN?
a) group one – Se usarmos ele, podemos matar pessoas, os animais, e, até mesmo destruir o
planeta.
b) group two – A morte.
c) group three – O desmatamento e a destruição.
d) group four- Destruição.
e) group five – Coisas ruins e destruição.
f) group six – Significa o desmatamento e a exploração. Significa guerra e morte. No vídeo
eles exploram a natureza.

6. WHAT DO FLOWERS REPRESENT? WHAT ABOUT THE RAIN / WATER?
a) group one – Representam a paz com as pessoas, felicidade, etc.
b) group two – Representa a esperança, pois depois da queimada sempre nasce algo nas cinzas.
Que nem no sofrimento, sempre pode haver esperança e a água significa a pureza.
c) group three – As flores representam a calma, paz e tranquilidade e a chuva e a água
representam a força da natureza.
d) group four – Uma das partes mais belas da natureza e a purificação da água.
e) group five – Uma parte bonita da natureza, um alívio em meio ao caos.
f) group six – Significa a ordem do universo, a lei. Porque se você cortar uma árvore é
replantar, a ordem continua.

7. WHEN THE BLACK AND WHITE COLORS ARE USED IN THE VIDEO?
a) group one – Quando eles usam para demonstrar o sofrimento das pessoas que moram nas
ruas.
b) group two – A morte, tragédia e o sofrimento.
c) group three - O preto e o branco representam tristeza.
d) group four – Para mostrar imagens tristes de pessoas sofrendo.
e) group five – Comparação das coisas boas e ruins.
f) group six – Significa o mundo sem vida, o preto significa morte e o branco significa...
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8. WHAT IMAGES DEMONSTRATE THE FORCE OF NATURE?
a) group one – Tem uma que o lugar que está todo seco, aí eles mostram as flores e a grama
nascendo de novo.
b) group two - Terremoto e a força da água.
c) group three – As imagens da chuva, da água e da vida selvagem.
d) group four – Desmoronamento, as ondas do mar batendo forte nas rochas.
e) group five – A parte a qual as geleiras estão derretendo, o gelo cedendo.
f) group six – Quando as avalanches invadem as cidades, quando o céu faz chover formando
novas geleiras.

9. HOW ARE PAST AND PRESENT SHOWN IN THE VIDEO? WHAT IS THE CONNECTION
WITH A PROJECT IN THE FUTURE?
a) group one – No passado eles cuidavam mais da natureza, apesar das guerras. Conscientizar
as gerações futuras de não destruir a natureza.
b) group two – Antes mostrava florestas inteiras, agora no presente elas estão sendo
queimadas. Se continuar assim o futuro que nos aguarda será a morte do planeta.
c) group three – Para não cometer os mesmos erros do passado.
d) group four – o passado estava positivo e o futuro serva para mostrar como devemos agir
futuramente a partir do presente.
e) group five – Mostra todo o estrago que fizemos comparado a como era antes. Acaba
mostrando que se continuarmos assim nos destruiremos.
f) group six – O passado é mostrado como algo triste, o presente são consequências que o
homem causou, a conexão entre eles é para melhorar o futuro do mundo.

11.TELL ME THREE THINGS THAT CAUGHT YOUR ATTENTION IN THE MUSIC VIDEO?
a) group one – O sofrimento dos animais e das pessoas, icebergs derretendo e a seca nas
cidades.
b) group two – A bomba atômica, as geleiras derretendo, e os animais sendo mortos, e todas
essas coisas foram causadas pelo ser humano.
c) group three – A pomba, os animais correndo, a mulher meditando.
d) group four – Mostra cenas da natureza, cenas de paz e cenas fortes.
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e) group five -As imagens da natureza, os seres humanos sofrendo.
f) group six – A cobra, uma mulher meditando e imagens de pessoas na guerra
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APÊNDICE II

QUESTIONÁRIO DO VIDEOCLIPE: THUNDER (Imagine Dragons)

1. GROUP NAME
__________________________________________________________
2. AGE
□ from 13 to 15
□ from 16 to 18

3. WHY IS THE MEANING OF THE WHITE SHEEPS? (SYMBOL)
a) group one – Simbolizam as pessoas que seguem um padrão.
b) group two _ As ovelhas representam um rebanho como se a sociedade fosse um rebanho e
que ele fosse “a ovelha negra da família” fazendo o que ele quiser sem ser padronizado.
c) group three – Um padrão de pessoas da sociedade onde todos são iguais e olham com
estranheza as diferenças.
d) group four – AS ovelhas simbolizam pessoas em estado de evolução, no final do vídeo
mostra elas como pessoas.
e) group five – Que no início elas (ovelhas) estavam normais e no fim estavam anormais e
diferentes (voando, algo que ovelhas não podem fazer).
f) group six – Pessoas comuns.

4. WHY THE CARS ARE GOING TO THE SAME DIRECTION?
a) group one – Pois eles seguiam o mesmo padrão da sociedade.
b) group two – Significa que todos temos que seguir os padrões sociais e que até as pessoas
diferentes fisicamente ou psicologicamente devem também, os padrões impostos pela
sociedade.
c) group three – Um padrão posto pela sociedade que não pode ser quebrado.
d) group four – Porque os carros representam a sociedade em que todos têm que ser iguais
como máquinas.
e) group five – Porque no vídeo todos demonstram ser iguais em suas escolhas.
f) group six – Porque estão presos em um padrão em que todos estão indo para a mesma
direção, como passageiros (sem questionar).
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5. WHAT IS THE PATTERN IN THE VIDEO THAT DEMONSTRATES THE WISH THAT WE
ARE ALL THE SAME?
a) group one – As cores: preto e branco.
b) group two – No começo as “pessoas” diferentes se movimentavam e os outros que estão
(vestem) de preto, ficam parados sem reação demonstrando assim, que a sociedade ignora os
diferentes.
c) group three – Todos estão com a mesma roupa, os mesmos carros, agindo igual, tendo
apenas os aliens diferentes.
d) group four - O padrão é homens brancos com roupas pretas, carros pretos correndo numa
mesma direção, tudo em preto e branco representado no mundo padronizado.
e) group five – Que está em preto em branco.
f) group six – A cena em que os carros seguem na mesma direção.

6. WHAT IS THE WAY USED TO DEMONSTRATE THE DESIRE TO GET TO TOP?
a) group one – Eles andarem nas paredes (dos edifícios)
b) group two – As “pessoas” no vídeo que são diferentes saem dos padrões, e conquistam o
sucesso do seu próprio jeito, sendo elas mesmas.
c) group three – Parece só um caminho, pois todos seguem o mesmo padrão, o mesmo
caminho, etc.
d) group four – A cena onde ele (o alien) está dançando. (fazendo malabarismo/
contorcionismo)
e) group five – Acho que o raio e eles dançando.
f) group six – Enquanto os Aliens estão seguindo, a mesma direção dos outros carros, olham
para o topo dos prédios almejando o sucesso. A maneira usada para demonstrar, para chegar ao
topo é escalando os prédios.

7. WHAT IS THE MEANING OF ALIENS IN RELATION TO THE MEANING OF MUSIC?
a) group one – Eles são os diferentes.
b) group two - Os aliens representam os seres diferentes que a sociedade acha errado e
estranho.
c) group three – Eles representam a diferença e quando ele diz “feel the thunder” é como se
ele dissesse: “Sinta a diferença, se solte”.
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d) group four – Os Aliens são os “diferentes” da sociedade que na verdade são gente como
todo mundo. (a representação)
e) group five – Que eles são diferentes.
f) group six – São as pessoas diferentes (que pensam e agem), que não seguem padrões.

8. TELL ME THREE THINGS THAT CAUGHT YOUR ATTENTION IN THE MUSIC VIDEO?
a) group one – Alienígenas, ovelhas e carros.
b) group two – O jeito que as “pessoas” se movimentam que chama atenção dos outros. E, a
segunda coisa é que o vídeo e todo preto e branco e tudo é político e igual como se se nada
fosse mudar. A terceira coisa são os carros indo na mesma direção e com as “pessoas”
diferentes estão dentro deles, indo para a mesma direção.
c) group three – As cores (preto e branco), os Aliens e as ovelhas.
d) group four - A cidade preta/ branca; os carros numa direção e os Aliens.
e) group five – O raio, os Aliens e as cores todas iguais.
f) group six – A “ovelha negra” entre as brancas (religião); Os Aliens que representam as
pessoas diferentes (principalmente a parte que surgem em raios coloridos); Os carros
seguindo a mesma direção e almejam o topo.
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APÊNDICE III

QUESTIONÁRIO DO VIDEOCLIPE: EVERYBODY HURTS (Helping Haiti)

1. NAME OR GROUP NAME
a) group one –
b) group two
c) group three
d) group four
e) group five
f) group six

2. AGE
□ from 13 to 15
□ from 16 to 18

3. IS IT POSSIBLE TO DEVELOP LISTENING AND SPEAKING BY ARTICULATING THE
NEGOCIATION OF MEANINGS FROM THE MUSIC VIDEO? HOW DO YOU USE?
□ Yes, it is.
□ No, it isn’t.

a) group one - As figuras e a música trazem o mesmo sentido: tristeza e dor.
b) group two – O próprio nome leva a entender uma situação triste de dor e sofrimento.
A melodia também leva a entender isso.
c) group three - Assistindo repetidamente.
d) group four – Porque nós conseguimos associar a música com o vídeo.
e) group five – Escutando o videoclipe vária vezes a gente desenvolve a fala.
f) group six – Aprendendo a pronúncia e o significado das palavras.

4. WHAT DID YOU FEEL WHILE YOU ARE WATCHING THE MUSIC VIDEO?
a) group one - Senti que queria ajudar aquelas pessoas necessitadas.
b) group two – Tristeza, angústia e dó de ver aquelas pessoas naquela situação.
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c) group three – O sentimento que nós tivemos foi de tristeza e aflição pelo acontecimento no
vídeo.
d) group four - Tristeza e simpatia pelas pessoas, vontade de fazer algo para ajuda-los.
e) group five – O videoclipe nos mostrou a realidade do que aconteceu no local isso tocou
nossos corações.
f) group six – Tristeza, preocupação, com o povo, pena, desejo de ajudar e se colocar no lugar
do outro.

5. WHY SUNLIGHT APPEARS REFLETED AT THE BEGINNING OF THE VIDEO?
a) group one – O pôr do sol simboliza uma esperança para eles.
b) group two – Significa uma esperança.
c) group three – A luz no começo do vídeo significa que sempre no final da escuridão haverá
a luz da vida. Que todos os acontecimentos e desastres que ocorreu com as pessoas no final
foram ajudadas.
d) group four - Porque depois de tantas tragédias, ainda tem a luz do sol para dar a eles
esperanças.
e) group five – A luz nos mostrou um recomeço na vida das pessoas, algo como esperança.
f) group six – Que um novo dia surgirá e que momentos ruins podem passar, uma nova
esperança.

6. WHY THE VIDEO CLIP EMPHASIZES THE PEOPLE'S EYES? WHAT DOES MEAN?

a) group one - Pela pobreza e pelo sofrimento daquelas pessoas.
b) group two - Para mostrar o sofrimento das pessoas em seus olhos.
c) group three – para mostrar o desespero, a dor e a tristeza que as pessoas estavam sentindo.
d) group four – Os olhos são a janela para o coração. Nós conseguimos ter uma ideia dos
sentimentos deles.
e) group five – Porque os olhos falam mais do que palavras, e também expressa sentimentos.
f) group six – Para ver a dor que eles estão sentindo.

7. WHAT IS THE MEANING OF THE COLORS IN THE IMAGES? EXAMPLES: BLACK /
WHITE. WHY ARE THEY USED IN SOME SCENES INSTEAD OF THE COLORS?
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a) group one – Para focar naquilo que realmente precisa ser visto.
b) group two – Para dar ênfase na cena mostrar uma parte importante.
c) group three – A parte preta e branca do vídeo é pelo motivo das pessoas estarem de luto
pelo acontecimento. E quando fica colorido é para deixar nítido para nós espectadores a dor e
o sofrimento.
d) group four – As cores dão um contraste entre os acontecimentos pós terremoto e a
mensagem passada pela música.
e) group five – Para dar ênfase numa situação que nós podemos considerar realidade para
alguns povos.
f) group six – Representa os sentimentos das pessoas, preto para o luto da morte das pessoas
e branco para o desejo de paz.

8. WHAT IS THE SYMBOLISM OF THE HANDS IN THE IMAGES?

a) group one - Sofrimento das pessoas e amor ao mesmo tempo.
b) group two – Significa acolhimento das pessoas com as pessoas feridas um método de tentar
acalmar as crianças.
c) group three – O significado das mãos é que as pessoas pedem ajuda, dão ajuda e lutam com
elas.
d) group four – Simboliza ajuda, uma mão amiga para ajudar nos momentos difíceis.
e) group five – A mão que ajuda, acolhe e salva as pessoas.
f) group six – Pedidos.

9. WHAT DOES THE HUG IN VIDEO REPRESENT? WHAT IS THE CULTURAL
SIGNIFICANCE?
a) group one – Amor e carinho pelas pessoas.
b) group two – Significa o acolhimento das pessoas, na cultura significa um porto seguro e
matar a saudade.
c) group three – Significa conforto; creio que socialmente também.
d) group four – Consolo, conforto para representar que eles não estão sozinhos.
e) group five – Acolhimento.
f) group six – Consolo que as pessoas estão tendo e oferecendo no momento difícil que eles
estão passando.
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10. TELL ME THREE THINGS THAT CAUGHT YOUR ATTENTION IN THE MUSIC VIDEO?
WHY?
a) group one – 1 sofrimento; 2ª O amor e carinho pelo outro; 3ª E apesar de tudo ainda existe
felicidade.
b) group two – As pessoas debaixo dos destroços, o pai carregando sua filha e uma senhora
ferida.
c) group three – Sofrimento das pessoas, desespero das pessoas que foram ajudar e a falta de
comida.
d) group four – As pessoas receberem ajuda, o contraste das cores e a música.
e) group five- As mulheres fazendo oração, o desespero das pessoas e o menininho sendo
resgatado.
f) group six – Os pedidos de socorro, as expressões das pessoas, reações das pessoas, porque
foram cenas fortes.

