
ENCONTRO DE ATIVIDADES CIENTÍFICAS, 17.; SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 4., 2014, LONDRINA. ANAIS ... LONDRINA: UNOPAR, 2014.

A LEITURA DE INFORMAÇÕES IMPLÍCITAS EM GÊNEROS MULTIMODAIS NO ENSINO MÉDIO

ANA PAULA PINHEIRO DA SILVEIRA
ANTONIO LEMES GUERRA JUNIOR
ELIZA ADRIANA SHEUER NANTES
JULIANA FOGAÇA SANCHES SIMM

Autores

Categoria

Trabalho de Pesquisa

Introdução

O projeto de pesquisa "Gêneros multimodais e multiletramentos: novas formas de autoria", coordenado pela Profa.
Dra. Ana Paula Pinheiro da Silveira, no qual este trabalho se ancora, avalia o impacto das novas tecnologias nas
relações entre pessoas e textos, uma vez que, desse processo, decorreram diversas transformações, como a
instauração de novas formas de leitura e, por conseguinte, de construção (autoria) de sentidos. Nesse contexto de
convergências entre culturas e linguagens, é exigido do indivíduo o letramento no âmbito da multimodalidade, a
fim de que códigos semióticos de diversas naturezas sejam explorados e tenham suas significações, incluindo as
de caráter implícito, assimiladas. Diante disso, este trabalho surge como uma ação colaborativa-interventiva, no
intuito de que sejam desenvolvidas ou aprimoradas, em alunos do Ensino Médio, habilidades para a efetiva leitura
de gêneros multimodais e o levantamento de informações subjacentes à estrutura superficial dos textos.

Objetivos

O objetivo deste trabalho é apresentar uma proposta de abordagem da leitura de gêneros multimodais, com
ênfase na exploração de informações implícitas, como os pressupostos e os subentendidos, com alunos do Ensino
Médio de uma escola da rede pública, no intuito de instrumentalizá-los para atuarem de modo eficaz em atividades
de compreensão leitora, dentro e fora do contexto escolar.

Material e Métodos

A aplicação da proposta de trabalho, em turmas do Ensino Médio de uma escola pública da cidade de Londrina-PR,
foi desenvolvida em duas etapas: (i) primeiramente, por meio de uma atividade diagnóstica, foi verificado o nível
de apreensão, pelos alunos, de informações implícitas em gêneros multimodais (tirinhas, charges, propagandas
impressas, comerciais em vídeo, capas de revistas, manchetes de jornais, imagens), os quais foram apresentados
para uma discussão conjunta, seguida da sistematização do conteúdo, com a teorização dos conceitos de
"implícitos", "inferências", "pressupostos" e "subentendidos"; (ii) posteriormente, em uma verificação avaliativa em
torno do conteúdo abordado, foram disponibilizados aos alunos quatro outros exemplares dos gêneros abordados
(tirinha, propaganda impressa e em vídeo, manchetes de jornais), a fim de que eles pudessem explorá-los quanto
à presença de informações implícitas, evidenciando as estratégias utilizadas nesse processo de compreensão
leitora.
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Resultados e Discussão

A pesquisa, aplicada em uma escola pública, junto a alunos do 2º ano do Ensino Médio, apontou alguns resultados
relevantes: (i) os gêneros multimodais fazem parte do cotidiano desses alunos, o que justifica a sua abordagem,
especialmente nessa fase de preparo para testes vestibulares, em que é cobrada a leitura desses materiais; (ii) os
alunos apresentaram maior facilidade para a captação de informações implícitas em gêneros como tirinhas,
charges, comerciais em vídeo, talvez pela sua constituição, em geral, de caráter cômico ou pelo conteúdo
cotidiano; (iii) gêneros de caráter mais formal, como manchetes de jornais, exigiram maior concentração dos
alunos, uma vez que dependem, também, de conhecimentos prévios ou de contextualização; (iv) há a
possibilidade de abordagem conjunta de gêneros veiculados em diferentes suportes, constituídos a partir da
combinação de diferentes códigos semióticos, em atividades de formação de leitores.

Conclusão

Este trabalho, por sua natureza colaborativa-interventiva, evidenciou a proficuidade da parceria entre Universidade
e Escola Pública, com a proposição, pelos pesquisadores, de atividades de leitura envolvendo gêneros multimodais.
Trata-se de uma preocupação que, ao ser levada para a sala de aula, pode instaurar práticas diferenciadas no
ensino de língua materna, especialmente no âmbito da formação de leitores competentes.
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