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RESUMO 

 

ELUF, C. A. Nova Interface Pedagógica: Linguística de Corpus + 

Multiletramentos. 133 p. 2010. Tese (Doutorado) – Faculdade de Filosofia, Letras e 

Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. 

 

 Esta tese constitui-se de pesquisa que relata a construção de uma nova 

Interface Pedagógica e evidencia sua aplicação como alternativa na produção e 

construção do conhecimento na formação do professor de Língua Inglesa. A 

interface é desenvolvida a partir da interseção da Linguística de Corpus e dos 

Multiletramentos. Sua práxis, primeiramente, ocorre em sala de aula, na graduação 

do curso de Letras e a interface compreende disciplinas que não estão incluídas na 

grade curricular. Sua utilização visa proporcionar promoção de autonomia, 

desenvolvimento da independência e acesso à capacitação ao aprendiz no processo 

ensino-aprendizagem. As práticas relacionadas ao uso da interface foram 

viabilizadas pelo momento contemporâneo, da globalização, e pela inserção das 

Tecnologias de Informação e Comunicação – as TICs – tanto na sociedade quanto 

na educação formal. 

As observações foram feitas a partir das atividades desenvolvidas em quatro 

projetos elaborados para aplicação da interface. Estes comportam dois instantes de 

ensino-aprendizagem. Um deles ocorre na formação dos futuros professores de 

Língua Inglesa na graduação de Letras, por meio da prática efetuada pelo professor 

em sala de aula, com a compilação de um Corpus de Aprendizes e a construção de 

textos multimodais. O outro instante acontece quando o aluno graduando aplica 

suas próprias práticas. Esta etapa envolve os demais projetos: Projeto Helpers 

universidade particular, Projeto Helpers universidade pública e o Projeto EMEF – 

desenvolvido em escola da rede municipal. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Interface Pedagógica; Linguística de Corpus; Multiletramentos; 

Práxis; Formação do Professor de Língua Inglesa.  
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ABSTRACT 

 
ELUF, C. A. New Pedagogic Interface: Corpus Linguistics & Multiliteracies. 

2010. 133 p. PhD dissertation – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. 

 

This thesis consists of an action research which reports the construction of a new 

pedagogical interface as an alternative for production and construction of knowledge 

in language graduation courses which prepare English language teachers. The 

interface is developed from the intersection of Corpus Linguistics and Multiliteracies. 

Its praxis primarily occurs in the classroom of the undergraduate students of 

Languages. The interface comprises two academic areas which are not included in 

the curriculum. Its use is intended to provide promotion of autonomy, independence 

and development of the learner access to training in the teaching / learning. Practices 

related to use of the interface were made possible by the contemporary moment of 

globalization and the integration of Information and Communication Technologies – 

ICTs – both in society and in education. 

 

The observations were made from the activities carried out in four projects designed 

for the interface application. These include two moments of teaching and learning. 

One occurs in the training of future English teachers in the Graduation Courses of 

Languages, through the practice made by the professor in the classroom, with the 

compilation of a learner corpus and with the construction of multimodal texts. The 

other moment is when the undergraduate students apply their own practices. This 

step involves the other projects: Helpers Project in a private university, Helpers 

Project in a public university and the Project EMEF – developed in a public school. 

 

 

KEY WORDS: Pedagogical Interface; Corpus Linguistics; Multiliteracies; Praxis; 

Training of English Teachers. 
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INTRODUÇÃO 

 

O objetivo desta tese é apresentar uma nova Interface Pedagógica, 

desenvolvida a partir da interseção entre Linguística de Corpus e Pedagogia de 

Multiletramentos, proposta como alternativa às práticas construídas na 

formação do professor de Língua Inglesa (LI).  

A interface compreende duas disciplinas da pós gradução da FFLCH-

USP e está sendo inserida, mediante atividades executadas pelo professor de 

Língua Inglesa em suas aulas. 

As práticas aplicadas na formação do professor de LI centram-se em 

considerações estabelecidas e norteadoras dos momentos de ensino e 

aprendizagem na relação educador-aprendiz, conforme Bustamante (2009) 

podemos citar: 

 conexão entre a teoria e a prática e reflexão sobre a prática; 

 reflexão sobre a ação pedagógica como base para a teoria e para a 

prática; 

 relações de ensino-aprendizagem orientadas para o fazer e o 

compreender como fundamento da construção de conhecimento; 

 contribuição significativa para que o conhecimento seja de fato 

apropriado por aquele que aprende;  

 usos da internet com base em projetos periféricos ao currículo da 

graduação e em situações de aprendizagem diferenciadas; 

 capacidade de gestão de aula em ambiente complexo; 

 competência construída e desenvolvida por indivíduo e não 

transmitida; 

 reflexões sobre as atitudes do professor enquanto educador diante da 

própria atuação pedagógica; 

 reflexões e prática sobre ações não vivenciadas no próprio ambiente 

da formação do professor; 

 formação do professor dentro do contexto educativo; 

 aprendizagem diferenciada: aprendizagem na práxis; 

 projetos de aprendizagem e de práxis. 
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O que possibilitou o desenvolvimento dos projetos-piloto que serão 

descritos nesta tese e também a inserção da Interface foi a inclusão das TICs 

nos âmbitos social, público, particular e educacional.  

A aplicação da interface pretende investigar se a interseção entre 

Linguística de Corpus e Pedagogia de Multiletramentos – desenvolvida como 

alternativa na formação do professor de LI – viabiliza aos aprendizes a 

promoção de autonomia, o acesso à capacitação, a vivência e o exercício da 

independência por meio das atividades práticas realizadas nos projetos-piloto. 

A criação da Interface Pedagógica foi idealizada a partir da prática como 

docente durante 21 anos na formação de professores de Língua Inglesa em 

universidade particular de São Paulo cujo currículo da graduação em Letras 

não contempla as disciplinas que compõem a Interface.  

A experiência desses anos, na docência, possibilitou observar que já há 

tempos o ensino para a formação do professor de LI não instrumentaliza a 

aquisição de autonomia no aprendizado, uma vez que costuma restringir-se a 

aulas de Língua inglesa e a aulas de prática de ensino voltadas para currículos 

que não incluem novas pedagogias, como a Linguística de Corpus e os 

Multiletramentos. Assim, tem-se como enfoque primeiro desta tese a formação 

do professor de Língua Inglesa.  

Esta pesquisa abrange três direções inter-relacionadas: reflexão sobre o 

panorama da globalização, da educação, das Tecnologias de Informação e de 

Comunicação (TICs); o desenvolvimento da Interface Pedagógica e a formação 

do professor de Língua Inglesa. 

Sabe-se que o mundo globalizado e as Tecnologias de Informação e de 

Comunicação (TICs), requerem, cada vez mais, autonomia e capacitação no 

exercício da produção do conhecimento e na profissão docente. Esse 

profissional da educação deve, portanto, aprender com rapidez sobre o uso de 

novas tendências pedagógicas e de novas tecnologias, refletindo sobre elas, 

para que, perante esta vasta gama de opções de novas práticas e de novas 

pedagogias, o profissional não acabe fixado numa base tradicional de ensino-

aprendizagem.  

Nesta tese, descreve-se a interseção das duas pedagogias, a de 

Linguística de Corpus e a de Multiletramentos, em quatro capítulos. 

Primeiramente, apresenta-se um panorama socioeducacional da sociedade 
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contemporânea e os aspectos relativos à inserção das TICs na educação. Em 

seguida, no capítulo 2; apresenta-se a Linguística de Corpus, sua área de 

atuação e sua vertente pedagógica. O capítulo 3 é dedicado à Pedagogia de 

Multiletramentos e restringe-se ao histórico apresentado pelo New London 

Group e à descrição dos elementos que a compõem. No último capítulo serão 

relatados os Projetos e descritas as práticas pedagógicas que utilizam a 

interseção da Linguística de Corpus (LC) com a Pedagogia de Muliletramentos. 

O corpo deste trabalho fundamenta-se em quatro projetos-piloto. São 

eles: Compilação de Corpus de Aprendizes, Projeto Helpers UN, Projeto 

Helpers US e Projeto EMEF. 

Como primeiro projeto a ser relatado nesta tese, descreve-se o Projeto 

Educador em Sala: Compilação de um Corpus de Aprendizes e Construção de 

Textos Multimodais. Tal projeto, iniciado em 2006, visava, em seu início, 

somente a análise da produção textual em Língua Inglesa de alunos da 

graduação em Letras de uma universidade particular em São Paulo. Para tal 

compilação contamos com textos produzidos em aulas de Língua Inglesa 

durante os anos de 2006 até 2010. Para que o corpus pudesse ser compilado, 

utilizou-se a plataforma do COMET (Corpus Multilingue para Ensino e 

Tradução) da FFLCH-USP. Durante esses quatro anos  412 alunos 

contribuíram para a compilação. Esse acompanhamento longitudinal de 

produção textual em Língua Inglesa permitiu, inclusive, traçar o perfil de cada 

um dos alunos quanto à sua evolução na aquisição dos conhecimentos de 

Língua Inglesa.  

A partir do segundo semestre letivo de 2007, a produção dos textos, nas 

aulas, adquiriu um caráter mais investigativo e passou a seguir os preceitos da 

Pedagogia de Multiletramentos.  

Durante os quatro anos de coleta de textos de aprendizes, graduandos 

de Letras, a plataforma COMET recebeu 1.160 redações, tendo sido criadas 11 

turmas virtuais. Parte dos textos produzidos por aprendizes originaram a 

construção de textos multimodais. A descrição da compilação, das 

características e das práticas realizadas no Projeto Educador em Sala serão 

descritas no capítulo 4 desta tese. 

O segundo projeto a ser descrito é o Helpers UN, também realizado em 

universidade particular de São Paulo. Neste projeto inseriu-se a Interface 
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Pedagógica com o auxílio de alunos voluntários – graduandos de Letras – 

selecionados para compor o quadro docente do projeto de ensino de Língua 

Inglesa na universidade. Os Helpers, que são os alunos-formadores, assumem 

na universidade aulas de LI ministradas para todo o corpo discente da 

instituição.  Os alunos-formadores passam a criar suas práticas pedagógicas 

a partir de conteúdo específico que recebem no início das aulas, referentes aos 

distintos módulos, como Listening2, Inglês Instrumental, Reading3 ou Learn thru 

games and music4. Existente desde 1996 em seis diferentes campi de uma 

universidade particular em São Paulo, o Projeto Helpers UN, que representa 

uma das práticas que utiliza a Interface Pedagógica de interseção de LC e 

Multiletramentos, foi inserido também em uma universidade pública em 2010. 

Além disso, na universidade particular o projeto também se expandiu, para 

diferentes campi do Brasil, como Campinas, Jundiaí, Santos, São José do Rio 

Preto, Sorocaba, Goiânia, Brasília, Manaus, entre outros.  

O terceiro projeto que compõe essa investigação é um desdobramento 

do Projeto Helpers UN, para a universidade pública, sendo aqui denominado 

Projeto Helpers US. Inserido no departamento desde abril de 2010, o Helpers 

US passou por diferentes fases, pois foram necessárias algumas adaptações. 

Em julho de 2010 foi elaborado pela coordenação um treinamento de 40 horas 

para os novos alunos-formadores. No treinamento, foram inseridas as duas 

áreas de pesquisa, a Linguística de Corpus e a Pedagogia de Multiletramentos, 

para 12 alunos da graduação de Letras. Dos 12 alunos que cumpriram 75% 

das aulas do treinamento, 7 foram selecionados para assumir aulas a partir de 

agosto de 2010.  

O quarto projeto pedagógico que compõe esta tese, o Projeto EMEF, 

insere graduandas em práticas pedagógicas de ensino de LI com o uso da 

internet, para alunos de uma Escola Municipal de Ensino Fundamental 

localizada na divisa da cidade de São Paulo com o município de Osasco/SP. O 

projeto foi implantado em julho de 2009 e ainda está em andamento. As aulas 

de LI acontecem aos sábados e reúnem alunos do 6º ao 9º ano do ensino 

fundamental.  

                                                      
2
 Compreensão auditiva. 

3
 Leitura. 

4
 Aprendizado por meio de jogos e de música. 
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No Projeto em questão a coordenação apenas observa cada aula sem 

interferir na prática. Quanto aos demais projetos, a observação das aulas 

ministradas só ocorre nos campi da capital paulista. Nos demais campi, o 

projeto é retratado por meio de relatórios enviados pelos próprios alunos-

formadores.  

Os quatro projetos – Educador em Sala: Compilação de um Corpus de 

Aprendizes e Construção de Textos Multimodais, Helpers UN, Helpers US e 

Projeto EMEF – representam a efetiva prática em sala de aula e de acordo com 

Bustamante (p. 29, 2009) ao citar Valente (1999) “propõem ainda a importância 

da formação do professor no próprio contexto de trabalho, recurso que 

denominam de formação contextualizada (...)”. 
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1. Breve Panorama da Formação do Professor de Língua 

Inglesa  

 

1.1  Globalização, Autonomia, Independência e Capacitação na 

Formação do Professor de Língua Inglesa  

As práticas desenvolvidas nesta tese foram viabilizadas pelo momento 

contemporâneo, ao qual Brydon (2008), chama de globalização. Neste 

contexto, fundamentados pela autora, foram desenvolvidos quatro projetos 

elaborados para a prática da inserção da Interface Pedagógica, que inclui duas 

disciplinas da Pós-graduação da FFLCH-USP: Linguística de Corpus e 

Pedagogia de Multiletramentos. Os quatro projetos desenvolvidos 

compreendem a práxis desta tese, que visa, a partir da aquisição da Língua 

Inglesa, a equidade social mediante a promoção de autonomia na construção 

e produção do conhecimento. 

Acredita-se que ao adquirir autonomia o aprendiz seja capaz de exercer 

a independência que proporciona o acesso à sua capacitação. 

A práxis ocorre mediante atividades realizadas pelo professor/aluno 

graduando de Língua Inglesa nos projetos:  

 Projeto Educador em Sala: Compilação de um Corpus de Aprendizes e 

Construção de Textos Multimodais;  

 Projeto Helpers universidade particular (Projeto Helpers UN);  

 Projeto Helpers universidade pública (Projeto Helpers US) e o  

 Projeto Escola Municipal de Ensino Fundamental (Projeto EMEF). 

 

As práticas pedagógicas relatadas nesta tese são primeiramente 

construídas pelo educador formador de professores de Língua Inglesa, por 

meio da compilação de um corpus de aprendizes e pela inserção dos conceitos 

da Pedagogia de Multiletramentos, em suas atividades diárias. O outro 

momento da inclusão da interface acontece quando o aluno graduando aplica 

suas próprias práticas.  
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A práxis dos projetos desenvolvidos pelo educador foi planejada com o 

objetivo de promover autonomia, desenvolver a aquisição de independência e 

possibilitar a capacitação para indivíduos e comunidades no contexto da 

inserção das Tecnologias da Informação e da Comunicação (TICs) no 

ambiente educacional, no processo de aprendizagem de Língua Inglesa.  

Para a fundamentação deste projeto, considerou-se o termo autonomia 

empregado por Brydon (2008), que a considera uma habilidade que facilita a 

compreensão das relações entre comunidade local e globalização e que 

significa a capacidade para autodeterminação. 

Independência refere-se à prática da autonomia adquirida, experiência 

vivenciada pelos aprendizes da Língua Inglesa nas atividades elaboradas 

durante os projetos. 

Sabe-se que no Brasil, atualmente, a Língua Inglesa é um eixo propulsor 

para a aquisição de autonomia nos âmbitos profissional, econômico, político, 

cultural e educacional. Rajagopalan em seu livro “Por uma linguística crítica: 

linguagem, identidade e a questão ética” aborda tais assuntos.  

 

No contexto de ensino-aprendizagem de língua estrangeira, 
uma das perguntas quase nunca feitas pelos pesquisadores e 
professores é: „Por que é que os alunos querem aprender uma 
língua estrangeira?‟. Não é difícil adivinhar o porquê de 
tamanho descaso e desinteresse em saber algo que com 
certeza deveria nortear a elaboração de currículos e conteúdos 
curriculares, a adoção de metodologias apropriadas e a fixação 
de metas a serem alcançadas. O fato é que, com raríssimas 
exceções, sempre se pensou que só pode haver um único 
motivo para alguém querer aprender uma língua estrangeira: o 
acesso a um mundo melhor. As pessoas se dedicam à tarefa 
de aprender línguas estrangeiras porque querem subir na vida. 
A língua estrangeira sempre representou prestígio. Quem 
domina uma língua estrangeira é admirado como pessoa culta 
e distinta. (...) a principal diferença, em termos práticos, (...) 
entre considerar determinada língua como a primeira ou a 
segunda está em que, no caso da primeira, nosso interesse em 
estudá-la se resume a uma curiosidade científica – o prazer de 
conhecer o estranho e o mítico – ao passo que, no caso da 
segunda, somos movidos pelo desejo de ampliar os nossos 
horizontes culturais, de nos lançar a um melhor nível de vida – 
em suma, de tirar proveito do contato com algo previamente 
entendido e encarado como superior ao que já possuímos. 
(Rajagopalan, 2003, p. 67). 
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O reconhecimento dessa realidade por parte dos alunos que 

participaram desta pesquisa pode ser verificada por meio de questionários 

aplicados aos ingressantes da graduação na área de Ciências Humanas, nos 

quais ficou clara a visão de que a língua Inglesa tem grande importância no 

mercado de trabalho e como língua global. 

Por esse motivo, “o professor deve ter clareza e visão crítica sobre os 

impactos da globalização e refletir sobre a noção global-local” (MonteMór, 

2010), pois, à medida que insere em suas aulas o que se considera a língua-

eixo da globalização, poderá assumir a função de agente/elemento globalizador 

no atual contexto da inserção das TICs na educação. 

Nesse contexto, a Pedagogia de Multiletramentos representa a 

possibilidade de enfrentar o desafio dessas novas práticas educacionais 

associadas às TICs.  

Lankshear & Knobel (2003) afirmam que estudos sobre multiletramentos 

são aqueles que têm como objeto a relação entre educação e linguagens 

digitais, estabelecendo novos parâmetros sobre a construção do conhecimento. 

A proposta da Pedagogia de Multiletramentos é a base conceitual desta 

investigação, que tem por objetivo inserir aprendizes em práticas no âmbito 

sociocultural contemporâneo, regido pelas novas Tecnologias de Informação e 

de Comunicação. 

Uma vez que a inserção destas novas tecnologias nas práticas 

pedagógicas faz surgir a necessidade de se ter um julgamento crítico referente 

às suas potencialidades, torna-se necessário pensar sobre os efeitos que 

possam surgir na sala de aula, em cada contexto educacional.  

A fim de que o professor possa tornar-se efetivamente usuário dessas 

ferramentas em suas aulas, é preciso que ele reflita sobre a melhor forma de 

adequá-las ao currículo de maneira consciente e confiante, mesmo que este 

não as contemple. Sem essa reflexão, corre-se o risco de uma integração das 

ferramentas por simples tendência ou mesmo como uma forma de “vestir nova 

roupagem em prática antiga5”.  

Se os educadores estiverem dispostos a utilizar as teorias de suporte 

aos multiletramentos, deverão considerar que letramento significa mais do que 

                                                      
5
 old wines in new bottles. 
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a capacidade de decodificar, ou seja, de compreender significados inscritos no 

papel, na tela ou em qualquer outro suporte. Ser letrado, envolve também a 

capacidade e disposição para investigar as práticas e os universos de 

significados dentro dos quais os textos estão inseridos. 

Para Snyder e Lankshear (2000), o conceito de letramento passou a 

incluir, nos últimos tempos, a tecnologia como elemento presente em dois 

aspectos:  

 primeiramente, letramentos estão se tornando tecnológicos; 

 em segundo lugar, as tecnologias de informação possibilitam 

novas formas de “fazer” letramento.  

 

Neste trabalho, foi dada ênfase à formação do professor de Língua 

Inglesa, sujeito e objeto desta pesquisa, com base na definição de letramento 

proposta por Snyder e Lankshear e nas considerações a respeito da inserção 

das TICs no processo educacional. 

 A globalização e as mudanças tecnológicas, processos inter-

relacionados que se aceleraram nos últimos quinze anos, criaram uma nova 

realidade global potencializada pela tecnologia, alimentada pela informação e 

dirigida pelo conhecimento. O surgimento de uma nova economia mundial tem 

várias implicações para a natureza e para o propósito da educação. 

A descrição do Brasil, inserido no processo globalizador, está 

fundamentada no documento elaborado pelo Comitê Gestor da Internet do 

Brasil. Conforme o documento, os dados de 2008 apontam que  

 

(...) o computador e a Internet consagram-se como poderosas 
ferramentas no universo das TICs, mas ainda temos um longo 
caminho a ser percorrido pelo governo e pela sociedade para 
alcançar a universalização dessas tecnologias, propiciando não 
só o acesso à era digital, mas a capacitação digital dos 
cidadãos brasileiros. (CGIbr  2008, p. 10). 

 

Embora mudanças estejam ocorrendo a cada dia, como a transição do 

papel para a tela como espaço das práticas de construção de conhecimento, as 

formas de se pensar em letramento permanecem quase no mesmo patamar de 

resistência por parte dos professores em relação a inserção das TICs quando 
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se pensa em educação e em instituições que ensinam a LI. As mudanças 

globais exercem pressão para que todos adquiram e usem as novas 

habilidades relacionadas com as tecnologias. 

 

Quando usadas apropriadamente, diferentes TICs ajudam a 
expandir o acesso à educação, fortalecem a relevância da 
educação, cada vez mais conectada ao ambiente de trabalho 
digital e aumentam a qualidade educacional ao contribuir, entre 
outras coisas, para que o processo ensino-aprendizagem se 
torne um processo ativo, engajado socialmente e conectado à 
vida real. (Tinio, 2002, p. 14).  

 

Nesse sentido, verifica-se que os alunos continuam aprendendo por 

meio de velhas formas, velhas fórmulas e velhas habilidades. Porém, fora da 

escola eles já utilizam de diversas maneiras as novas tecnologias em seu dia-

a-dia. 

Snyder e Lankshear citam que o momento histórico atual leva a pensar 

em letramento e tecnologia de maneiras diferentes e que se letramento for 

considerado como língua que se torna visível na forma escrita ou em 

linguagem codificada então letramento envolverá um tipo qualquer de 

tecnologia. “O que letramento significa num dado momento e em dada época, 

está diretamente relacionado com as tecnologias disponíveis naquele local e 

naquele momento”. (2000, p. 25).  

Para os autores é preciso também fazer uma segunda consideração: o 

letramento não é algo fixo, está em evolução e transformação contínuas. Em 

um processo histórico, as tecnologias também se transformam, 

independentemente de as pessoas as estarem utilizando ou não em sala de 

aula.  

A figura abaixo mostra os sucessivos avanços tecnológicos que se 

somam-aos outros existentes e extrapolam os limites das formas de 

letramento. O mesmo ocorre em outras práticas sociais nas quais os espaços 

mudaram, como por exemplo a comunicação entre as pessoas, do correio para 

o email e as brincadeiras de criança, das ruas para as telas.  
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Transformações dos Letramentos6: 

→Sistemas primitivos de símbolos 

→Linguagem oral complexa 

 →Início da escrita 

  →Letramento manuscrito  

   →Letramento impresso 

    →Letramento por vídeo 

     →Letramento digital e hipertexto 

      →Letramento virtual 

 

Ainda para os autores, cada avanço tecnológico relaciona-se 

diretamente a uma forma diferente de praticar e entender o letramento como 

processo social.  

Snyder e Lankshear (2000, p. 26) consideram que o desenvolvimento 

das novas tecnologias tem implicações nas formas e práticas de letramento. 

Por isso, é necessário acompanhar a realidade do surgimento de novos 

letramentos e de novas práticas sociais, para vivenciar o mundo em 

transformação, não apenas no âmbito escolar. 

Quanto às escolas, a maneira central de construção e produção da 

maioria das práticas ainda se dá com a utilização de material escrito impresso, 

como livros e apostilas, por exemplo. Todavia, deve-se lembrar que esta é 

somente uma dentre tantas outras formas de letramento que surgiram nos 

últimos 30 anos.  

 

(...) estamos neste momento passando por mudanças que vão 
da forma impressa/escrita para as tecno-digitais como 
contextos norteadores das práticas contemporâneas de ensino-
aprendizagem. (Snyder e Lankshear 2000, p. 28).  

 

Tal ciclo de mudanças não implica, necessariamente, a morte do livro 

impresso, mas indica que os professores devem adotar uma visão mais 

abrangente sobre letramento e refletir sobre como construir suas práticas, 

                                                      
6
 Literacy Transformations: →Primitive symbol systems →Complex oral language →Early 

writing →Manuscript literacy →Print literacy →Video literacy →digital/multimidia/hypertext 
literacy →virtual literacy (Snyder e Lankshear 2000, p. 26). 
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inserindo-as no meio digital sem ter que eliminar seus preceitos fundamentais 

sobre educação.  

Há, entretanto, necessidade de saber como conduzir os alunos nesse 

percurso de transição da escola, de que forma pode-se fazer a busca de 

informações e a produção de conhecimento por outros ambientes e por meio 

de novas estratégias. Sabe-se que enquanto o educador está na sala de aula 

tradicional com seus alunos, fora da escola as mudanças continuam 

configurando-se. Por isso, é preciso, ao menos, que este educador seja capaz 

de prepará-los para as demandas da nova sociedade informacional, na qual é 

essencial ter a capacidade de transformação e atualização exigidas pelas 

novas tecnologias. 

Há ainda outros desafios que resultam das novas práticas, uma vez que 

para interagir na sociedade em transformação não somente os alunos terão 

que construir uma nova identidade, mas também os educadores, já que agora 

estes passam a ser educadores-cidadãos, inseridos na sociedade 

contemporânea.  

Para Gardner, (2004, p. 244), na maioria dos casos, a instituição escolar 

transforma-se lentamente, provavelmente como consequência do fato de as 

práticas associadas a ela serem colocadas à prova por meio de pesquisas, 

erros e acertos, ou seja, por meio da experimentação a longo prazo.  

Na sociedade contemporânea em rede, as formas de reação da 

educação às mudanças advindas das novas tecnologias, por exemplo, têm 

recebido atenção de governos, de idealizadores de currículos e de educadores. 

Gardner menciona ainda que, por um lado, temos a escola como instituição, 

com seu ritmo “desacelerado” para mudanças institucionais, e, por outro, a 

grande velocidade das descobertas históricas e socioculturais das tecnologias 

e da utilização delas por nossos alunos, independentemente da instituição 

escolar. 

Até pouco tempo atrás, as escolas não levavam em consideração os 

interesses dos alunos se estes interesses não fossem condizentes com os 

previstos nos currículos escolares porque, no fundo, isso afetava a sala de 

aula. Essa atitude gerava desmotivação nos alunos, que não viam seus 

interesses contemplados na escola. No entanto, as interações que os alunos já 

possuem com o mundo digital não podem mais ficar fora das práticas 
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pedagógicas, pois são de fundamental importância para o estabelecimento de 

diálogo e interação entre professor e alunos. 

Estas interações representam novos elementos de comunicação para o 

educador que queira contribuir para a formação desse aluno. Com isso, não se 

está, necessariamente, impondo ao professor a interação com seu aluno no 

espaço digital via uma nova tecnologia, como, por exemplo, por meio de Orkut, 

MSN, MySpace, Facebook, etc, mas sim que ele possa compreendê-las para 

lidar com esses alunos que já são cidadãos do espaço digital, ao qual nem 

sempre os educadores têm acesso, seja por receio ou por falta de afinidade e 

de interesse.  

As novas tecnologias associadas às práticas não significam, portanto, 

que o professor deva estar afiliado ao mesmo espaço que seus alunos, mas 

que pelo menos transite por algum tipo de espaço que lhe permita 

compreender os mecanismos pelos quais esses alunos estão adquirindo 

informação, compartilhando conhecimento e se inter-relacionando com 

diferentes comunidades, sejam elas virtuais, reais ou um misto de ambas. 

Com o objetivo de contribuir efetivamente para a educação formal do 

aluno graduando, futuro professor de Língua Inglesa, e para que sua formação 

responda às necessidades e aos questionamentos relacionados por Snyder et 

al, (2000) incluímos novas práticas pedagógicas aplicadas em sala de aula por 

meio da Interface Pedagógica.  

Reflexões a respeito das novas tendências educacionais, tais como os 

Multiletramentos e a Linguística de Corpus, nortearam o processo de criação 

do projeto e de práticas educacionais efetivas. Este projeto nasceu da 

necessidade de inserir pragmaticamente os conceitos de autonomia, 

independência e capacitação no ensino-aprendizagem de Língua Inglesa na 

comunidade, ou seja, localmente. Esta tese discute, assim, a formação do 

professor de LI em uma universidade privada. 

No contexto da instituição privada, a universidade representou o 

elemento de poder, citado por Brydon (2008) dentro do processo globalizador, 

no que tange à elaboração de um currículo de gradução em Letras que não 

contempla as TICs nem tampouco as novas tendências educacionais, como a 

Linguística de Corpus e os Multiletramentos.  
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1.2  As Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) e 

Pesquisa de Campo com Aprendizes na Formação do Professor de 

Língua Inglesa  

O desenvolvimento da tecnologia associada à educação, que se iniciou 

nas décadas de 70 e 80, com a inserção do áudio, do vídeo e, mais 

recentemente, com a introdução do computador, deu origem a novos 

paradigmas educacionais na sala de aula, como o do espaço cibernético 

versus o livro didático e o das práticas mecanicistas de exercícios de aplicação 

da língua versus a reflexão sobre o seu real uso evidenciado pelas mídias 

eletrônicas, dentre outros. 

A inserção das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) impõe 

mudanças ao futuro professor de LI, que se encontra em um conflito, perante 

escolhas entre paradigmas educacionais e sente-se pressionado pela 

variedade de opções de atividades pedagógicas. 

Educadores, portanto, estão submetidos a uma dupla pressão: a da 

sociedade de informação, que exige que o professor seja um imigrante digital 

ou nativo digital, e a da inserção das novas tecnologias nas práticas 

educacionais diárias. Segundo Snyder et al (2000), a resistência dos 

educadores à pressão de incorporar a tecnologia em suas práticas, perante as 

novas tendências no contexto educacional, torna-se cada vez mais um risco de 

exclusão do profissional neste contexto.   

As tecnologias nas práticas educacionais diárias impõem aos 

educadores o uso de novas ferramentas, mas Brydon (2010) afirma que, é 

preciso “selecionar as ferramentas que nos permitam ensinar e aprender de 

maneiras diferentes”.  

Com a finalidade de investigar melhor o uso das TICs na educação, 

foram desenvolvidas duas pesquisas, uma evidenciando a experiência de 

alunas de Letras em estágio obrigatório cursado, pelos alunos de Letras, no 

último ano da grade de Licenciatura e outra tratando da experiência de alunos 

ingressantes em cursos de Humanas, oriundos de escolas públicas, com a 

finalidade de obter um retrato do ensino de Língua Inglesa com as TICs. 
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Ao longo do ano de 2009, 106 alunas do curso de Letras estagiaram em 

escolas públicas estaduais de diferentes regiões de São Paulo. Dentre os 

bairros em que atuaram, podem-se citar Capão Redondo, Brooklin, Campo 

Belo, Jardim Esmeralda, Jardim Amuarama, Interlagos, Jardim Coimbra, 

Vargem Grande, entre outros. Os estágios foram realizados tanto para Língua 

Portuguesa quanto para Língua Inglesa. As particularidades do Ensino de LI 

foram o objeto de um levantamento de dados realizado por meio da aplicação 

de questionários às alunas estagiárias. 

O objetivo desse levantamento foi verificar, dentre as escolas 

frequentadas pelas alunas, quais e quantas possuem laboratório de informática 

e como ele é utilizado. Além disso, buscou-se conhecer como são utilizados o 

material didático e as TICs. 

Os dados coletados mostraram que em 92% das escolas pesquisadas 

se utilizam dos Cadernos do Aluno, componentes da Proposta Curricular de 

São Paulo (material didático fornecido pelo governo) e nos demais 8% são 

utilizados outros materiais didáticos, como apostilas, xerox e livros. 

Quanto aos recursos, foi apurado que, do total de 106 instituições de 

ensino, 96 contam com laboratório de informática e o utilizam, cinco não 

possuem laboratório e as outras cinco possuem, mas estes se mantêm 

fechados. Mesmo nas escolas em que há uso do laboratório, os professores de 

LI não costumam aproveitar este espaço para suas aulas. O acesso à internet 

é quase inexistente, apenas uma escola permite que os alunos a utilizem. O 

controle deste acesso independe do professor, pois está a cargo dos gestores. 

O uso de outros equipamentos como gravadores, CDs e DVDs nas aulas 

de LI foi verificado em 54 escolas, enquanto que nas demais não foi constatada 

sua utilização. É importante salientar, contudo, que mesmo nos locais em que 

foi detectado o uso de DVDs e CDs, as atividades são monitoradas e 

controladas pelo professor, ou seja, estas atividades são exibições de filmes e 

videoclipes, bem como exercícios de compreensão da língua oral – 

preenchimento de lacunas em letras de músicas. 

 

A segunda pesquisa, realizada em 2010, envolveu a aplicação de 

questionário para 263 alunos ingressantes dos cursos da área de humanas em 

uma universidade particular. O objetivo da pesquisa com os ingressantes era 
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averiguar principalmente três aspectos. O primeiro refere-se ao contato que 

estes alunos tiveram com a Língua Inglesa durante a educação básica, 

investigando quais as condições de aprendizagem oferecidas pelas escolas em 

que estudaram. Neste quesito, avaliou-se a disponibilidade de material didático 

e de recursos tecnológicos e a utilização destes em sala de aula. O segundo 

aspecto está voltado para a afiliação dos jovens em redes sociais, para verificar 

a utilização do espaço cibernético para a aprendizagem de LI na graduação. 

No terceiro aspecto buscou-se conhecer o que os alunos pensam da Língua 

Inglesa e qual sua importância de estudá-la após o término da educação 

básica.  

Com relação ao ensino de LI durante o Ensino Fundamental e Médio, foi 

constatado que dos 263 alunos, 251 estudaram em escolas nas quais havia 

laboratórios de informática. Contudo, o uso deste espaço para as aulas de 

Língua Inglesa não ocorria. Além disso, somente 78 alunos relataram o uso do 

material didático do governo. Como o Caderno do Aluno – apostilas fornecidas 

pelo governo – somente foi implantado em 2009, os alunos não tiveram, em 

sua maioria, sequer o material didático impresso. 

Quanto ao uso da internet, apenas três não possuíam afiliação em 

nenhuma rede social, como Orkut, Facebook, Twitter, MSN, etc. Os demais 

260 alunos afirmaram fazer uso destas redes de relacionamento, o que 

comprova a necessidade de o professor ter conhecimento sobre esse tipo de 

relacionamento via espaço cibernético. A afiliação a estas redes também 

evidencia um uso constante da internet, já que seus usuários costumam manter 

seus perfis atualizados, compartilhando informações com seus amigos. 

Por fim, sobre os motivos para estudar LI após a conclusão do Ensino 

Médio, 178 alunos afirmaram como principal motivo a exigência do mercado de 

trabalho. O segundo motivo de maior importância, apontado por 75 alunos, é o 

fato de a Língua Inglesa ser uma língua global, necessária para a formação do 

aprendiz. Há ainda 10 alunos que demonstraram interesses diversos sobre o 

aprendizado de LI. 

Esta segunda pesquisa corrobora a primeira, desenvolvida somente por 

graduandos de Letras. As escolas estão equipadas com laboratórios, que, 

entretanto, não são utilizados pelos professores de LI. O fato de a quase 

totalidade de alunos manterem perfis em redes sociais evidencia a importância 
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destas ferramentas para a aprendizagem. Por fim, foi apontada, também, a 

importância da LI para o mercado de trabalho. 
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2.  Linguística de Corpus  

Neste capítulo apresentam-se considerações sobre a Linguística de 

Corpus (LC) a partir de breves discussões que evidenciam a formação do 

professor de Língua Inglesa. 

 

 

2.1  O que é Linguística de Corpus e os Campos de Atuação da 

Disciplina 

Linguística de Corpus é uma área interdisciplinar da Linguística que tem 

por objetivo a coleta e a análise de corpus, que é  

 

(...) uma coletânea de textos, necessariamente em formato 
eletrônico, compilados e organizados segundo critérios ditados 
pelo objetivo de pesquisa a que se destina. O formato 
eletrônico permite que esses textos sejam investigados e 
analisados automaticamente, com o uso de ferramentas 
computacionais específicas. (Tagnin, 2005, p. 21). 

 

A Linguística de Corpus (LC)  

 

(...) ocupa-se da coleta e da exploração de corpora (...) e 
dedica-se à exploração da linguagem através de evidências 
empíricas, extraídas por meio de computador. (Berber 
Sardinha, 2004, p. 3). 

 

Por seu caráter interdisciplinar, a Linguística de Corpus “tem 

possibilitado a troca de experiências e uma real colaboração entre profissionais 

de diferentes áreas do conhecimento.” (Almeida e Berber Sardinha, 2008, p. 

18).  

Dentre os campos de atuação da LC estão a Lexicografia, a Tradução, a 

Descrição da Linguagem, a Linguística Computacional, o Processamento de 

Língua Natural (PLN) e o Ensino de Línguas.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Lingu%C3%ADstica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Corpus_lingu%C3%ADstico


26 
 

 

Dentre os domínios pedagógicos compreendidos pela Linguística de 

Corpus destacam-se o ensino de línguas e a produção de material didático, 

campos nos quais descobertas tais como investigação linguística e autonomia 

no aprendizado, são evidenciadas por meio de estudos fundamentados em 

corpus. 

Esta tese ocupa-se da formação do professor de LI, no domínio do 

Ensino de Línguas, mediante a inserção da LC na graduação do curso de 

Letras, por meio de atividades, realizadas pelo professor, que incluem a 

aplicação da Interface Pedagógica que é a práxis da inserção da Linguística de 

Corpus e da Pedagogia de Multiletramentos direcionada à construção do 

conhecimento durante a aprendizagem da Língua Inglesa.  

Embora ainda haja discussão sobre o status da Linguística de Corpus se 

se trata de disciplina, abordagem ou metodologia, nesta pesquisa emprega-se 

a LC como instrumental para o ensino de LI na formação do professor de 

Língua Inglesa.  

 

(...) é a Linguística de Corpus uma disciplina ou metodologia? 
Claramente, a Linguística de Corpus não é uma disciplina tal 
qual a psicolinguística, sociolinguística, semântica etc., pois 
seu objeto de pesquisa não é delimitado como em outras 
áreas. A Linguística de Corpus não se dedica a um assunto 
definido (...) pelo contrário, ela se ocupa de vários fenômenos 
comumente enfocados em outras áreas (léxico, sintaxe, textura 
etc.). Seria então seguro se concluir que a Linguística de 
Corpus é então uma metodologia da qual outras áreas podem 
se fazer valer? A princípio sim. McEnery e Wilson (1996), por 
exemplo, afirmam que a Linguística de Corpus é apenas uma 
metodologia. Leech (1992) a descreve como uma „base 
metodológica‟. (Berber Sardinha, 2000, p. 355). 

 

Segundo Sardinha (2000), a Linguística de Corpus pode ser considerada 

metodologia se for entendida como um instrumental. Sendo assim, utiliza-se 

nesta tese a LC como um instrumental pedagógico e metodológico para as 

aulas de Língua Inglesa na graduação em Letras.  

Para Hoey, a LC não é nem disciplina nem metodologia, mas uma 

abordagem, pois afirma que “(...) a Linguística de Corpus não é um ramo da 

linguística, mas a rota para a linguística.” (Hoey, 1997, apud Berber Sardinha 

2000, p. 357). 
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Berber Sardinha (2000), compartilha do conceito de Hoey ao afirmar que 

a LC é uma “maneira de se chegar à linguagem”. 

De modo similar, Leech (1992) demonstra que o foco dos estudos 

fundamentados em corpus está “no desempenho e não na competência, e na 

observação da língua em uso direcionada à teoria e não vice-versa”. Para o 

autor, a Linguística de Corpus define uma metodologia emergente para o 

estudo da linguagem, uma nova empreitada de pesquisa e uma nova 

abordagem filosófica. (Leech, 1992, p. 306 apud Berber Sardinha 2000, p. 

357). 

Kennedy afirma que a Linguística de Corpus está voltada à descrição da 

estrutura e do uso da linguagem e ocupa-se, também, de subáreas mais 

específicas, como aquisição e variação de língua. Segundo o autor, 

 

(...) a LC é essencialmente descritiva e apoiada pelas novas 
tecnologias, (...) entretanto independente do fato de os estudos 
baseados em corpora serem ou não utilizados para a 
descrição, a linguística descritiva sempre influenciou e foi 
influenciada por teorias da linguagem e teve outras aplicações 
além da compilação de gramáticas e de “lexicons”. Além disso, 
seria surpreendente se a introdução de uma tecnologia tão 
revolucionária quanto o computador não tivesse tido 
consequências para os estudos linguísticos. (Kennedy, 1998, p. 
268). 

 

2.2   Pesquisas em Corpus, Produção de Material Didático, Data-

Driven Learning 

Seidlhofer (2002), O´Keefe et al (2007), relacionam estudos linguísticos 

com a explosão quantitativa e qualitativa de pesquisas fundamentadas em 

corpus ocorrida nas últimas décadas. As pesquisas apontam os efeitos 

positivos que a Linguística de Corpus trouxe à compilação de material didático 

para o ensino de línguas e salientam uma pedagogia apropriada para este 

ensino precisa estar em sintonia com as especificidades dos aprendizes e de 

acordo com as condições locais de aprendizado.  
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Nota-se, assim, que a informação fundamentada em corpus “tornou-se 

de rigueur7 para compilação das principais gramáticas e livros didáticos” 

(O´Keefe et al 2007, p. xi). Investigações também mostraram aumento na 

produção de dicionários e de material de apoio ao professor, fundamentados 

em corpus.  

No ensino de línguas estrangeiras a Língua Inglesa – English Language 

Teaching8 (ELT) –, a produção abrange materiais didáticos tais como 

dicionários, gramáticas e livros para aprendizes.  

Os livros didáticos também têm se beneficiado das investigações com 

base em corpus, como, por exemplo, as séries Collins Cobuild e Touchstone 

fundamentadas nas análises do Bank of English9, assim como a edição da 

gramática Longman Grammar of Spoken and Written English10 (LGSWE), que 

apresenta as características gramaticais da Língua Inglesa (Meunier, 2002, 

p.128).  

Entretanto, O‟Keefe et al (2007) ressaltam que grande parte do material 

para apoio aos professores disponível na Irlanda é produzido nos EUA ou na 

Inglaterra e com frequência não corresponde à realidade dos alunos. Além 

disso, o design de alguns materiais importados para o ensino de línguas é 

elaborado a partir de conteúdos e exemplos intuitivos de linguagem e não é 

fundamentado em corpus, neste caso sua estrutura leva em consideração um 

modelo de aprendiz padrão e não o do perfil do aprendiz de diferentes 

comunidades (Granger, 2003, apud O‟Keefe et al, 2007, p. 26).  

Uma alternativa que poderia reverter esse distanciamento entre o 

material didático e o perfil do aprendiz seria a construção de um corpus, pelo 

educador, que servisse para o ensino de língua ou para a formação desse 

aprendiz. (O‟Keefe et al 2007) 

Pesquisas fundamentadas em corpus de aprendizes, ou seja, um corpus 

compilado com textos escritos por aprendizes em uma determinada língua, 

podem servir como alternativa para investigações linguísticas e sua criação 

permite analisar as dificuldades específicas de um determinado grupo. A partir 

                                                      
7
 de rigor.  

8
 Ensino de Língua Inglesa. 

9
 Corpus de Língua Inglesa Bank of English. 

10
 Gramática Longman da Língua Inglesa Oral e Escrita. 
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das necessidades apontadas por este corpus, é possível desenvolver materiais 

que sejam alternativas para novas práticas pedagógicas. (O‟Keefe et al, 2007). 

Vários estudos empíricos desenvolvidos em sala de aula têm por 

objetivo integrar novos paradigmas e metodologias ao ensino de línguas. A 

maior influência metodológica da Linguística de Corpus para esse ensino talvez 

seja o uso de linhas de concordância. Sua utilização, em sala de aula, na 

prática pedagógica, dá um caráter menos intuitivo ao aprendizado. (Meunier, 

2002).    

Um exemplo citado por Meunier (2002) são os estudos data-driven 

learning11 (DDL), desenvolvidos por Tim Johns, apresentados na biblioteca 

virtual do site da universidade de Birmingham12. O termo data-driven learning 

foi definido por Johns e King como “atividades em sala de aula com base em 

linhas de concordância geradas por computador” (1991, p. iii apud Meunier 

2002). A finalidade das atividades DDL é levar os alunos a explorar as 

regularidades da língua alvo.  

O termo data-driven learning tem sido principalmente utilizado para 

nomear atividades e exercícios com enfoque léxico-gramatical. Outra 

característica dessas atividades DDL é que contam quase que exclusivamente 

com dados da linguagem de nativos.  

Granger e Meunier (2002) focalizam a produção de atividades DDL, e 

ressaltam a relevância do uso de tais práticas, dentre elas: 

 aprendizes tornam-se pesquisadores e descobrem as diferenças 

existentes entre sua interlíngua e a língua alvo; 

 aprendizes não somente têm acesso às suas produções como também 

às formas autênticas de nativos; 

 as atividades DDL também reforçam a negociação, interatividade e 

interação entre os aprendizes e entre aprendizes e professores. 

 

No entanto, Meunier (2002) aponta, duas desvantagens para uso de 

DDL: 

                                                      
11

 Fundamentados em dados de aprendizado. 
12

 http://web.bham.ac.uk/johnst/ddl_lib.htm 
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 problemas técnicos, por exemplo, o acesso à informatização, a queda de 

energia, a falta de estabilidade de conexão contribuem para o fracasso 

da atividade; 

 uma sensação de “frustração” pode surgir, pois quando os aprendizes 

perdem a confiança em si mesmos e em suas intuições. 

 

Os adeptos das atividades DDL acreditam que os professores devem 

mostrar aos aprendizes o máximo de linguagem autêntica possível (Meunier, 

2010).  

Entretanto, pode-se apresentar aos aprendizes atividades que 

combinem dados linguísticos de nativos e de não nativos. (Granger & Tribble, 

1998 apud Meunier 2002, p. 130).  

Meunier (2002) ressalta também que o uso de dados referentes aos 

erros de aprendizes apresenta uma série de vantagens para a produção de 

material didático DDL pois permite dirigir o aprendizado para dificuldades 

específicas desses aprendizes.  

A autora acrescenta que a realização de estudos levando-se em 

consideração os desvios de aprendizes, com a finalidade do ensino de língua 

inglesa como língua estrangeira – English as a Foreign Language13 (EFL) – têm 

por objetivo atestar as áreas problemáticas do aprendizado. 

Acrescenta, ainda, citando Joyce e Burns (1999) que “ao reconhecer o 

gap existente entre sua produção e a produção de nativos, o aprendiz acelera o 

processo de aquisição da língua estrangeira.” (Joyce e Burns, 1999, apud 

Meunier 2002, p. 134).  

No entanto, a tendência aos estudos fundamentados em corpus não 

significa que a Linguística de Corpus e suas descobertas façam parte do atual 

contexto pedagógico de ensino e aprendizagem de línguas, nem que façam 

parte do contexto de formação do professor. Segundo O´Keefe et al (2007) a 

não inserção da Linguística de Corpus nas práticas em sala de aula deve-se, 

talvez, ao fato de que muitos linguistas que se dedicam a esta disciplina não 

são professores de línguas. 

                                                      
13

 Inglês como língua estrangeira. 
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Investigações com corpus ocorrem apesar de a LC não estar inserida 

nas práticas pedagógicas. Berber Sardinha (2000) comenta que, durante o 

século XX, muitos pesquisadores dedicaram-se à descrição da linguagem por 

meio de corpus. Entre eles estão educadores como Thorndike e linguistas de 

campo, como Boas.  

Entretanto, existem duas diferenças fundamentais entre a forma como 

se davam as pesquisas com corpus em seu início e como ocorrem hoje:  

 

A primeira, obviamente, é que os corpora não eram eletrônicos, 
ou seja, eram coletados, mantidos e analisados manualmente. 
A segunda é que a ênfase destes trabalhos era, em geral, o 
ensino de línguas. Atualmente o que prepondera na literatura é 
a descrição da linguagem e não a pedagogia, embora 
recentemente tenha ressurgido um interesse no emprego de 
corpora na sala de aula e na investigação da linguagem de 
aprendizes de línguas. (Granger, 1998, apud Berber Sardinha, 
2000, p. 325)  

 
 

2.3  Corpora de Aprendizes, Conceito de “Erro”, English as a Lingua 

Franca na Aquisição de Língua Estrangeira 

Granger (2004), define que um corpus será considerado como de 

aprendizes quando os textos coletados são construídos por aprendizes. A 

utilidade de um corpus de aprendizes, segundo a autora, está relacionada à 

definição criteriosa de variáveis, tais como o contexto do aprendiz, seu nível de 

aquisição da língua, o tempo utilizado para realização da tarefa, o recurso - ou 

não - às ferramentas (dicionários, gramáticas) no momento de produção 

textual, entre outros. 

A descrição da linguagem de aprendizes a partir de corpora de textos ou 

transcrições de fala de não nativos é uma área que começou a ter impacto 

considerável no ensino de línguas (Granger, 1998, apud Berber Sardinha, 

2001, p. 227). 

Berber Sardinha (2001), também considera o uso de corpus de 

aprendizes um recurso poderoso na investigação da linguagem de não nativos. 

Além disso, a pesquisa em Linguística de Corpus permite a descrição da língua 

do aprendiz. A partir desta descrição, o autor apresenta uma proposta para 
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análise dos indicadores de desvios do padrão tais como subuso e sobreuso da 

língua do falante nativo. Estas seriam, portanto, as variações apontadas pelo 

corpus dos aprendizes em relação a um outro, o de falantes nativos.  

Ainda para o autor, por meio da LC, os conceitos de padrão de 

referência e de desvio, adquirem um caráter descritivo. Tais conceitos têm por 

objetivo nortear ações voltadas para, por exemplo, o uso da interlíngua.  

Berber Sardinha aponta para o fato de que o corpus de aprendizes 

redefine o conceito original de corpus, que previa, na prática e não na teoria, 

que a linguagem permitida no corpus teria de ser da variedade nativa. (2001, p. 

228). 

Na compilação de corpora de falantes não nativos surgem várias 

possibilidades de pesquisa. Dentre elas, o autor destaca: 

 Quais características linguísticas da língua alvo são empregadas 

com mais frequência (sobreuso) ou com menor frequência 

(subuso) em comparação com as dos falantes nativos? 

 Qual a extensão da influência da língua nativa (i.e. transferência) 

na produção dos aprendizes? 

 Quais são as áreas nas quais os aprendizes de um dado país 

parecem necessitar de mais ajuda para desenvolver sua 

produção na língua alvo? 

 

Ao discutir a validade pedagógica de um corpus de aprendizes, Meunier 

(2002) considera que há uma interação entre pesquisas com corpus de 

aprendizes e descrição da gramática da língua. Para a autora, a influência das 

pesquisas com corpus de aprendizes no ensino de línguas possibilita três 

domínios de aplicação: design de currículo, ferramentas e ensino da gramática.  

Segundo a autora, estas pesquisas apresentam a possibilidade de 

grandes mudanças para a construção de ferramentas de referência – reference 

tools –, tais como a compilação de dicionários que além de apresentarem a 

tradicional informação léxico-gramatical, apresentam informações sobre a 

frequência de uso, colocações, registro, o uso de língua oral ou escrita, entre 

outros tipos de informação.  
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Há várias aplicações para os corpora de aprendizes, dentre elas 

destacam-se a descrição da interlíngua, a preparação de materiais didáticos e 

a compilação de dicionários. 

Quanto à descrição da linguagem de aprendizes, os conceitos de 

sobreuso e subuso são postos em questão por Berber Sardinha, quando 

propõe analisar corpora de falantes não nativos. Esses conceitos são 

indicadores de um padrão de referência que, em geral, é a linguagem do 

falante nativo. Para o autor, esses conceitos não têm um “caráter normativo 

mas descritivo (visando entender melhor a interlíngua) e diagnóstico (visando 

nortear ações voltadas ao ensino)”. (Sardinha, 2001, p. 228). 

Dessa forma, para Berber Sardinha (2001) sobreuso e subuso 

contrapõem-se ao conceito de “erro”. O autor relata que na perspectiva de 

análise de erro. enxergavam-se os desvios do padrão de um ponto de vista 

negativo e avaliativo, no qual não se condiderava o ponto inevitável de que a 

aprendizagem de uma segunda língua envolve necessariamente a produção de 

“erros”, os quais não constituem uma anomalia na aquisição da segunda 

língua, pelo contrário, tornam-se instrumento de aprendizagem.   

Para Biber et al (1998, p. 197) os “erros” produzidos por aprendizes têm 

sido analisados sob uma grande variedade de perspectivas, dentre elas a 

gravidade dos tipos de “erros”, a natureza dos “erros” decorrentes da 

transferência da LI como interlíngua e as fases pelas quais esses erros são 

substituídos por outras formas não padronizadas. Ainda segundo os autores, 

estudos baseados em corpus de aprendizes devem ser documentados devido 

à grande variedade de conceituação sobre as formas e padrões de uso da 

língua. 

Para Berber Sardinha, a pesquisa em LC com linguagem de não nativos 

reconhece a “inevitabilidade de erros no processo de aquisição e se propõe 

descrever tais desvios de modo mais neutro e substanciado, tendo como base 

coletâneas de produção dos aprendizes.” (Sardinha, 2001, p. 229). 

O autor acrescenta que o que muda é o foco, o método e o próprio 

entendimento da natureza do erro e cita que, para Granger, os corpora 

investigados sob o paradigma da Análise de Erros eram muito diferentes dos 

corpora de aprendizes contemporâneos (Granger, 1998b, p. 5-6 apud 

Sardinha, 2001, p. 229), por duas razões principais:  
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Eram pequenos, ou de tamanho indefinido, bem como 
coletados manualmente e mantidos em papel e a falta de 
computadores tornava mais difícil tanto a coleta de grandes 
amostras quanto a contagem precisa do número de palavras. 

Não passavam de depósitos de erros selecionados, não eram 
de fato coletâneas da linguagem em uso, mas sim coletâneas 
de fragmentos descontextualizados, selecionados de antemão, 
que exibiam certas características definidas a priori, no caso 
erros, podendo se constituir em um apanhado de frases soltas 
ou meramente numa lista de palavras e orações . (Sardinha, 
2001, p. 229). 

 

O‟ Keefe et al citam Seidlhofer, responsável pelo projeto VOICE14  que, 

em pesquisas com esse projeto, abre novas possibilidades de análise, novas 

perspectivas em relação ao que é considerado “erro”, ao definir a Língua 

Inglesa como Lingua Franca. (Seidlhofer, 2001a, 143-4 apud O‟ Keefe et al, 

2007, p. 28).  

Os autores apontam, assim, que Seidlhofer proporciona uma nova 

aplicação para corpus de aprendizes. Neste caso, ela define Linguística de 

Corpus como uma ferramenta sofisticada para análise da linguagem de 

aprendizes, que contribui de maneira fundamental para melhor compreensão 

da língua. A pesquisadora menciona Lingua Franca como um novo sistema 

linguístico.  

Nessa perspectiva, em que se considera a Língua Inglesa como Lingua 

Franca, surgem discussões sobre critérios de desvios e os “erros” de 

aprendizes adquirem nova dimensão. Segundo Seidlhofer, tais investigações 

serão provavelmente objeto de pesquisas emergentes na área de Linguística 

de Corpus.  

Seidlhofer destaca algumas pesquisas já desenvolvidas no projeto 

VOICE, como, por exemplo, as que mencionam o caso da terminação  –s na 

terceira pessoa do singular do presente simples em Língua Inglesa – “erro” 

tradicionalmente considerado “grave” – passar a ser tratado como não 

problemático. Para ela, a omissão de tal terminação não é mais considerada 

um “erro grave” por ser traço linguístico comum entre a maioria dos falantes 

                                                      
14

 The Vienna Oxford International Corpus of English. 
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“não nativos”. Além disso, a autora afirma que tal “erro” não constitui obstáculo 

para a comunicação efetiva da Lingua Franca. 

Ainda, para O‟ Keefe et al (2007, p. 115), devemos observar as 

implicações das diferentes escolhas gramaticais feitas por aprendizes. Tais 

escolhas oferecem tanto ao pesquisador quanto ao aprendiz oportunidade de 

observação do aprendizado. Em consequência disso, as escolhas gramaticais 

baseadas em corpus geram o hábito de validação da escolha.  

 

 

2.3.1  A LC e a investigação de corpus de aprendizes na aquisição da 

língua estrangeira 

A Linguística de Corpus voltada à investigação de corpora de 

aprendizes, em suma, privilegia a linguagem dos falantes não nativos “tal qual 

se manifesta em seus ambientes naturais, ou seja, no emprego, na escola, na 

sala de aula, etc.” (Berber Sardinha, 2001, p.  230-231). 

Da mesma forma, para Tagnin (2009), uma característica importante dos 

estudos fundamentados em corpus de aprendizes está no fato de que 

professores podem, por meio de corpora de seus aprendizes, realizar estudos 

que normalmente não fariam se tentassem arquivar manualmente e analisar as 

redações e produções de seus alunos no formato de papel.  

Defende-se que, ao compilar um corpora de aprendizes, o professor 

adquire maior autonomia de análise e de reflexão, estabelece relações entre os 

textos dos alunos, faz a significação do uso da língua e até mesmo constrói 

práticas pedagógicas para a sala de aula. 

Vale salientar que, ao utilizar exercícios e materiais elaborados a partir 

de corpus de aprendizes, verifica-se maior aproximação entre os próprios 

aprendizes, pois um se identifica com a linguagem do outro, já que produzem 

um tipo de linguagem parecida, com “erros” parecidos, por exemplo. Além 

disso, possibilitam análises conjuntas, sem que haja constrangimento por parte 

daqueles alunos que eventualmente cometeram “erros”, já que é mantido o 

anonimato dos textos em estudo. 

Ainda segundo Tagnin (2006), os corpora de aprendizes proporcionam 

condições de reflexão e investigação linguística não só pelos professores, mas 
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também por parte de outros pesquisadores e pelos próprios aprendizes, uma 

vez que as redações ficam disponíveis para análise, arquivadas no corpus. 

Esta característica investigativa dos estudos fundamentados em corpora 

auxilia na aquisição de autonomia tanto ao professor quanto ao aluno nos 

estudos linguísticos, além de promover a interatividade entre os aprendizes e 

destes com os corpora de falantes nativos. O método investigativo cria 

motivação, já que os aprendizes tornam-se investigadores da língua e não 

somente receptores, como ocorre tradicionalmente, em aulas de língua. 

 

 

2.3.2  O primeiro Corpus de Aprendizes e o primeiro Corpus de 

Aprendizes no Brasil 

O corpus de aprendizes mais importante surgiu na década de 1990 sob 

a coordenação de Sylviane Granger, na Universidade de Louvain, Bélgica, e 

denominou-se ICLE – International Corpus of Learner English. (Granger 1993a, 

1993b, 1994 apud Tagnin, 2008, p. 2). 

 Nesse contexto, a autora destaca os seguintes corpora de 

aprendizes: 

 ICLE (International Corpus of Learner English; Granger, 1993); 

 CLC (Cambridge Learners‟Corpus; Nicholls, 1999) e 

 Longman Learner‟s Corpus (Summers, 1999). 

 

O primeiro corpus de aprendizes no Brasil, o Br-Icle, surgiu na década 

de 2001 e relacionava-se à parte do português brasileiro no ICLE. O projeto Br-

Icle é até hoje coordenado por Berber Sardinha, na Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo. 

Ao retomar considerações sobre o ICLE, Tagnin (2006) relata que o 

projeto continua em andamento e tem por objetivo coletar 200.000 palavras, de 

textos que apresentem caráter argumentativo, de alunos universitários de 

diferentes nacionalidades.  
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2.3.3  COMET – CoMAprend – FFLCH – USP 

Seguindo-se o projeto ICLE surgiram outros, dentre eles o Projeto 

COMET – Corpus Multilíngue para Ensino e Tradução – da Universidade de 

São Paulo. O projeto COMET, criado em 1998 e apresentado oficialmente em 

2001, é um portal constituído de três sub-corpora, um corpus comparável, o 

CorTec e um corpus paralelo, o CorTrad, e um corpus de aprendizes, o 

CoMAprend (Tagnin, 2008). O Projeto COMET15 foi idealizado e é coordenado 

pela Prof. Dra. Stella Tagnin. 

O corpus de aprendizes, CoMAprend é parte do Projeto COMET e  

 

(...) abarca redações de aprendizes de línguas estrangeiras 
das cinco áreas do Departamento de Letras Modernas da 
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas: alemão, 
francês, espanhol, inglês e italiano - incluindo não só material 
produzido no cursos de graduação como também nos cursos 
extracurriculares. (Tagnin, 2006) 

 

Em relação a outros corpora de aprendizes, nos quais se verifica que os 

aprendizes de diversas nacionalidades aprendem a mesma língua, ou seja, o 

inglês, o CoMAprend apresenta uma peculiaridade: a nacionalidade comum 

dos aprendizes é a brasileira e as línguas-alvo são cinco – alemão, francês, 

espanhol, inglês e italiano. O que faz do CoMAprend um corpus multilíngue de 

aprendizes. (Tagnin, 2006). 

O fato de toda essa produção estar concentrada em um só banco de 

dados permite uma variedade de pesquisas a partir de um único corpus. O 

CoMAprend permite tanto pesquisas horizontais como a comparação entre 

alunos da mesma classe, quanto pesquisas verticais ou diacrônicas 

acompanhando o desenvolvimento de um aluno ou de um grupo (Tagnin, 2009, 

p. 3).  

Tagnin (2009) afirma que uma das principais caraterísticas do CoMAprend é a 

possibilidade de se fazer estudos linguísticos.  

 

 

                                                      
15

   http://www.fflch.usp.br/dlm/comet 
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2.3.4  Corpus de Aprendizes: produção de material; vantagens e 

desvantagens do uso em atividades para ensino de Línguas Estrangeiras  

A compilação de corpus de aprendizes para o ensino de línguas fornece 

material para análise e comparação da produção de nativos e não nativos. Por 

isso, adeptos da LC defendem que deve haver maior número de materiais em 

sala de aula fundamentados em corpus. 

Meunier cita Bernardini, que evidencia uma questão importante para o 

debate teórico acerca do uso de corpora no ensino de línguas: a autonomia do 

aprendiz, que permite fundamentar o aspecto principal da Interface Pedagógica 

desta tese.  

 

(…) os corpora representam uma imensa fonte de aprendizado 
autônomo e seu uso em aula desenvolve uma compreensão do 
padrão da língua, que é normalmente o alvo desejável no 
processo de aprendizagem. (Bernardini, 2000 apud Meunier 
2002, p. 134). 

 

No entanto, Meunier apresenta algumas desvantagens em relação ao 

uso de atividades com base em corpus de aprendizes e em DDL, pois essas 

atividades exigem tempo de preparação, por parte do professor, e tempo para 

interação e negociação sobre os procedimentos de pesquisa, apresentados 

aos aprendizes. O professor deverá pré-definir o que será abordado na 

atividade e certificar-se de que há material de apoio que seja de interesse do 

aprendiz. 

Com base no conceito de Seidhlhofer (2007) sobre Lingua Franca da 

globalização, outro aspecto importante a se considerar na utilização de corpus 

de aprendizes, é a crescente incidência de trocas de informação entre nativos e 

não nativos de diferentes comunidades linguísticas. Essa nova possibilidade de 

trocas pode relacionar-se ao ensino de línguas no atual processo de conexão 

global entre falantes de diferentes nacionalidades. Conforme essa tendência, 

fundamentos de interconexão global por meio da aprendizagem de LI 

caracterizam e direcionam esta pesquisa que insere corpus de aprendizes no 

ensino de Língua Inglesa. 

Vale salientar a importância da Linguística de Corpus nos estudos 

acerca da Lingua Franca e de World Englishes. “„World English‟ não é 
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simplesmente a Língua Inglesa que se tornou uma língua mundial (...) é um 

fenômeno linguístico sui generis, pois segundo as estimativas 2/3 dos usuários 

desse fenômeno são exatamente os não nativos.” (Kanavillil Rajagopalan, 2005 

p. 151). 

 

2.4  A compilação de um Corpus de Aprendizes 

Granger (2002, p. 7) afirma que, durante os últimos 20 anos, estudos 

com base em corpus têm fornecido descrições muito mais precisas de 

diferentes registros (conversação, discurso formal, linguagem jornalística, 

discurso acadêmico etc). Já estudos baseados em corpus de aprendizes são 

menos frequentes talvez por exigir muito esforço, além de tempo inestimável 

por parte do pesquisador, para a compilação do corpus.  

Para se construir um corpus de aprendizes, é necessário que se 

estabeleça um design específico, devido às variações decorrentes dos 

processos de ensino de língua estrangeira, dentre elas : o aprendiz, a tarefa 

textual a ser desenvolvida e coletada.  

A linguista acrescenta que o propósito de compilação de um corpus de 

aprendizes deve ser específico para Second Language Acquisition (SLA) ou 

para Foreign Language Teaching (FLT). Segundo ela, outro critério a ser 

considerado na compilação do corpus é a sua padronização e documentação.  

Quanto à documentação, o processo de etiquetagem do corpus significa 

categorizá-lo, por exemplo, morfossintaticamente com o objetivo de 

desenvolver pesquisas de determinadas categorias tais como expressões 

verbais ou uma determinada estrutura sintática.  

Segundo Granger (2002, p. 12), na compilação de um corpus é 

necessário considerar alguns fatores, dentre eles a dicotomia em corpora de 

aprendizes – de língua oral ou escrita –, ou seja, deve-se refletir sobre o fato de 

os corpora serem normalmente monolíngues, apresentarem linguagem não 

especializada e de serem geralmente sincrônicos, já que corpora longitudinais 

são difíceis de ser compilados. 

Granger aponta, ainda, para dois focos metodológicos em análises de 

corpus de aprendizes: análise contrastiva da interlíngua e análise de erros 

(computer-aided error analysis). 
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O primeiro método refere-se a uma análise contrastiva em comparações 

qualitativas ou quantitativas entre um corpus de nativos e um de não nativos. O 

segundo concentra-se em uma análise de erros na interlíngua ao utilizar o 

computador para etiquetagem, armazenamento e análise dos desvios.  

Nesse sentido, seleciona-se um ou mais itens linguísticos passíveis de 

erros no corpus e verifica-se, com auxílio de uma ferramenta específica, o uso 

inadequado – ou não – daquele item selecionado.  

Por um lado, segundo a autora, a vantagem dessa abordagem é a 

rapidez no processo de análise; por outro, a maior desvantagem está no fato 

de a análise limitar-se àqueles itens que o pesquisador considera 

problemáticos.  

Quanto à descrição da linguagem para ensino de Língua Inglesa, há 

atualmente dicionários e gramáticas baseados em corpus. Todavia, a LC como 

apoio para a formação do professor é ainda incipiente nas universidades 

particulares de São Paulo. 

Fundamentou-se, assim, a escolha de inserção da Linguística de Corpus 

no ensino de Língua Inglesa na graduação em Letras. para a formação de 

futuros professores de LI, atualmente alunos universitários integrantes do 

corpus desta pesquisa. Dessa forma, nosso objetivo é a aquisição da língua e o 

desenvolvimento de autonomia no aprendizado por meio da LC e na prática 

pedagógica do aluno egresso da Universidade.   

 

 

2.5  O Corpus de Aprendizes desta pesquisa 

Para a compilação do Corpus de Aprendizes (CA) desta pesquisa 

considera-se como fundamento a abordagem considerada por Granger (2002, 

p. 214), que define a LC como uma nova perspectiva pedagógica para 

aquisição de língua estrangeira. 

Seguindo a tipologia descrita por Granger, o Corpus de Aprendizes 

desta pesquisa possui as seguintes características: 

 Monolíngue; 

 Contém amostras de linguagem não especialista ou geral; 

 Diacrônico; 



41 
 

 

 Escrito; 

 Total de redações: 1.160; 

 Total de tokens: 126.828; 

 Total de types: 10.094; 

 Type/ token ratio: 7.96; 

 

Além dos requisitos descritos por Granger (2002) este Corpus de 

Aprendizes também pode ser classificado segundo critérios estabelecidos por 

Sardinha (2000): 

 Modo: escrito: composto de textos escritos, impressos ou não; 

 Tempo: diacrônico: compreende vários períodos de tempo; 

 Seleção: amostragem: composto por variedades textuais, planejado para 

ser uma amostra finita da linguagem como um todo; 

 Conteúdo: especializado: os textos são de tipos específicos (em geral 

gêneros ou registros definidos); 

 Autoria: de aprendiz: os autores dos textos não são falantes nativos; 

 Finalidade: de treinamento ou teste: construído para permitir o 

desenvolvimento de aplicações e ferramentas de análise. 

 

 

Durante a graduação de alunos de Letras (2006-2010) 412 alunos foram 

cadastrados na plataforma do projeto COMET no sub-corpus CoMAprend. Os 

alunos inseriram no corpus diferentes tipos de textos produzidos na sala de 

aula, durante as aulas das disciplinas ministradas na graduação, a saber: 

 

2010 

 Língua Inglesa: Compreensão e Produção de Textos (LI:CPT); 

 Helpers Universidade Pública: treinamento para alunos formadores. 

 

2009 

 Língua Inglesa: Sintaxe e Léxico (LISL) ; 

 Língua Inglesa: Aspectos Discursivos (LIAD); 

 Língua Inglesa: Gramática Aplicada (LIGA). 
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2008  

  Língua Inglesa: Gramática do Uso (LIGU); 

 Língua Inglesa: linguagem e Contexto (LILC). 

 

2007 

 Língua Inglesa: Gramática do Uso (LIGU); 

 Morfossemântica da Língua Inglesa (MSLI). 

 

2006 

 Estruturas Complexas da Língua Inglesa (ECLI); 

 Compreensão de texto em Língua Inglesa (COLI).  

 

As produções textuais dos aprendizes seguiram alguns critérios:  

 Gêneros textuais: resenha, email, bilhete, blog e artigo de opinião; 

 Tipologia textual: descrição, narração e argumentação; 

 Língua: inglesa; 

 Texto: escrito; 

 Tempo de execução da tarefa: uma aula de Língua Inglesa (1h30m); 

 Local: laboratório da universidade. 

 

Alguns Temas: 

My routine, A Tragic Accident, The media in Brazil, Green Entrepreneur, The 

Tramp, Email describing your vacation, Forever a princess, What happened to 

Mrs. Smith‟s cat? My Family, A Postcard, My opinion about Bill, A strange story, 

About Myself, Subscription to COCA, e Marijuana legalization. 

 O projeto de compilação do Corpus de Aprendizes de que trata esta 

pesquisa será analisado de forma mais detalhada no capítulo 4, no qual são 

abordadas as práticas pedagógicas. 
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3. A Pedagogia de Multiletramentos e a Formação do Professor 

de Língua Inglesa 

 

A partir do relato histórico do manifesto elaborado pelo The New London 

Group (NLG) a Pedagogia de Multiletramentos é revisitada. Esse documento foi 

produzido em 1996, em Harvard e descreve estudos e reflexões que deram 

início a essa pedagogia – a pedagogia dos Novos Letramentos ou dos 

Multiletramentos. 

 

 

3.1  The New London Group (NLG) 

O New London Group (NLG) foi formado em 1994 quando dez 

pesquisadores de áreas afins, se reuniram, nos Estados Unidos, para debater a 

Pedagogia do Letramento. Os nomes dos 10 pesquisadores do NLG podem ser 

vistos no Anexo I.  

Dentre as questões discutidas pelo grupo, estavam, por exemplo: “O que 

seria ensinar letramentos no futuro?”, bem como “O que seria necessário para 

que a educação acompanhasse o contexto do mundo em transformação?”. As 

diferenças culturais e as rápidas transformações advindas da mídia 

representavam a própria natureza da Pedagogia do Letramento e das 

mudanças radicais que surgiam. (NLG, 1994). 

Quanto às mudanças em questão, os estudiosos referiam-se às novas 

exigências que começavam a surgir, transformando as pessoas em 

“construtores de significado”. Estas mudanças, segundo eles, aconteciam nos 

ambientes de trabalho, no exercício da cidadania em âmbito público, na esfera 

da vida privada, assim como nas comunidades – our lifeworlds (de nossas 

vidas).  

Os membros do NLG partilhavam da mesma opinião de que era 

necessário repensar as premissas fundamentais da pedagogia do letramento 

para que as práticas que surgissem destas reflexões pudessem fornecer aos 

alunos aquilo que eles necessitavam para alcançar suas aspirações. O grupo 
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concluía, assim, que seria necessário colocar em evidência a questão dos 

resultados sociais e vinculá-la ao aprendizado da língua. Os estudiosos, que 

são falantes nativos de Língua Inglesa, concordavam, independente de seus 

países de origem, que aquilo que era habitualmente ensinado aos alunos 

deveria passar por transformações, já não havendo um único Inglês canônico 

que devesse ou pudesse ser ensinado.  

A partir de então, decidiram que o termo Multiletramentos representaria 

o conjunto dos estudos e das reflexões que se referem às modificações 

relacionadas aos letramentos, necessárias durante o processo educacional. 

Dessa forma, multiletramentos, de acordo com os estudiosos, comporta dois 

argumentos importantes sobre a nova ordem global, institucional e educacional. 

(NLG, 1994). 

O primeiro deles diz respeito à multiplicidade de canais de comunicação, 

tais como os canais de mídia, e o segundo trata da crescente visibilidade da 

diversidade linguística e cultural. O conceito de multiletramentos, para os 

autores, complementa a pedagogia (de letramentos) tradicional ao relacionar 

esses dois aspectos com a multiplicidade textual. O primeiro argumento, 

portanto, está relacionado à crescente multiplicidade e integração de modos 

significativos de construção de sentido16 nos quais o elemento textual também 

está ligado aos elementos visual, auditivo, espacial, comportamental, etc. Tal 

relação é vital nos canais eletrônicos de mídia, multimídia e hipermídia, uma 

vez que nesses meios os modos de significação da linguagem escrita integram-

se.  

Já o segundo argumento relaciona-se às realidades da conexão global e 

da crescente diversidade local. Num enfoque construtivista, poderíamos dizer 

que os autores relacionam diferenças, como a multiplicidade e a integração de 

diversos modos de significação, ações por meio das quais negociamos 

diariamente em nossas comunidades locais e em nossas vidas 

interconectadas. 

Segundo o NLG, como consequência cria-se um paradoxo em relação à 

Língua Inglesa, levando-se em consideração que ao mesmo tempo em que ela 

se torna a lingua mundi, a Lingua Franca, a língua comum do comércio global, 

                                                      
16

 significant modes of meaning-making. 
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da mídia e da política, essa língua “quebra-se” cada vez mais em vários 

englishes17 que são marcadas pelos sotaques, pelas origens, pelos estilos 

subculturais, pelas comunidades técnicas e profissionais.   

Nesse sentido, as migrações, o multiculturalismo e a integração global 

intensificam o processo de transformação da Língua Inglesa. Conforme o NLG, 

a interconexão da comunicação e dos mercados econômicos faz da 

diversidade linguística uma questão cada vez mais crítica. Lidar com as 

diferenças linguísticas e sociais, tornou-se uma questão local, um eixo central à 

pragmática das atividades do dia-a-dia, em todas as esferas da vida. Os 

autores evidenciam que a cidadania e a produtividade no trabalho exigem, 

atualmente, interação efetiva para o uso de múltiplas linguagens, de múltiplos 

englishes e de diversos padrões de comunicação que cruzam fronteiras, 

barreiras e diferenças socioculturais. 

Para o NLG, as diferenças sociais e linguísticas são fundamentais à 

pedagogia proposta e apresentam potencial de transformação tanto da 

substância quanto da pedagogia do letramento. A Pedagogia de 

Multiletramentos sugere a necessidade de uma gramática aberta e flexível 

(open-ended and flexible grammar), ou seja, que possa auxiliar os aprendizes a 

descreverem as diferenças linguísticas (culturais, subculturais, regionais, 

nacionais, técnicas e de contextos específicos) transformando, assim, os 

canais de transmissão multimodal em principais “veias” de expressão nos 

processos de comunicação da era contemporânea. Ainda para os autores, 

esses conceitos básicos à pedagogia de multiletramentos estariam diretamente 

relacionados ao futuro, pois, ao conviver com essas questões, educadores e 

aprendizes deveriam posicionar-se como participantes ativos em um processo 

de mudança social e agir como planejadores (designers) na construção de 

conhecimento, além de atuarem como construtores de um futuro social. 

Durante os debates, os autores definiram que multiletramentos 

representaria o conjunto das seguintes reflexões:     

 A multiplicidade dos canais de comunicação e a crescente diversidade 

linguística e cultural no mundo atual, que exigem dos educadores uma 
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 várias formas de Língua Inglesa. 
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visão mais abrangente sobre letramento do que aquela dos enfoques 

tradicionais puramente linguísticos; 

 Os multiletramentos ultrapassam as limitações dos enfoques tradicionais 

ao enfatizar a importância da negociação das múltiplas diferenças 

linguísticas e culturais, fator considerado central à pragmática das vidas 

privada, social, cívica e profissional dos alunos de hoje. 

 

A aplicação da Pedagogia de Multiletramentos contribui para atingir dois 

objetivos principais: 

 Criar acesso à constante mudança linguística nas esferas de trabalho, 

de comunidade e de poder; 

 Promover o engajamento crítico necessário para que os alunos possam 

construir seu futuro social e obter sucesso ao atuar na carreira 

escolhida. 

 

Segundo o NLG, a “maior missão da educação é garantir o benefício do 

aprendizado para todos os alunos de modo que possam participar ativamente 

da comunidade social na qual estão inseridos.”  (NLG, 1996) 

Os autores consideram que a pedagogia de multiletramentos é uma 

relação de ensino-aprendizagem que tem o potencial de criar condições para 

uma participação equalitária na sociedade. Entretanto, para os autores a 

pedagogia tradicional de letramentos relaciona-se apenas ao ensino e 

aprendizagem da língua escrita e da leitura no âmbito do papel. Tal pedagogia, 

segundo o NLG, segue os padrões formais da língua em questão, apresenta 

enfoque monolíngue e monocultural e é necessariamente instituída e 

regulamentada pelo governo.  

Assim, o documento elaborado pelo NLG, em 1996, apresentou um 

panorama das novas teorias e das conexões entre as mudanças sociais e as 

novas pedagogias de multiletramentos com o objetivo de ampliar o conceito de 

letramento e de expandir as relações de ensino-aprendizagem no que se refere 

às negociações, à multiplicidade de discursos, de contextos, de textos, de 

culturas e de sociedades linguisticamente globalizadas. Essas conexões, 

estabelecidas desde então, continuam a se modificar em nossa sociedade, que 
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está interconectada por inúmeros canais de comunicação advindos das novas 

tecnologias de informação e comunicação, as TICs. 

Como consequência dessa interconexão em rede, uma crescente 

variedade de textos e de formas de transmissão de informação emergem por 

meio das novas tecnologias. Dessa forma, as TICs, associadas aos meios 

multimídia, impõem aos educadores, uma urgência quanto à compreensão 

desse processo de transformações que afetam diretamente as práticas 

educacionais. Para o NLG, necessita-se, ao menos, ter “conhecimento eficaz” a 

respeito das novas formas representacionais de comunicação, tais como as 

imagens e suas relações com a palavra escrita, não somente em áreas 

específicas como no desktop publishing18, mas também nas interfaces da 

construção do significado linguístico em todas as formas de comunicação do 

espaço cibernético. É justamente com essa proliferação de novas formas de 

comunicação que se deve familiarizar para que seja possível interagir com os 

alunos que, fora do ambiente escolar, possam estar adaptados às Tecnologias 

de Informação e Comunicação. Esses jovens aprendizes do século XXI 

transitam por essas novas formas como parte da rotina nas atividades que 

desempenham, sejam elas familiares, nos círculos de amizade, por curiosidade 

pessoal, por manutenção e de transformação de suas identidades, etc. Para os 

autores do NLG, é exatamente por meio dessa reprodução contínua dos meios 

de comunicação que as inúmeras diferenças culturais e subculturais emergem. 

Se o educador pensar na criação de espaços e condições para o aprendizado, 

a multiplicidade cultural presente nos novos meios de comunicação deverá ser 

inserida nesse espaço pedagógico e de comunicação, para assim gerar 

reflexões críticas sobre as implicações que este processo de inserção reflete 

na educação, no dia-a-dia. 

De acordo com os autores, surgem algumas questões no momento de 

inserção de novas formas de comunicação nas práticas de cada professor, 

dentre elas: 

 Como garantir que as diferenças de língua e de cultura não representem 

barreiras para o sucesso educacional? 
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 Editoração eletrônica. 
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 Quais as implicações que essas diferenças têm sobre a pedagogia do 

letramento? 

 Qual é (será) a forma de educação mais apropriada para as minorias, 

migrantes, indígenas e falantes de diferentes dialetos? 

 O que é apropriado, hoje em dia, num contexto de crescente conexão 

global e de fatores cada vez mais sérios relacionados a tal crescimento? 

 O que é ser politicamente correto no atual contexto e qual cânone 

deverá ser ensinado na gramática e na literatura? 

 

Cabe ainda a cada educador perguntar a si mesmo:  

 O que estou ensinando? 

 Quais são as novas formas de letramento? 

 Para que tipo de mundo estou preparando meus alunos? 

 E eu, estou preparado para esse treinamento destinado ao futuro 

imediato? 

 

De acordo com o manifesto, em 1996 havia certa ansiedade relacionada 

a estes questionamentos que surgiam independente do expertise dos 

profissionais envolvidos no projeto, do investimento para novas estratégias 

educacionais e, inclusive, da boa vontade dos educadores.  

Castells (1999) acrescenta que atualmente não há sequer um único país 

ou comunidade que não seja afetado direta ou indiretamente pelas crescentes 

mudanças impostas pelas novas tecnologias. Para o autor, se uma 

comunidade estiver fora do movimento global, ela estará consequentemente 

excluída da sociedade. 

Para os autores do manifesto, dentre as áreas que ainda provocarão 

muito debate, estão aquelas que se relacionam com a tensão pedagógica 

referente aos modelos de aprendizagem explícitos ou de imersão, ao desafio 

da diversidade linguística e cultural, aos mais recentes “modelos” de práticas, 

às tecnologias de comunicação e às mudanças em relação ao uso do texto no 

ambiente de trabalho e no da escola. O NLG pretendeu, assim, consolidar e 

expandir as relações existentes entre essas áreas, como também ampliar o 

propósito das novas práticas pedagógicas nos mais diferentes domínios, sem 

se desviar, entretanto, do seu foco principal: a pedagogia dos letramentos.  
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Ao relacionar os diversos domínios a partir de diferentes visões 

acadêmicas originárias de distintos países de Língua Inglesa, o NLG 

apresentou como questão primordial a avaliação da sociedade contemporânea 

quanto à ordem moral e cultural da pedagogia de letramentos. Assim, 

começaram a repensar as premissas básicas dessa pedagogia com o objetivo 

de influenciar práticas que dariam aos alunos habilidades e conhecimentos 

necessários para a mudança do aprendizado. Para isto, evidenciaram a 

questão de não haver uma só forma canônica a ser seguida no ensino de 

Língua Inglesa. Mediante as mudanças impostas pelas novas tecnologias, a 

pedagogia de letramentos, conforme os autores, passou por uma mudança 

radical. Esse manifesto representa, portanto, a descrição de uma abordagem 

teórica do atual contexto socioeducacional. Estabelece uma relação entre os 

processos de aprendizagem e os reflexos na estrutura social além de definir o 

conteúdo – the what – e a forma – the how – da pedagogia dos novos 

letramentos.  

A noção de multiletramentos, ainda segundo os autores, constrói-se a 

partir de pressupostos culturais, institucionais e globais considerando a 

multiplicidade dos canais de comunicação, da mídia, da hipermídia e a 

crescente transformação linguístico-cultural.   

Na pedagogia de multiletramentos, a multiplicidade textual que surge 

entre tantas mudanças representa o maior desafio para os educadores 

envolvidos no processo de ensino-aprendizagem na sociedade 

contemporânea, devido à rapidez com que esta sociedade reconfigura-se a 

cada dia. 

Para diferenciar e distanciar a noção tradicional de letramento, da noção 

de multiletramentos deveremos, a partir de agora, relacionar a noção de 

letramentos aos aspectos linguísticos centrados na língua, enquanto que os 

multiletramentos fazem referência às diferenças estabelecidas pelo contexto e 

pela cultura, pelos aspectos cognitivos das novas práticas e pela criação de 

uma nova pedagogia, na qual a língua e  
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(…) other modes of meaning are dynamic representational 
resources, constantly being remade by their users as they work 
to achieve their various cultural purposes

19
. (NLG, 1996, p. 4). 

  

Aliados a essa definição, surgem dois argumentos que justificam a 

inserção da nova pedagogia de letramentos na sociedade contemporânea: 

 

 A crescente multiplicidade e integração de modos significativos para 

construção do significado no texto, com raras exceções, está 

invariavelmente relacionada a outros elementos na construção de seu 

significado, tais como elementos visuais, de áudio, espaciais e 

comportamentais. Isso também faz com que, nos meios da mídia de 

massa, da multimídia e hipermídia, a linguagem se reformate a cada 

momento. Os usuários da língua devem, por meio das novas 

tecnologias,,acompanhar tais realizações de construção de sentido; 

 

 O uso do termo “multi” (multiletramentos) reflete, para os autores, não 

apenas a preocupação de representar a conexão que se estabelece 

entre as diferentes realidades e suas diversidades locas e globais, mas 

também as diferentes formas linguísticas e culturais que se tornaram o 

cerne das relações pragmáticas da vida, tanto no âmbito pessoal, 

quanto no público, cívico e profissional. 

 

 

3.2.  A Pedagogia de Multiletramentos  

A pedagogia de multiletramentos, a partir do manifesto elaborado pelo 

New London Group, possibilitou a criação das novas práticas de 

multiletramentos. Essas novas práticas foram favorecidas pela utilização do 

conceito de design, desenvolvido pelo grupo. O termo design tornou-se 

fundamental para descrições de perfil e de identidade profissional, associando-

                                                      
19

 (...) outros modos de significação são recursos representacionais dinâmicos, que estão 
sendo constantemente reconstruídos pelos seus usuários na medida em que atingem seus 
diversos propósitos. 
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se a uma forma de inteligência criativa necessária para muitas profissões nos 

dias de hoje.  

A pedagogia de multiletramentos, além de outras aplicações, possibilita 

uma alternativa à função assimilatória da educação. Essa função, de acordo 

com os autores, é um processo capaz de criar homogeneidade num contexto 

de diferenças.  

Para os autores do manifesto, a atuação das escolas, hoje, deveria estar 

voltada para uma ação oposta à da homogeneização, na qual cada sala de 

aula pudesse reconfigurar as relações de diferenças locais e globais presentes 

no processo de educação.  

 

To be relevant, learning processes need to recruit, rather than 
attempt to ignore and erase, the different subjectivities - 
interests, intentions, commitments, and purposes - students 
bring to learning

20
. (New London Group, 1996, p. 10). 

 

No que diz respeito às diferentes subjetividades, a pedagogia de 

multiletramentos oferece possibilidades ao considerar os interesses e as 

intenções dos aprendizes. Conforme o NLG, uma vez que não se pode 

amparar em um padrão universal de ensino, tal como ocorria com a função 

assimilatória, nem utilizar uma única língua padrão. A proposta dos 

multiletramentos representa uma possibilidade pluralista para a sala de aula 

pois não prevê a descrição de práticas-modelo, ou algo específico a ser 

seguido, mas sim, uma variedade de opções.  

Para os autores essa nova pedagogia visa desenvolver uma nova 

“epistemologia de pluralismo”, por meio da criação de metalinguagem para os 

novos designs. Os autores pretendem, ainda, responder a duas questões 

fundamentais: o que os alunos realmente precisam aprender? e como este 

aprendizado se processará? 

Dentro desta concepção de designs,  

                                                      

20
 As diferentes subjetividades, como os interesses, intenções, determinações e os 

propósitos trazidos por nossos alunos para dentro do espaço da sala de aula não podem 
ser ignorados.  
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(...) mudanças de paradigmas emergem em quase todos os 
campos e áreas do conhecimento. Faz-se necessário hoje que 
o design do perfil de muitos profissionais seja multifacetado e 
adaptável a diferentes circunstâncias. A reprogramação desses 
perfis, a adaptação aos novos paradigmas e desafios são parte 
de um processo dinâmico que enfrentamos nesta época 
contemporânea. Essa reprogramação de perfil profissional  
também reflete a ideia de que hoje em dia, aprendizado e 
produtividade são resultados de novos designs de estruturas e 
de sistemas, de relações pessoais, de tecnologias, de crenças 
e de „textos‟ bem mais complexos do que antigamente. (NLG, 
1996, p. 10). 

 

 

3.3  O Conceito de Design e as Novas Práticas Pedagógicas 

A escolha do termo design, pelos autores, deve-se ao fato de 

representar um conceito de “identificação de uma morfologia da estrutura 

organizacional de produtos quanto ao processo de design em si”. (NLG, 1996).  

Partindo desse conceito, os autores propõem que o tratamento de uma 

atividade semiótica que inclua o uso da linguagem para produzir ou “consumir” 

textos considerados como designs deverá apresentar três elementos, que em 

conjunto, enfatizam a constituição de significado como processo dinâmico e 

ativo e não um processo controlado por regras. Os três elementos necessários, 

na pedagogia de multiletramentos, para a construção da dinâmica de 

significado são: 

 

1 Design disponível (available design);  

2 O próprio processo (design designing);  

3 O resultado do processo (design the redesigned). 
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Figura 1: Designs de Significado (NLG, 1996). 

 

 

A pedagogia de multiletramentos descreve esses três elementos – que 

estão em constante tensão entre si – da seguinte maneira: 

Design disponível (Available design): são recursos de design que 

incluem vários sistemas semióticos, além de gramáticas das línguas e de 

outros sistemas tais como filmes, fotografia, gestos etc. Para Fairclough (1995), 

ordens de discurso21, ou seja, grupos de convenções estruturadas, associadas 

à atividade semiótica, incluem o uso de línguas em um determinado espaço 

social, uma sociedade específica, uma instituição, uma escola, um local de 

trabalho ou ainda ocupam espaços das nossas vidas. Segundo o autor, uma 

variedade de discursos são produzidos e entrelaçados dinamicamente e uma 

configuração específica de elementos de design pode incluir uma combinação 

de sistemas semióticos (visual, gestual, etc) tal como o discurso da TV. Essa 

combinação de sistemas semióticos visa capturar as formas nas quais 

diferentes discursos se relacionam. Por exemplo, “o discurso dos afro-

americanos de Los Angeles se relaciona historicamente com o discurso da 

polícia de Los Angeles, que por outro lado se relaciona com outros discursos 

de outras comunidades etc.” (NLG, 1996). Outro exemplo citado no manifesto 

mostra a escola como representante de um lugar típico de uma grande 

variação e interação de diferentes discursos. Esse lugar apresenta 

multiplicidade de áreas de conhecimento que “conversam”, como nos discursos 

                                                      
21

 orders of discourse. 
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dos professores – tanto como cultura docente, quanto como colegas de 

trabalho – e nos discursos de alunos em suas comunidades. Nesta interação 

discursiva cada um se transforma de maneira diferente.  

 

Cada um de nós é uma pessoa diferente em lugares diferentes 
e horários diferentes, e pessoas diferentes se conectam em 
uma malha socialmente entrelaçada formando ordens de 
discurso. (NLG, 1996). 

 
De acordo com o manifesto, existem convenções específicas de design 

inseridas em ordens de discurso chamadas de design disponíveis (available 

designs), que adquirem formas. Dentre elas estão os estilos, gêneros, dialetos 

e vozes.  

Designing é um processo de criação de significado que envolve a 

representação e a recontextualização, mas que difere do conceito de design 

disponíveis. Cada construção, cada momento de significação, envolve a 

transformação dos recursos disponíveis. Ler, ouvir, escrever, ver são 

“momentos”, são formas de designing.  

Em uma atividade semiótica, ainda de acordo com o manifesto, qualquer 

designing interage com as partes integrantes dos recursos disponíveis. Essas 

partes são transformadas e reproduzidas de maneiras distintas por meio de 

relação ou a partir de uma identidade social. “Não será simplesmente uma 

reprodução de designs disponíveis, mas sim uma transformação de 

conhecimento que gera novas construções da realidade” (NLG). Nesse 

processo de transformações, as configurações, sujeitos, relações sociais e os 

conhecimentos são transformados e tornam-se o resultado do processo (the 

redesigned). 

 

A transformação é sempre um processo de utilização de novas 
maneiras de lidar com velhos materiais, uma rearticulação e 
recombinação de determinados recursos de designs 
disponíveis. (NLG, 1996, p. 13). 

 
O resultado (the redesigned) é o efeito da transformação realizada por 

um sujeito mediante ação sobre um significado, ou seja, a transformação 
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resultante do agenciamento humano. O resultado transforma-se num novo 

design disponível, que faz surgir uma nova fonte de construção de sentido. 

O manifesto revela a necessidade de uma metalinguagem que possa 

descrever as formas de significado que foram representadas nos recursos 

disponíveis. É, então, necessário que exista uma linguagem, ou melhor, uma 

metalinguagem para tratar da língua, das imagens, das interações, da 

construção do significado e de outros elementos textuais e visuais. A 

multimodalidade, portanto, resulta dessas interações e construções. Os autores 

acrescentam que qualquer metalinguagem – uma linguagem para falar de 

linguagem, imagens, textos e relações entre construção de significados – a ser 

inserida em um currículo de uma determinada situação educacional deverá 

apresentar uma perspectiva de análise crítica da linguagem.  

O NLG sugere que esta metalinguagem deva: 

 ser flexível; 

 ser uma ferramenta  

 funcionar como um kit para atividades semióticas; 

 apresentar a liberdade de ser reformatada; 

 permitir que seus usuários desenvolvam suas próprias ferramentas; 

 ser capaz de relacionar os textos aos contextos da cultura e da situação 

em questão; 

 evitar imposição de regras, padrões ou correções; 

 evitar o privilégio de determinados discursos. 

 

Segundo Kress e Van Leeuwen (2003), uma das ideias referentes ao 

conceito de multiletramentos é a crescente complexidade das inter-relações 

dos diferentes modos de significado. Em resposta a essa complexidade, já em 

1996, o manifesto propôs seis áreas necessárias à composição de “gramáticas 

funcionais”, ou seja, gramáticas constituídas de metalinguagens que 

descrevem os modos de significação:  

 Design Linguístico; 

 Design Visual; 

 Design Auditivo;  

 Design Gestual; 

 Design Espacial; 
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 Design Multimodal22 

 

 

 Após as considerações referentes à Pedagogia de 

Multiletramentos, e ao conceito de design, refletimos a respeito dos múltiplos 

processos de construção de significado e de aprendizado. Para o NLG 

qualquer teoria pedagógica deverá considerar os processos sociais assim 

como os processos de aprendizado ocorridos na mente humana e integrados 

às práticas do conhecimento. De acordo com os autores, a mente humana é 

situada socialmente, ou seja, o conhecimento humano não parte de um 

conceito geral ou abstrato mas está inserido em contextos materiais, culturais e 

sociais. Os autores afirmam que dificilmente uma única pedagogia poderia 

descrever a complexidade das representações mentais, cognitivas, e a das 

habilidades humanas. Assim, ao definir essas complexidades, o NLG propôs a 

integração de quatro fatores que amparam as novas práticas pedagógicas23.  

 

 Prática Situada (Situated Practice): experiências de mundo e design 

dos aprendizes; 

 Instrução Aberta (Overt Instruction): definição de uma metalinguagem 

explícita de design elaborada por aprendizes;  

 Construção Crítica (Critical Framing): estabelecimento de relações 

sociais entre o signficado e o contexto; 

 Prática de Transferência (Transformed Practice): transferência e 

recriação de significados de design de um contexto para outro (tal 

recriação também é desenvolvida pelos próprios aprendizes). 

 

Conforme o manifesto, pesquisas recentes evidenciam que a mente 

humana não é um computador digital ou um processador de regras e de 

conceitos abstratos descontextualizados. Pelo contrário, o conhecimento 

humano, desde que colocado em prática, é situado socioculturalmente e 

                                                      
22

 O Desing Multimodal é de natureza diferente dos demais, pois é híbrido e representa a 

interconexão entre os outros modos de significação. 

 
23

 The how of the pedagogy. 
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contextualizado em áreas, domínios e práticas específicas. Esse conhecimento 

está intimamente ligado à habilidade – adquirida pela prática – de reconhecer e 

de agir no que diz respeito aos padrões de informação e experiência. O 

processo de tal aquisição é complexo e dependente do contexto. Assim, são 

também as pessoas, que como atores “reconhecedores de padrões” agem e 

adaptam-se em diferentes contextos.  

Ao conceituar a prática situada, Kalantiz e Cope (1993) consideram 

fatores importantes, tais como: 

 Aprendizes imersos em práticas complexas apresentam diferentes 

domínios; 

 Grande parte do que é vivenciado na infância, na aquisição da língua 

materna, está relacionado com a biologia humana e com a ordem 

natural do desenvolvimento humano e da maturidade. Esse apoio 

biológico não estará mais presente na escola; 

 O controle consciente daquilo que se faz mediante prática situada, não é 

uma ação imposta, como ocorre, muitas vezes, na escola; 

 Os aprendizes devem ser capazes de articular seu conhecimento com 

palavras, podem estar cientes das relações existentes e, assim, 

estabelecer julgamentos críticos para agir de maneira reflexiva ao 

praticar seus conhecimentos. 

 

No que se refere ao estabelecimento de julgamentos críticos, Kalantiz & 

Cope (1993) afirmam que há um outro sentido a ser considerado para o termo 

crítico: o sentido da “habilidade de criticar um sistema, baseando-se nas 

relações de poder, de política, de ideologia e de valores”.  

 

De acordo com o NLG ainda sobre os quatro fatores que amparam as 

novas práticas pedagógicas de multiletramentos: prática situada, instrução 

aberta, construção crítica e prática de transferência, não há representação 

hierárquica nem estágios determinados. Para os autores esses quatro 

elementos relacionam-se à complexidade de relações e podem ocorrer 

simultaneamente ou em momentos diferentes, portanto devem ser revistos a 

todo momento. 

 



58 
 

 

3.4  Multimodalidade 

Um enfoque multimodal para o aprendizado exige que se considere a 

variedade de modos envolvidos na representação da comunicação. Segundo 

Jewitt e Kress (2003), o conceito de modo refere-se a um conjunto organizado 

e regularizado de recursos, utilizados para a construção de sentido. Tais 

recursos incluem imagem, olhar, gesto, movimento, música, fala e efeitos de 

som.  

Os modos24, segundo os autores, podem ser descritos como o efeito de 

uma ação cultural para modelar algum material transformando-o em recursos 

para representação. 

 Segundo Jewitt e Kress, quanto mais ação uma determinada 

comunidade cultural empregar em um recurso, seja qual for a razão, e quanto 

mais essa ação for socialmente utilizada, mais completa, refinada e articulada 

será. São exemplos de recursos a fala, a linguagem de sinais dos deficientes 

auditivos, as imagens e a língua escrita.  

Na comunicação, os modos raramente ocorrem isolados. O ato de 

escrever, por exemplo, é uma prática multimodal que utiliza modos visuais, de 

movimento, espaçamento e direcionamento. Segundo os autores, geralmente, 

não há comunicação monomodal. O aprendizado fundamentado somente pela 

fala e pela escrita é uma suposição confusa e contraditória. Sabe-se que há 

fenômenos extralinguísticos significativos que ocorrem com a fala, tais como o 

gesto, a expressão facial, o tom da voz, e fenômenos que ocorrem 

simultaneamente com a escrita, como layout e imagem.  

Para os autores, a língua é sempre considerada o centro da 

comunicação. O enfoque multimodal para o aprendizado deve primeiramente 

ser direcionado para a fala e para a escrita. Essa perspectiva parte de uma 

posição teórica que considera todos os modos potenciais igualmente 

significativos para a construção do significado na comunicação. De acordo com 

os autores, algumas comunidades podem valorizar determinados modos em 

detrimento de outros. Em alguns casos poderá haver a predominância de um 

modo sobre outro, exemplo disso é o experimento de Anton Franks, em ensino 

de inglês, que utilizou gesto e movimento em primeiro plano, antes da voz. Em 

                                                      
24

 Modes. 
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comunicação multimodal, diferentes modos também apresentam potenciais 

distintos e um determinado modo pode estar em primeiro plano enquanto que 

outros podem ser potencializados em diferentes graus. Assim, o significado da 

mensagem é distribuído por meio de modos, mas não necessariamente de 

maneira uniforme, ou seja, diferentes aspectos do significado são transmitidos 

em formas diferentes por cada modo. 

 

(...) any mode in that ensemble is carrying a part of the 
message, only each mode is partial in relation to the role of the 
meaning- and speech or writing are, we suggest, no exception. 
This partiality of all modes is a significant aspect of multimodal 
approaches. This forces us to think in what ways is a specific 
mode partial, both in a specific event of communication and 
maybe quite generally, it forces us to ask about what a mode 
does and doesn‟t do

25
. (Jewitt & Kress, 2003, p. 3). 

  

No que se refere ao enfoque multimodal direcionado ao ensino-

aprendizagem, os autores sugerem que novas formas de representação sejam 

consideradas. Jewitt e Kress (2003) afirmam que em um mundo de 

comunicação multimediada, com implicações e efeitos no aprendizado, serão 

necessárias novas formas de pensar, novas teorias de comunicação e novas 

construções de significado. 

  

Fundamentados nos conceitos dos Multiletramentos desenvolvemos 

uma Nova Interface Pedagógica – que representa a práxis desta Tese – 

direcionada ao ensino-aprendizagem e construção do conhecimento do 

aprendiz de Língua Inglesa.  

 

                                                      
25

 (...) qualquer modo, em conjunto, é portador de uma parte da mensagem e é parcial em 
relação ao papel do significado, da fala ou da escrita, acreditamos que, sem exceção. Essa 
parcialidade de todos os modos é um aspecto significativo em abordagens multimodais. Isso 
nos obriga a pensar de que forma um modo específico é parcial tanto em um evento específico, 
de comunicação. quanto de forma bastante geral. Essas questões nos obrigam a perguntar o 
que um modo faz ou deixa de fazer. 
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4. Práxis – A Interface Pedagógica –  

Linguística de Corpus + Multiletramentos  

na Sala de Aula  

 
 

 Este capítulo trata das práticas aplicadas – com a inserção da 

Interface Pedagógica – na formação do professor de Língua Inglesa na 

graduação desde o início da pesquisa. Descrevem-se aqui quatro projetos: 

“Projeto Educador em Sala – Compilação de um Corpus de Aprendizes e 

Construção de Textos Multimodais”, “Projeto Helpers UN", “Projeto Helpers US” 

e “Projeto EMEF”, e apresentam-se reflexões sobre a construção e aplicação 

da Interface. 

 

 

4.1  Reflexões sobre a Construção e a Aplicação da Interface  

O desenvolvimento da Interface Pedagógica, que abrange duas direções 

inter-relacionadas – a Pedagogia de Multiletramentos e a Linguística de Corpus 

(LC) – para o ensino de Língua Inglesa, surgiu da necessidade, que percebia, 

de inserir pragmaticamente, na formação do professor, conceitos de 

autonomia, independência e capacitação ao aprendiz no processo de ensino-

aprendizagem de Língua Inglesa (LI).  

Como docente, na graduação de Letras desde 1989, verificava que o 

enfoque de aquisição da LI era tradicional, voltado para questões gramaticais, 

morfológicas e fonológicas. Como educadora, acreditava que o futuro professor 

de Língua Inglesa deveria ter o direito de administrar-se livremente, no sentido 

de fazer suas escolhas, durante a construção do conhecimento e que no 

momento em que esse aprendiz se tornasse apto a utilizar esse direito 

teríamos inserido os conceitos de autonomia, independência e capacitação 

por meio da aplicação da Interface.  

Ao inserir esses conceitos nas práticas, torna-se possível contribuir para 

a diminuição do sentimento de inferioridade e de incapacidade que possam 
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surgir nos aprendizes que tentam seguir o nativo da Língua Inglesa como 

modelo. (Rajagopalan, 2008).  

Quando o aluno adquire autonomia, não somente ao desenvolver 

investigações com base em corpus mas também quando passa a refletir sobre 

suas investigações e construções de conhecimento em LI a partir dos 

multiletramentos, ele adquire uma nova maneira de construir sentidos na língua 

estrangeira, neste caso a Língua Inglesa. Partimos, também, de pressupostos 

estabelecidos por Rajagopalan a respeito da condição linguística de aprendizes 

de língua estrangeira que são “movidos pelo desejo de ampliar os (...) 

horizontes culturais” (2008, p. 67). 

Nessa situação, para iniciarmos o processo de construção da interface 

foi necessário considerar, em aula, conceitos – voltados à educação – sobre os 

Multiletramentos e sobre a Linguística de Corpus na construção dos 

conhecimentos de Língua Inglesa.  

Conforme descrito no capítulo 3, os estudos sobre multiletramentos são 

aqueles que têm como objeto a relação entre a educação e as linguagens 

digitais, e estabelecem novos parâmetros para a construção do conhecimento.  

A proposta da Pedagogia dos novos Letramentos embasa, dessa forma, 

esta pesquisa, que tem como proposta inserir aprendizes em práticas situadas 

no âmbito sociocultural contemporâneo, o qual é regido pelas novas 

Tecnologias de Informação e de Comunicação, as TICs. A partir daí, a reflexão 

sobre o uso das novas tecnologias tornou possível o processo de construção 

da Interface.  

Para caracterizar a inserção da Linguística de Corpus na prática 

pedagógica do professor de Língua Inglesa – para a efetiva construção da 

Interface – foram considerados tanto desenvolvimentos descritivos quanto 

teóricos. Fez-se, portanto, necessário definir a Linguística de Corpus como 

uma “nova abordagem pedagógica baseada em corpus”, seguindo a definição 

de Biber (1998).   

A Interface Pedagógica, proposta, amplia as possibilidades de pesquisa 

linguística para o aprendiz, além de aproximá-lo de produções de falantes 

nativos. Essa aproximação permite que o aprendiz entre em contato com 

outras comunidades linguísticas e outras identidades e assim redefina a sua. 

Isso faz com que ele, por meio da aquisição da Língua Inglesa, mude de 
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posição para aluno-pesquisador, investigador e não mais seja um aluno 

passivo, receptor de informação.  

Desse modo, a construção e reconstrução de identidade do futuro 

professor de Língua Inglesa, graduado em uma universidade particular, 

representou o fator principal para direcionar a práxis compreendida nesta 

pesquisa.  

  

Uma das maneiras pela qual as identidades acabam sofrendo o 
processo de renegociação, de realinhamento, é o contato entre 
as pessoas, entre os povos, entre as culturas. É por esse 
motivo que se torna cada vez mais urgente entender o 
processo de „ensino-aprendizagem‟ de uma língua estrangeira 
como parte integrante de um amplo processo de redefinição de 
identidades. Pois as línguas não são meros instrumentos de 
comunicação, como costumam alardear os livros introdutórios. 
As línguas são a própria expressão das identidades de quem 
delas se apropria. Logo quem transita entre diversos idiomas 
está redefinindo sua própria identidade. Dito de outra forma, 
quem aprende uma língua nova está se redefinindo como uma 
nova pessoa. (Rajagopalan, 2008, p. 69).  

 

As atividades de ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras, 

segundo Rajagopalan, “fazem parte de um processo muito mais amplo que 

podemos chamar de redefinição cultural” (2008, p. 69). No que se refere ao 

processo de redefinição cultural e de identidades, a interface entre 

Multiletramentos e Linguística de Corpus significa a construção de um novo 

espaço pedagógico para a produção do conhecimento na universidade em 

questão, que não contemplava, em seu currículo, as duas disciplinas inseridas.  

Para aplicação da Interface foram propostas, em sala de aula, as 

seguintes discussões fundamentadas em Brydon (2010):  

a) o conceito de World of Englishes26, sobre a natureza e o papel de uma 

variedade de Englishes, incluindo Língua Inglesa como segunda Língua 

– English as a Second Language (ESL), Língua Inglesa como Língua 

Estrangeira – English as a Foreign Language (EFL), Inglês como Língua 

Franca – English as a Lingua Franca (EFL); 

 

                                                      
26

 As várias formas da Língua Inglesa no mundo. 
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b) o design do currículo na formação dos professores de LI, as mudanças 

advindas das novas tecnologias, os estudos sobre multiletramentos, a 

multimodalidade e o papel da tecnologia no aprendizado da LI.  

 

Essas análises permeiam a formação do professor de Língua Inglesa em 

nossa comunidade de aprendizagem. Evidenciam-se também as questões 

sobre globalização, os estudos sobre educação e os referentes à natureza da 

construção e do compartilhamento do conhecimento. 

Os debates possibilitaram diferentes posições e contribuíram para a 

inserção da interface em nossas aulas de Língua Inglesa. 

 

A partir de agora descreveremos como se deu a inserção da Nova 

Interface Pedagógica nos Projetos desenvolvidos por esta pesquisa. 

 

4.2  Projeto Educador em Sala: Compilação de um Corpus de 

Aprendizes e Construção de Textos Multimodais em aulas de 

graduação em Letras 

Visando uma formação do futuro professor de Língua Inglesa que possa 

atender às necessidades e aos questionamentos propostos pela Pedagogia de 

Multiletramentos e pelos princípios pedagógicos da Linguística de Corpus, 

desenvolvi práticas pedagógicas com a inserção da Interface, na função de 

educadora, em aulas de graduação em Letras. 

Partimos da definição de um novo espaço no qual fosse possível, a partir 

da utilização da Interface Pedagógica, a construção de textos multimodais em 

Língua Inglesa: o laboratório de informática.  

Consideramos as definições de Kress e Jewitt (2003) apresentadas no 

capítulo três: texto multimodal é aquele formado pelos diferentes modos de 

construção de significado: o linguístico, o visual, o gestual, o auditivo e o 

espacial. Assim, as construções de textos multimodais em nossas aulas de LI 

consideraram, também, as descrições sobre design e sobre multimodalidade 

de Kress e Van Leeuwen (2003): a inter-relação de diferentes modos de 

significado que resulta em um texto híbrido e representativo dessa inter-relação 
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Passamos a refletir sobre as diferenças que este espaço permitia em 

relação à sala de aula tradicional na construção de conhecimento da LI: 

acessar sites, corpora on line27, Google Tradutor, dicionários eletrônicos.  

As observações durante o processo de construção dos textos retrataram 

aspectos interessantes sobre a identidade dos nossos alunos que até então 

desconhecíamos – são turmas numerosas, de até oitenta alunos, em último 

semestre de Letras. Suas experiências pessoais e seus interesses sociais se 

evidenciavam nas escolhas que faziam ao construir um texto multimodal.  

Reconhecer aquilo que os alunos trazem para a sala de aula, sob a 

forma de conhecimento tácito, questionamentos, anseios e desejos, durante o 

processo de produção do conhecimento, a partir do enfoque dos novos 

letramentos, representa a práxis desta tese realizada por meio da inserção da 

Nova Interface Pedagógica. 

A inserção da Interface nas aulas de Língua Inglesa significou também 

outras mudanças na rotina das aulas, tais como a negociação de espaço – da 

sala de aula para o laboratório de informática – as novas construções textuais 

multimodais, o uso reflexivo das TICs e as mudanças que nossa interface 

propunha ao currículo da universidade.   

 

 

4.2.1  Projeto Educador em Sala – Compilação de um Corpus de 

Aprendizes 

Os critérios de compilação do Corpus de Aprendizes desta tese foram 

fundamentados em Granger, Meunier, Seidlhofer, Tagnin, Berber Sardinha e 

O´Keefe, conforme descrição no capítulo 2.  

Nosso Corpus de Aprendizes foi compilado com redações em Língua 

Inglesa, escritas pelos alunos graduandos do curso de Letras, coletadas 

durante os anos de 2006 a 2010 em uma universidade particular de São Paulo. 

 Desde o início da compilação do Corpus, foram necessárias reflexões e 

práticas em aula para que os aprendizes compreendessem a relevância da 

criação de um corpus para aquela comunidade discente – alunos da graduação 

de Letras. Naquela época, compilar um corpus de aprendizes vinculava-se 

                                                      
27

 Diferentes corpus disponíveis na web. 
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simplesmente à análise de erros de nossos alunos nas aulas de LI. Entretanto, 

tínhamos como objetivo compilar um corpus de aprendizes que refletisse a 

produção textual dos alunos de Letras, durante o período da graduação, para 

que eles, futuros professores, vivessem a experiência de compilação de um 

corpus e para que pudessem, em aulas de LI, elaborar exercícios dessa língua 

estrangeira, a partir de corpus.  

Primeiramente consideramos a inserção dos conceitos pedagógicos da 

Linguística de Corpus em nossas aulas de Língua Inglesa, embora não 

houvesse, no currículo, nenhuma opção de inserção de novas práticas. Assim, 

para a inserção da LC na graduação e posterior compilação do Corpus de 

Aprendizes foram criadas estratégias alternativas para que os graduandos 

tivessem contato com a disciplina Linguística de Corpus: 

(a) mini workshops na graduação sobre a Linguística de Corpus e 

sobre as possibilidades de sua aplicação na educação (2006, 2007 e 2008); 

(b) inserção do livro “Do jeito que a gente diz” (Tagnin, 2005) como 

referência bibliográfica básica na ementa da disciplina “Língua Inglesa: 

Aspectos Discursivos” (2009); 

(c) aulas práticas no laboratório de informática; 

(d) compilação de um corpus de aprendizes nas aulas de Língua 

Inglesa, durante os semestres letivos de 2006 a 2010; 

(e) criação de uma disciplina extracurricular, Produção de Textos em 

Língua Inglesa ministrada por mim, aos sábados, em quatro campi, na 

universidade na capital (2007 a 2009). 

 

Vale salientar que todas as atividades programadas foram inseridas 

apesar de o currículo não contemplar práticas alternativas em aula. Foram 

feitas, para as aulas, adaptações ao programa, já que não poderia deixar de 

desenvolver em aula nenhum item do currículo oficial. Na universidade em 

questão há na avaliação semestral uma prova integrada com valor de 40% na 

média final dos alunos e seu objetivo é verificar o cumprimento do programa.  

A importância observada, por meio desta tese, das disciplinas 

Linguística de Corpus e Pedagogia dos Multiletramentos, na formação do 

professor de Língua Inglesa, levaram-me a inserí-las, por meio de adaptações, 

nas aulas de LI. 
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O Corpus de Aprendizes foi compilado nos laboratórios da universidade. 

Iniciou-se a compilação com o cadastramento de todos os alunos na plataforma 

COMET28 (Corpus Multilingue para Ensino e Tradução). Dessa maneira, 

durante as aulas de Língua Inglesa foram desenvolvidas atividades voltadas à 

habilidade da escrita e da produção textual, direcionadas para o corpus.  

 

 
 
Figura 2: COMET – Corpus Multilíngue para Ensino e Tradução –  

 

Utilizamos o COMET – Corpus Multilingue de Ensino e Tradução, 

desenvolvido por Tagnin em 2006, como plataforma de hospedagem das 

redações. O Corpus de Aprendizes desta pesquisa está instalado no 

CoMAprend: o Corpus de Aprendizes do COMET, que compreende vários 

corpora de aprendizes.  

Para Tagnin e Fromm (2009), o CoMAprend foi criado com o objetivo de 

reunir “num só lugar e em meio informatizado, a produção dos alunos de 

graduação e de cursos livres ministrados no DLM da FFLCH”.  

Elaborado para hospedar redações de alunos da USP, o CoMAprend 

passou a receber também redações de alunos de universidades particulares, 

como no caso desta pesquisa.   

                                                      
28

 http://www.fflch.usp.br/dlm/comet/ 
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Para a compilação do nosso Corpus de Aprendizes algumas etapas 

foram seguidas, dentre elas: 

 Etapa 1 – Abertura de Turma no CoMAprend  

O educador, na função de pesquisador da plataforma COMET, abre uma 

turma virtual no CoMAprend que irá hospedar os textos enviados pelos 

alunos. O CoMAprend não é público, só tendo acesso ao material o 

pesquisador devidamente cadastrado. Não há, entretanto, qualquer 

restrição a esse cadastramento. Tagnin e Fromm (2009) idealizaram o 

CoMAprend para que qualquer pesquisador, ligado ou não à USP, pudesse 

utilizar o Corpus de Aprendizes. Para o educador tornar-se um pesquisador 

no COMET é necessário solicitar uma senha para obter a autorização de 

pesquisa. 

 

 
 
Figura 3: Tela de entrada do CoMAprend  
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Figura 4: Tela para adicionar novo curso 
 
 

Durante os quatro anos de gradução disponibilizamos 10 turmas virtuais 

no CoMAprend. As turmas criadas relacionavam-se às disciplinas da grade 

curricular do curso. A turma virtual LIGA (Língua Inglesa – Gramática e 

Aplicação), por exemplo, é uma disciplina do segundo semestre de Língua 

Inglesa e compreende redações de aprendizes em fase inicial de aprendizado. 

 

 Etapa 2 – Inscrição do aluno no CoMAprend  

Quando da inscrição, o aluno deve fornecer os seguintes dados 

pessoais: 

(a) nome; 

(b) sexo; 

(c) data de nascimento; 

(d) nacionalidade; 

(e) língua paterna/materna; 

(f) escolaridade: médio, superior, pós-graduação; 

(g) conhecimento de línguas estrangeiras; 

(h) anos de estudo de línguas estrangeiras; 

(i) residência no exterior; 

(j) língua(s) estrangeira(s) falada(s) em casa; 
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(k) hábitos de contato com a língua estrangeira - internet, chat, filmes, 

livros, revistas, jornais, outros; 

(l) autorização para que as redações sejam usadas para fins 

acadêmicos. 

 

 Etapa 3 – Construção de textos para o Corpus de Aprendizes 

A partir de adaptações feitas à grade curricular, que não contempla 

produção escrita, foram construídos textos em aulas de LI. Por exemplo, após 

as aulas sobre Simple Past (passado simples), os alunos desenvolveram textos 

narrativos; após as aulas sobre Simple Present (presente), os alunos 

escreveram textos descritivos e argumentativos. 

 

 

Figura 5: COMET – Exemplo de Redação do Corpus de Aprendizes  
 

 

 Etapa 4 – Submissão de textos para o Corpus de Aprendizes 

Ao submeter uma redação o aluno deve fornecer as seguintes 

informações, em menu drop-down: 

(a) tipo de redação – argumentação, narração, descrição, etc; 

(b) título da redação; 



70 
 

 

(c) uso de material de referência – dicionário bilíngue, dicionário 

monolíngue, gramática, internet, bibliografia especializada, corpora, 

etc.  

 

Para as redações serem arquivadas no CoMAprend, o aluno deve 

autorizar o envio e concordar que seus textos sejam consultados por outros 

pesquisadores.  

A pesquisa é “realizada através de vários filtros, relacionando os dados 

pessoais dos alunos com as informações de turmas e cursos disponíveis.” 

(Tagnin e Fromm, 2009, p. 8). 

Análises desenvolvidas a partir do nosso Corpus de Aprendizes 

evidenciaram pesquisas sugeridas por Tagnin e Fromm (2009), dentre elas 

citamos:                                                                                                                                                      

 verificação de determinadas dificuldades dos alunos – 

dependentes da Língua Estrangeira (LE) ou da Língua Materna 

(LM); 

 avaliação da eficácia de diferentes métodos e de materiais de 

apoio na elaboração da redação (por exemplo que tipo de 

material de apoio o aluno utilizou para elaborar sua redação, 

dicionários, internet, etc); 

 estratégias de redação; 

 sub ou superuso de diversas estruturas sintáticas, morfológicas, 

lexicais e semânticas; 

 pesquisas horizontais, como a comparação entre alunos da 

mesma classe, do mesmo nível; 

 pesquisas verticais ou longitudinais – acompanhamento de um 

aluno ou de uma turma; 

 pesquisas sobre características de redações, por exemplo 

pesquisas por data de submissão, por título, por assunto, por 

aluno por exemplo, por idade, por sexo, por semestre letivo etc. 
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Figura 6: Corpus de Aprendizes – busca por aluno/redação 
 
 

Para o aprimoramento das investigações linguísticas dos nossos 

aprendizes desenvolvemos práticas a partir do uso de outros corpora, tais 

como o COMPARA e o COCA. Dessa maneira passamos a usar diferentes 

corpora online como fontes de pesquisa para a produção textual em LI visando 

futura produção de texto multimodal. 

Atividades realizadas com outros corpora em aula de Língua Inglesa, 

exemplos: 

(a) uso dos corpora COCA e CoMAprend 
 

Inscrição do aluno no COCA – Contemporary Corpus of American 

English – Corpus Contemporâneo de Inglês Americano.  
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Figura 7: COCA – tela de entrada 
 

 

Cada aluno que participou da compilação do nosso Corpus de 

Aprendizes produziu, como primeira redação, um parágrafo feito para sua 

inscrição no COCA. Nesse texto o aluno apresenta-se ao professor Mark 

Davies, idealizador do COCA, escreve sobre o curso de graduação que 

frequenta e expressa seu interesse em usar um corpus online como o COCA. 
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(b) uso dos corpora COCA e COMPARA: 
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Figura 8: Instruções para prática de LC por meio de uso de corpora on line  
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Redação de inscrição no COCA enviada para o CoMAprend exemplos: 
 

 
 
Figura 9: Exemplo de redação de cadastro no COCA enviado para o 
CoMAprend 
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Figura 10: Exemplo de redação de cadastro no COCA enviado para o 
CoMAprend 
 

No início da compilação do Corpus de Aprendizes, em 2006, o objetivo 

era mapear o uso das formas verbais em Língua Inglesa. Desejava-se, naquela 

época, analisar os “erros” relativos às formas verbais e, a partir do Corpus, 

desenvolver atividades didático-pedagógicas que contribuíssem para a 

aquisição da Língua Inglesa por parte dos aprendizes. 

 

Atividade realizada em aula de Língua Inglesa a partir do nosso Corpus 

de Aprendizes, exemplo: 

 Objetivo: Fazer uma análise dos resultados a partir da palavra de busca 

had. 

 A partir das linhas de concordância: 
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(a) Identificar usos da forma had como auxiliar na forma do pretérito 

perfeito; 

(b) identificar a forma had como verbo principal na estrutura verbal do 

passado simples; 

(c) identificar expressões e colocados que contenham a forma had (por 

exemplo had a great time); 

(d)  identificar outros usos da forma had; 

(e) análisar “erros” em locuções verbais que contenham o verbo have. 

 

 

Figura 11: Linhas de concordância extraídas do Corpus de Aprendizes 

 

A partir das linhas de concordância do nosso Corpus de Aprendizes foi 

possível desenvolver exercícios que apresentaram ao aluno práticas com 

caráter investigativo.  
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4.2.2  Projeto Educador em Sala – Construção de Textos Multimodais 

A partir de 2009, foram desenvolvidas as seguintes atividades para a 

construção de textos multimodais: 

(a) apresentação dos conceitos, durante as aulas de Língua 

Inglesa, referentes à Pedagogia de Multiletramentos;  

(b) apresentação dos conceitos a respeito de Multimodalidade 

fundamentados em Kress e Van Leeuwen (2003); 

(c) seleção de produções textuais, desenvolvidas pelos alunos e 

armazenadas no CoMAprend; 

(d) workshops ministrados aos sábados.  

 

Para a construção de textos multimodais, adaptamos às aulas de Língua 

Inglesa algumas atividades do programa curricular. Foram realizados 

workshops com o objetivo de criar espaços para inserção de práticas de 

construção de texto multimodal. Esses encontros, aos sábados, cujos temas 

contemplavam a Pedagogia de Multiletramento, geravam discussões, por 

exemplo, sobre o aprendizado na era digital, alunos “insiders” (nativos digitais) 

e professores “outsiders” (imigrantes digitais); Língua Inglesa como língua 

global, Lingua Franca e língua multifacetada etc. Nessa fase, vários alunos 

frequentavam, individualmente, o laboratório de informática durante a semana 

em horário pré-aula e utilizavam esse espaço para apoio nas construções dos 

textos.  

 Como docente, desenvolvi com os alunos a leitura de um conto por mês, 

nas aulas de Língua Inglesa. A partir dessa prática, desenvolvemos a seguinte 

proposta: os alunos, organizados em grupos, deveriam escolher um dos contos 

trabalhados em aula, adaptá-lo ao contexto de cada aprendiz e transformar o 

resultado da atividade em textos multimodais.  

Como resultado final os alunos apresentaram as seguintes construções 

de textos multimodais:  

 duas peças teatrais adaptadas dos contos de Edgar Allan Poe; 
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 um programa de televisão – uma paródia do Jornal Nacional – 

com uma adaptação de narrativa e transformado em forma de 

reportagem sobre um caso de terror;  

 um programa de rádio ao vivo com inserção de imagens 

simultâneas. 

 

Exemplos de construção de textos multimodais construídos pelos alunos 

graduandos do curso de Letras:  

A. “Paródia ao Jornal Nacional” 

Texto multimodal realizado a partir da escolha feita pelos alunos dos contos de 

Edgar Allan Poe e de D. H. Lawrence. Os alunos adaptaram os textos à 

realidade brasileira para justificar a contextualização socio-crítica e incluíram 

diferentes mídias, tais como a simulação de transmissão em rádio e a inserção 

de imagens simultâneas em uma tela enquanto faziam a performance. (Vide 

DVD Anexo I para assistir ao texto multimodal “Paródia ao Jornal Nacional”). 

 

B. “Manifesto 2009” 

Esse texto multimodal foi construído no mês de dezembro de 2009 por 

um grupo de 65 alunos de outro campus a partir da apresentação em aula do 

vídeo produzido pelo Professor Michael Welsch – A vision of students today 29. 

Foi sugerida a seguinte atividade: os alunos deveriam construir um texto 

multimodal a partir da adaptação do vídeo produzido pelo Prof. Michael Welsch 

que representasse um manifesto sobre a Língua Inglesa na gradução, no 

contexto brasileiro. 

Os alunos trabalharam em grupos, durante um mês, de modo 

colaborativo. O “Manifesto 2009” representou uma forma de protesto sobre o 

ensino de Língua Inglesa na universidade.  

O texto multimodal produzido superou as expectativas e retratou uma 

narrrativa de protesto mudo. (Vide DVD Anexo I para assistir ao texto 

multimodal “Manifesto 2009” ).  

 

                                                      
29

 Uma visão dos estudantes de hoje) disponível no link 
http://www.youtube.com/watch?v=dGCJ46vyR9o&feature=channel. 
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C. “Declaration of Dependence”  

A construção deste texto multimodal foi realizada por alunos do último 

semestre de Letras. Os alunos trabalharam em grupos, de modo colaborativo, 

a partir dos conceitos teóricos desenvolvidos nas aulas de Cultura e Literatura 

Norte-Americana, disciplina ministrada por mim no segundo semestre de 2010, 

e apresentaram uma crítica ao sistema político do Brasil. O texto multimodal 

“Declaration of Dependence” compreende temas como as eleições que 

ocorreram no Brasil em outubro de 2010, a dependência econômica do nosso 

país em relação aos Estados Unidos, o conceito de WASP (White Anglo-Saxon 

Protestant), o poema “O Captain, my Capitan” de Walt Whitman, as guerras 

dos Estados Unidos e questões ambientais. Este texto multimodal, produzido 

em novembro de 2010, retratou a criticidade dos nossos alunos no que se 

refere ao panorama político e sócio-cultural evidenciado no Brasil a partir da 

relação estabelecida com os Estados Unidos. (Vide DVD Anexo I para assistir 

ao texto multimodal “Declaration of Dependence”).  

 

 

 

4.2.3  O Projeto Helpers UN – Ensino Voluntário de Língua Inglesa em 

Universidade Particular O início do Projeto Helpers 

A. O início do Projeto 

 O Projeto Helpers, idealizado em 1996, foi desenvolvido com o propósito 

de minimizar a dificuldade de aquisição da LI por parte de alunos ingressantes 

na graduação de Letras e também para viabilizar a integração entre os alunos 

que apresentavam maior facilidade e fluência na LI com aqueles que iniciavam 

a graduação sem conhecimento de Língua Inglesa.  

Desde aquela época até hoje, o concurso vestibular para a universidade 

em questão não apresenta nenhum pré-requisito de conhecimento de língua 

estrangeira para acesso ao curso de Letras, o que torna a heterogeneidade dos 

alunos ingressantes um fato.  

As dificuldades resultantes dessa heterogeneidade em salas compostas 

por até cem alunos tornavam as aulas de LI um desafio em vários aspectos, 
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dentre eles o da aquisição da oralidade, da integração das habilidades em 

aulas teórico-estruturais das disciplinas de Língua Inglesa etc. 

O objetivo do Projeto era habilitar os alunos que apresentavam maior 

facilidade na LI a se tornarem alunos-formadores. Esses alunos-formadores, 

que no Projeto recebem o nome de Helpers, ministravam aulas de reforço e de 

acompanhamento para os colegas de sala inscritos no Programa.  

O Projeto sobreviveu informalmente até 2005. Naquele ano recebi um 

convite para assumir a coordenação local do curso de Letras de um campus na 

região central de São Paulo. Foi autorizado, então, pela diretoria da instituição, 

a implantação formal do Projeto. O instituto no qual me tornei coordenadora 

documentou a certificação do Projeto Helpers.  

 

 
Figura 12: Logo do Projeto Helpers UN 

 

 

A partir da autorização formal do Projeto, iniciou-se a estruturação dos 

módulos – fundamentados tanto na Pedagogia de Multiletramentos quanto nas 

tendências pedagógicas da Linguística de Corpus e direcionados para a 

aquisição da LI – a serem ministrados pelos alunos-formadores.  

O Projeto passou por várias reformulações desde seu início. Uma delas 

é a que desde o ano de 2007 compreende toda a comunidade discente da 

universidade e não mais somente os alunos de Letras.  

Quanto aos alunos, que se inscrevem para participar voluntariamente do 

Projeto como alunos-formadores, esses participam de uma sequência de 

avaliação de conhecimento da Língua Inglesa e contribuem, em processo 
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colaborativo, para a construção dos módulos que possam atender às diferentes 

expectativas do corpo discente da universidade. Os alunos-formadores 

recebem apoio pedagógico da coordenação do Projeto e ainda como benefício 

acadêmico recebem 20h/aula de regência em seus estágios de prática de 

ensino. 

 

Os vários módulos ministrados foram criados desde o ano de 2005 de 

acordo com as necessidades apresentadas pelos alunos. Dentre os módulos, 

podem-se citar Leitura Instrumental, Produção Escrita, Produção Oral, Usos da 

linguagem e Compreensão do Texto em Língua Inglesa, entre outros.  

Dentre as reformulações realizadas no Projeto, outra modificação foi, a 

partir da Pedagogia de Multiletramentos e atendendo às necessidades dos 

alunos, desconstruir o mito de que a aquisição da Língua Inglesa na graduação 

é, em geral, reservada a poucos alunos que têm experiência com a língua 

estrangeira adquirida anteriormente. 

Mediante reflexões didático-pedagógicas que ocorreram durante as 

reuniões entre a coordenação do Projeto e os alunos-formadores definiu-se 

como objetivo construir novas possibilidades de práticas a partir dos módulos 

ministrados.  

O principal objetivo do Projeto Helpers desde então foi reverter o 

processo de dificuldade de aquisição da LI. Decidiu-se, portanto, habilitar a 

autonomia dos alunos-formadores na preparação das suas aulas, por meio de 

interações na construção dos módulos, e dos demais graduandos alunos dos 

alunos-formadores, os alunos-receptores durante a construção colaborativa 

das práticas, o que proporciona a vivência da práxis aos alunos em sua 

formação como futuros professores.  

A construção colaborativa dos módulos no Projeto Helpers representou 

uma possibilidade de mudança nas práticas para o ensino de Língua Inglesa. 

Cada módulo ministrado pelo aluno-formador é documentado e quando 

arquivado poderá ser revisto, reutilizado, e transformado para atender às 

diferentes necessidades dos grupos de alunos. Um mesmo módulo poderá ser 

ministrado várias vezes, mas cada aluno-formador diferente deverá interagir 

recriando, por exemplo, atividades, textos, temas, formas de aplicação durante 

a reutilização do módulo e juntamente com os alunos-receptores construir 
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diferentes práticas. Disponibiliza-se a autorização para qualquer alteração 

viável nos módulos desde que sejam apresentadas à coordenação do Projeto 

as reflexões e sugestões de mudança de acordo com a necessidade de cada 

grupo. 

O projeto Helpers inspirou a criação de outros dois projetos na 

instituição:  

 o PROLIP – Projeto de Apoio à Língua Portuguesa e 

 o PROLIT – Projeto de Literatura e Leitura Crítica. 

 

    
Figura 13: Logos dos Projetos inspirados pelo Projeto Helpers UN 

 

 

Os três projetos, dentre eles o Projeto Helpers, estão inseridos e 

documentados como “cursos de nivelamento” e acontecem em todos os campi 

da universidade em questão. Todos os módulos dos projetos são oferecidos 

sem custo algum para a comunidade discente da universidade. Há, também, a 

disponibilização de vagas para os funcionários da instituição, o que possibilita, 

portanto, a socialização e a integração da comunidade educacional. 

 
 

B. A reformulação do Projeto Helpers 

A partir do ano de 2008, após ter cursado duas disciplinas relacionadas 

à Linguística de Corpus (2005 e 2008), ambas ministradas pela Professora 

Stella Tagnin, assim como duas disciplinas sobre os Novos Letramentos (2006 

e 2008), ministradas pela Professora Walkyria Montemór, os objetivos do 

Projeto Helpers foram direcionados para reflexões a respeito da formação do 

futuro professor de Língua Inglesa.  

O Projeto Helpers deixava de ser apenas um projeto de voluntariado 

para ensino de Língua Inglesa na universidade, que inicialmente tinha como 

propósito auxiliar os alunos da graduação de Letras na aquisição da LI e 

tornava-se um Projeto fundamentado pelos princípios da Pegadogia dos 
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Multiletramentos e da Linguística de Corpus na formação de todos os alunos 

graduandos em Letras que seriam futuros professores de Língua Inglesa. 

Desse modo, três perguntas passaram a fazer parte das investigações: 

 Quais seriam os benefícios da construção de novos módulos a partir 

da inserção das TICs e a partir de reflexões críticas por parte dos 

alunos-formadores?; 

 De que maneira o Projeto Helpers ajudaria a problematizar 

representações do futuro professor de Língua Inglesa, graduado em 

uma universidade particular em São Paulo?; 

 Quais seriam os desafios, dificuldades e contribuições didático-

pedagógicas dessas abordagens e de novas práticas na universidade 

direcionadas à formação do professor de LI? 

 

Vale salientar que o Projeto Helpers obteve nota dez na avaliação 

institucional realizada pelo MEC em novembro de 2008.  

 

 

C. Considerações sobre o Projeto Helpers 

Por meio do Projeto Helpers documentou-se a práxis de:  

 inserção da abordagem pedagógica da Linguística de Corpus; 

 inserção da Pedagogia de Multiletramentos;  

 inserção das novas tecnologias ao ensino de Língua Inglesa; 

 aplicação da Interface Pedagógica para auxílio na formação de 

professores de Língua Inglesa; 

 capacitação dos alunos-formadores, futuros professores ainda em 

formação;   

 transformação do aluno graduando em aluno-formador habilitando-o 

a adquirir autonomia para construção de novas práticas enquanto 

ainda no processo de graduação; 

 capacitação de horas de regência em ensino de Língua Inglesa. 

 

No primeiro semestre do ano de 2010 foram desenvolvidos novos 

módulos voltados para a inserção da nossa Interface Pedagógica. São eles: 
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 Módulo A – “Inserção das TICs nas práticas pedagógicas para ensino de 

LI e para a formação do professor de LI”; 

 Módulo B – “Learning thru internet and video games”30; 

 Módulo C – “Speaking English in the contemporary world”31; 

 Módulo D – “Using corpora online and English language teaching”32. 

 

Esses módulos do Projeto Helpers acontecem duas vezes por semana 

em encontros de 40 minutos cada um no horário da pré-aula (18h30 - 19h10).  

 

4.2.4  O Projeto Helpers US – Ensino Voluntário de Língua Inglesa em 

Universidade Pública 

No mês de abril do ano de 2010, o Projeto Helpers expandiu-se, por 

meio do Projeto COMET, para o curso de Letras de uma universidade pública 

em São Paulo. Um dos motivos dessa difusão é a disparidade que há, nas 

turmas, entre os níveis de domínio da Língua Inglesa. Esse fato tem sido 

motivo de discussão entre docentes e alunos nessa universidade.  

O que acontece é que os alunos de Letras cursam matérias 

introdutórias, durante o período de um ano, e após cursá-las têm de optar pelas 

habilitações oferecidas: Linguística ou Língua Estrangeira, além da habilitação 

em Português. A habilitação em Língua Estrangeira “Inglês” é a única cujas 

aulas não são ministradas em Língua Portuguesa mas em Inglês. Por esse 

motivo muitos alunos não acompanham o curso e preferem migrar para outras 

habilitações. Alguns alunos que continuam nessa habilitação não atingem a 

compreensão total durante as aulas.  

O Projeto Helpers, em fase de implementação nessa universidade, visa 

proporcionar aos alunos com menor fluência na Língua Inglesa a oportunidade 

de alcançar um nível adequado para que se tornem aptos a acompanhar as 

aulas.  

Os módulos do Projeto são ministrados pelos alunos-formadores, alunos 

da graduação que possuem maior conhecimento de LI, que enquanto 

aprimoram seu conhecimento vivenciam a experiência pedagógica.  

                                                      
30

 Aprendizado por meio da internet e de jogos. 
31

 Falar Inglês nos dias de hoje. 
32

 Uso de corpus na rede para aprendizado de Língua Inglesa 
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Figura 14: Logo do Projeto Helpers US 

 

 

 Foram entrevistados 14 candidatos para alunos-formadores. Os alunos 

selecionados nessa primeira etapa foram convocados para um workshop de 

introdução à Linguística de Corpus e à Pedagogia de Multiletramentos.  

 O curso de treinamento oferecido em julho de 2010 apresentou os 

seguintes conteúdos em seu programa: 

 Introdução à Linguística de Corpus; 

 Corpora Online; 

 Linguística de Corpus: campos de aplicação – tradução, 

lexicografia, terminologia e ensino de línguas; 

 Ferramentas utilizadas para exploração de corpora para 

investigações linguísticas; 

 Introdução à Pedagogia de Multiletramentos; 

 Apresentação de aulas realizadas a partir da Interface 

Pedagógica, elaboradas por alunos-formadores do Projeto 

Helpers UN; 

 Construção de práticas pedagógicas a partir da Nova Interface 

entre Linguística de Corpus e Multiletramentos; 

 Avaliação – preparação de uma micro-aula a partir dos conceitos 

desenvolvidos no treinamento. 

 

Após o treinamento, com duração de 30 horas, realizado no 

departamento, foram selecionados 7 candidatos, que demonstraram maior 

interesse e disponibilidade para se integrar ao Projeto e compor o grupo de 

alunos-formadores.  



87 
 

 

Atendendo ao pedido de professores do departamento de Língua 

Inglesa, foram desenvolvidos dois tipos de cursos: Language Practice33, cujo 

foco principal é a gramática, e Writing Practice34, centrado em domínios da 

escrita. Cada módulo-piloto foi elaborado para totalizar 8 aulas de 45 minutos 

cada, com início em agosto de 2010. 

A divulgação do Projeto foi feita também por meio eletrônico. Dois. 

textos informativos foram encaminhados para o email de cada aluno e 

postados no blog dos alunos do departamento. 

 

Figura 15: Divulgação do projeto Helpers US postada em blog 

 

Durante o curso de treinamento oferecido para os alunos-formadores, 

esses produziram textos em Língua Inglesa que foram encaminhados para o 

CoMAprend. Compilou-se um mini corpus, com essas redações, com o objetivo 

de avaliar a produção escrita desses alunos.  

                                                      
33

 Prática da língua. 
34

 Prática de escrita. 
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A produção escrita dos aprendizes (alunos-receptores) foi compilada em 

outro mini corpus, a análise posterior desse mini corpus de aprendizes poderá 

identificar, por exemplo, as necessidades deste público específico: alunos do 

Projeto Helpers US. Essa compilação contribuirá, também, para a definição dos 

conteúdos programáticos dos módulos a serem ministrados durante o ano 

letivo de 2011.  

 

 

Figura 16: Exemplo de texto produzido por aluno-formador (Helper) 
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Projeto Helpers US – exemplo de aula preparada por um Helper: 

 

Figura 17: Exemplo de aula preparada por uma aluna-formadora  
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Projeto Helpers US – depoimento de um Helper: 

 

 

Figura 18: Depoimento de um Helper 
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4.2.5  O Projeto EMEF – “Aprendendo Inglês com a Internet” 

A. O que é o projeto EMEF ? 

É um Projeto que envolve a práxis do futuro professor de Língua Inglesa 

a partir do planejamento e da aplicação de aulas de Inglês, que compreendem 

a inserção da Interface Pedagógica, para alunos de uma Escola Municipal de 

Ensino Fundamental (EMEF) da rede pública de São Paulo. A EMEF situa-se 

na Vila Dalva, região na divisa entre a cidade de São Paulo com o município de 

Osasco. 

 

 

Figura 19: Imagens da localização da EMEF 
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Figura 20: Imagens da EMEF 

 

O Projeto envolve atividades em Inglês ministradas por alunas 

graduandas em fase de desenvolvimento de seus projetos de Iniciação 

Científica e de seus Trabalhos de Conclusão de Curso sobre a Língua Inglesa, 

sob minha orientação. 

 

Figura 21: Imagens da EMEF 
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O Projeto “Aprendendo Inglês com a internet” conta com a participação 

de 21 alunos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental. As aulas acontecem no 

laboratório de informática da Escola, que possui 30 computadores, 20 deles 

com conexão à internet.  

A práxis envolve abordagens pedagógicas da Linguística de Corpus e da 

Pedagogia de Multiletramentos por meio das TICs e da inclusão da Interface 

Pedagógica. O aluno graduando, como educador e herdeiro de padrões e 

convenções de significado e, ao mesmo tempo, criador ativo de significado, 

repensa suas práticas. 

As atividades são fundamentadas em uma relação de ensino-

aprendizagem com potencial para a criação de condições que conduzam à 

aprendizagem plena e equitativa participação social.  

O Projeto é realizado aos sábados das 9h às 13h. Por se tratar de um 

período longo foi estabelecido desde o início do Projeto que haveria 1 hora de 

intervalo, das 11h ao meio dia. Durante esse período oferecemos um lanche 

aos alunos. 

 

Projeto EMEF – “Aprendendo Inglês com a internet”:   
 

 

Figura 22: Aula do Projeto EMEF 
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Figura 23: Hora do Lanche 

 

 

Projeto EMEF – Foto de alunos  no dia da formatura – após um ano do Projeto. 

 

 

 

Figura 24: Projeto EMEF – dia da formatura 
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B. Histórico do Projeto EMEF: o início 

Após ter retornado de Manitoba, no Canadá, onde desenvolvi estudos 

sobre os novos conceitos de comunidade, autonomia, globalização e Ensino da 

Língua Inglesa – mediante “bolsa mobilidade” (também chamada de “bolsa 

sanduíche”) – sob supervisão da professora Dra. Diana Brydon, da 

Universidade de Manitoba, apresentei uma proposta ao diretor da Escola 

Municipal em questão: desenvolver o Projeto EMEF.  

A execução do Projeto EMEF “Aprendendo inglês com a internet” foi 

autorizada pelo diretor, por meio da Prefeitura do Município de São Paulo e da 

Secretaria Municipal de Educação – Diretoria Regional de Educação do 

Butantã (BT), no final de outubro de 2009.  

Para que os alunos da instituição de ensino pudessem participar das 

atividades foi encaminhado um pedido de autorização aos pais. Neste, foi 

cedido também o direito de imagem das crianças e jovens integrantes do 

projeto. 

 

 

Figura 25: Lista de presença do Projeto EMEF 

  

Conforme já citado, as aulas do projeto EMEF são desenvolvidas pelas 

alunas graduandas de Letras. Cada uma delas é responsável pela construção 

e aplicação das práticas pedagógicas. Contudo, isso sempre exigiu a 

colaboração de outra aluna graduanda ou da coordenadora do projeto durante 



96 
 

 

o decorrer das aulas. Por se tratar de um grupo bastante heterogêneo, alunos 

do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental, mantivemos mais uma aluna-

formadora, de plantão, para auxiliar a que ministrava a aula. Como 

coordenadora do projeto elaborei observações de todas as aulas na forma de 

relatório semanal.  

Após as aulas, o grupo de orientandas se reunia, geralmente on-line, por 

meio de comunicadores instantâneos e e-mails para debater suas reflexões 

referentes aos resultados obtidos em cada práxis. 

A programação do conteúdo quanto à definição do que deveria ser 

inserido em cada uma das aulas foi realizada a partir da construção 

compartilhada. Organizamos um cronograma, pré-estabelecido no início do 

projeto, visando introduzir algumas funções da Língua Inglesa, tais como 

apresentações, expressões de gostos, preferências, hobbies, planos de vida 

etc.  

Procuramos manter esse programa, mas à medida que as aulas eram 

ministradas outras opções de conteúdo surgiram sugeridas pelos próprios 

alunos da Escola Municipal, que faziam requisições como, por exemplo: como 

expressar relatos de suas vidas, como descrever suas comunidades e suas 

expectativas com relação ao aprendizado e ao uso da Língua Inglesa.  

A seguir selecionamos algumas práticas pedagógicas desenvolvidas no 

Projeto EMEF – “Aprendendo Inglês com a internet” – a partir da inserção da 

nossa Interface Pedagógica. Apresentamos também, em DVD um pequeno 

texto multimodal – “Manifestinho 2010” – construído pelos alunos da EMEF, 

orientados pelas alunas-formadoras e pela coordenadora do Projeto, que 

mostra a práxis desenvolvida visando a formação do futuro professor de Língua 

Inglesa. (Vide DVD Anexo I para assitir ao texto multimodal “Manifestinho 

2010”). 
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(a) Projeto  EMEF / Aula 06/03/2010 

Prática situada – discussão a respeito do uso de estrangeirismos e 

cognatos no dia a dia dos alunos.  

Algumas perguntas direcionaram as reflexões, dentre elas: 

Você identifica muitas palavras em Inglês no seu dia a dia? Onde? Em 

que veículo de mídia? 

Quais são as palavras em Inglês que você usa no seu dia-a-dia? 

Quais são os lugares nos quais você encontra palavras em outras 

línguas? 

No nosso dia a dia podemos dizer que o maior número de palavras 

estrangeiras são da Língua Inglesa? Por quê?  

 

Instrução aberta – distribuição das propagandas impressas para os 

alunos e discussão/reflexão entre aluna-formadora e alunos-receptores. 

Quais são as marcas de produtos que você conhece que usam Inglês na 

propaganda?  

Procure exemplos de estrangeirismos e de cognatos – fontes para 

consulta: internet, jornais e revistas disponibilizados na mesa do laboratório. 

Em cada texto (propaganda, artigo de jornal ou revista etc) identifique e 

enumere os exemplos de estrangeirismos encontrados. 

 

Figura 26: Projeto EMEF / Aula 06/03/2010 
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Prática transformada – comentário escrito pela aluna-formadora: 

“O primeiro exercício foi feito da seguinte maneira: na mesa, todos os 

alunos discutiram a primeira questão por alguns minutos e fizeram uma lista de 

palavras. Depois, adicionamos palavras que eles usam no dia-a-dia que são 

em Inglês (como hot dog, x-burger) e montamos uma lista geral de palavras.  

Em seguida, foram distribuídos exemplos de propagandas aos alunos, 

que identificaram individualmente as palavras em Inglês em cada uma delas. A 

segunda pergunta foi respondida em grupo. Por último, discutimos o quanto o 

Inglês está presente no nosso dia-a-dia e a partir daí como podemos aprender 

a língua.”. 

 

Comentários/perguntas/depoimentos de alguns dos alunos, 

anotados por mim, enquanto a aluna formadora aplicava suas práticas: 

 

Aluno Lucas (6º ano) – hot dog é Português ou Inglês? 

Aluno Jailton (9º ano) – as palavras pen drive, Yahoo, U tube , MSN, 

Messenger, Hotmail , Google, mouse, hacker também servem? mas elas já não 

são usadas por qualquer pessoa brasileira que usa computador e celular? É 

bom ter essas palavras em Inglês, pois a gente pode precisar mais tarde, se 

um dia a gente puder ir para outros países, prá gente poder se virar por lá. 

Aluno Carlos (9º ano) – usar esses estrangeirismos para trabalhar aqui... 

tem muitas empresas, vem muito estrangeiro pra cá. 

Aluna Yasmim (8º ano) – quero saber essas palavras em Inglês porque 

quero ser médica, fazer doutorado, quando vai prá fora do país. 

Aluno Daniel (7º ano) – quero ser jogador de futebol, e com certeza 

poder ser contratado por outro país, aí sim poderei ganhar mais em outro país. 

Aluno Lucas (6º ano) quero ser técnico de computação e preciso saber 

Inglês, lógico porque no computador quase tudo é em Inglês. 

Aluno Cássio (7º ano) – eu vou fazer administração... e aí? o que eles 

mais pedem? poder administrar o dinheiro das pessoas. 

Aluna Noemy (9º ano) – windows serve? é um sistema operacional? é 

estrangeirismo? 
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Aluno Guilherme (9º ano) – por que Inglês? vem de outro país porque 

não tem tradução aqui, não tem tradução certa disso tudo para o Português, 

mas atrapalha para ler, para escrever. 

Aluna Pamela (7º ano) – é que tem tantas marcas famosas, mesmo aqui 

no Brasil, usam palavras em Inglês porque é mais fácil consumir, entende? 

Aluno Jaime (6º ano) – mas que graça teria se tivesse só palavras em 

Português? a gente aqui não entenderia dessas coisas, perdia a chance de 

entender isso tudo, as propagandas, o computador... 

 

Homework – Para a aula seguinte pedimos aos alunos que trouxessem 

algum exemplo de estrangerismo encontrado em seu dia a dia, em sua 

comunidade. 

Como exemplos trazidos para aula, na semana seguinte, podemos 

ilustrar: 

 folheto de uma pizzaria delivery, bonés, camisetas e moletons com 

estampas em Inglês que eles vestiram para a aula, propaganda que 

viram na TV, nomes de estabelecimentos comerciais da comunidade tais 

como Cidas hair, Drive thru, posto Shell, vendedor de hot dog na praça 

próxima da escola.  

 

Ao analisarmos os exemplos dos alunos, procuramos traduzir e 

comentar as escolhas do uso do Inglês nas roupas e no marketing. Foram 

selecionados os seguintes exemplos de estrangeirismos e cognatos 

encontrados nas camisetas e bonés dos alunos: Crazy Duck, Evolution, Mister 

beach e Sport Project.  

Quanto aos exemplos comentados sobre os anúncios de TV em Inglês, 

os alunos pediram explicação sobre o significado de: Wall Mart, LG (Life is 

Good) e Samsung. 
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(b) Projeto EMEF / Aula 24/04/2010 

 

 
Figura 27: Projeto EMEF / Aula 24/04/2010   
 

Projeto EMEF 

Aula 24/04/2010 

Teacher: Cristina   

 

Tema: City Buildings + My city & my community 

 

Prática situada 

Retomada da Aula anterior: 17/04/10 [City Buildings] 
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 Slides: city buildings & my community 

 

 Produção/prática oral: Por meio da projeção de slides fizemos uma 

revisão das expressões relacionadas ao vocabulário adquirido. Nossa 

proposta aos alunos foi a de que fizessem uma seleção das expressões 

que melhor definissem e descrevessem a comunidade da Escola. Nosso 

objetivo foi introduzir expressões de rotina com a utilização de advérbios 

de frequência e expressões de preferência como I like... + ing, etc. 

 
 Houve discussão em grupo e seleção individual, feita por cada aluno, 

das imagens e dos lugares que iriam compor o texto de cada um, no 

final da aula. Fizemos uma retomada dos exemplos de expressões 

praticadas em aulas anteriores, por meio de linhas de concordância 

[extraídas dos corpora COCA e COMPARA] como: I like dancing, I 

always dance at weekends, I never dance in discos, etc. 

 
  A partir das expressões selecionadas pelos alunos, desenvolvemos 

atividades que proporcionaram ao grupo construir mini parágrafos que 

descrevessem a cidade de São Paulo, a comunidade Vila Dalva, as 

ações e lugares preferidos por eles. Essa atividade envolveu ações 

simultâneas: os alunos trabalhando no computador, o data-show 

apresentando os slides city buildings & my community na tela e a 

professora do Projeto acompanhando individualmente cada aluno 

durante a construção do seu parágrafo.  

 

Instrução Aberta 

 Construção de slides com os alunos: nessa etapa os alunos “deram 

instruções” à professora. A partir das sugestões feitas pelos alunos, a 

professora, por meio do data show digitou e inseriu em um slide as 

frases construídas e utilizadas por eles para descrever city buildings, my 

community, I like...+ ing. 

 

 A professora inseria as frases nos slides conforme os alunos tentavam 

unir I like + V ing + uma construção (building) que existisse na 
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comunidade EMEF. Por exemplo, apartment building, church, bus 

terminal etc. 

 
 As construções produzidas pelos alunos foram, dentre elas: I like seeing 

th  e planes at the airport, I like sleeping at home, I enjoy taking a bus at 

the bus terminal, I like praying at church, etc.  

 
 

(c) Projeto EMEF / “Manifestinho” - texto multimodal  

(vide DVD anexo I para assitir ao texto multimodal) 

 

No mês de abril do ano de 2010 apresentei aos alunos do Projeto EMEF 

a proposta de construção de um texto multimodal. O desenvolvimento do texto 

seria orientado pelas alunas-formadoras integrantes do projeto. As reflexões a 

respeito da escolha da trilha sonora e da tipologia textual foram registradas 

semanalmente até o dia 26 de junho de 2010. Nas aulas de abril a julho de 

2010, as alunas formadoras, mediante práticas situadas, inseriram conceitos de 

uso de linha de concordância para investigação linguística com os alunos.  

Dentre as práxis inseridas durante esse período, que possibilitaram a 

construção e a filmagem do texto multimodal “Manifestinho”, podem-se citar: 

 

 o desenvolvimento com os alunos de possíveis maneiras de 

apresentar-se para alguém desconhecido, de outro lugar, ou de 

uma comunidade diferente, falando sobre seus gostos, localidade 

de residência, coisas que costuma fazer etc; 

 

 utilização das expressões “I want to be a…”, “I wanna be…”, “One 

day I want to go to work by…” , “I go to school by…”, “I like…”, “I 

never…” mediante  

 
 Prática Situada – por meio de uma apresentação de slides sobre 

diversas profissões e vários meios de transporte, procuramos 

verificar qual a rotina dos alunos com relação à utilização de 

transporte pela cidade de São Paulo. Nosso objetivo também foi 
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rever alguns conceitos sobre profissões, sobre planos de vida de 

cada um dos alunos e sobre seus sonhos para o futuro; 
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Figura 28: Linhas de concordância nas aulas do Projeto EMEF  

 

  

 Construção Crítica – discussão a respeito dos meios de 

transporte da região, a partir de comparações com as imagens 

dos slides apresentados, associados à vida de cada um dos 

alunos, reflexão sobre os meios de transporte existentes na 

região da EMEF (divisa Osasco-São Paulo) e sobre os 

transportes mais utilizados na região – os alunos citaram: ônibus, 

bike, patins, carona de caminhão, a pé e trem; 
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 construção de cartazes, pelos alunos, para serem utilizados no 

dia da filmagem do “Manifestinho” para que neles pudessem 

expressar suas opiniões sobre a aquisição da Língua Inglesa – no 

contexto de cada um; 

 

 escolha da trilha sonora – a música Babe Babe de Justin Bieber 

foi escolhida por meio de eleição no dia 05 de junho de 2010 – os 

canditatos finais escolhidos pelos alunos foram Lady Gaga, 

Michael Jackson e Justin Bieber; 

 
 ensaios para a filmagem – três ensaios acompanhados pelas 

alunas-formadoras durante o mês de junho de 2010.   

 
 Prática Transformada – o texto multimodal “Manifestinho” 

produzido no dia do aniversário do projeto EMEF, apresenta a 

aula de formatura dos alunos e o resultado de um ano de 

desenvolvimento do Projeto (julho de 2010) com a construção do 

conhecimento de Língua Inglesa por meio da Interface 

Pedagógica durante os anos letivos de 2009 e 2010.  
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Considerações Finais 
 

 

A formação do professor de Língua Inglesa sempre foi o foco principal 

das minhas reflexões como educadora. Desde 1989 atuo no processo da 

educação formal em universidades particulares de São Paulo.  

Durante este percurso de docência percebi que as grandes 

transformações advindas das Tecnologias de Informação e Comunicação 

(TICs) que ocorreram nas diferentes décadas, por exemplo nos anos 80 – o 

surgimento do áudio e das imagens (gravadores, TVs) e nos anos 90 – o 

surgimento da internet, interferiam nas práticas pedagógicas em sala de aula 

uma vez que criavam um gap, uma lacuna, entre professores outsiders (não 

nativos digitais, imigrantes digitais) e alunos insiders (nativos digitais). 

As grades curriculares permaneciam inalteradas, sem evidências de 

reflexões sobre os impactos da inclusão das TICs na educação. Referente a 

isso, na tentativa de diminuir esse gap existente, direcionei minhas práticas 

pedagógicas, amparada pelas disciplinas cursadas na pós graduação, para 

aprimorar a práxis no ensino-aprendizagem de Língua Inglesa.  

O desenvolvimento da Interface Pedagógica que inclui a Linguística de 

Corpus e a Pedagogia de Multiletramentos – mediante atividades – nas aulas 

de Língua Inglesa, na graduação, possibilitou uma alternativa, por meio de 

reflexões e de inclusão das TICs, durante o processo de capacitação de 

alunos-formadores.  

Com a criação do meu primeiro projeto, o Projeto Helpers, em meados 

dos anos 90, iniciei este trabalho que visa a autonomia do aprendiz inserindo-o 

em práticas efetivas – com a inserção da Interface Pedagógica nas aulas 

realizadas nos Projetos. Vi, assim, uma possibilidade de interferir na formação 

do aluno graduando de Letras.   

A Interface entre LC e Multiletramentos, aplicada nos quatro projetos, 

mostraram, no decorrer desta pesquisa, o compartilhamento de algumas 

características comuns entre as duas disciplinas, mesmo sendo distintas. 

Dentre os aspectos semelhantes estão a aquisição de autonomia do aprendiz 
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de Língua Inglesa, a construção do conhecimento compartilhado e o acesso 

desse aprendiz à capacitação.  

A partir da autonomia adquirida por meio de atividades que inserem as 

TICs, a Linguística de Corpus e a Pedagogia de Multiletramentos, o aprendiz 

assume uma postura de investigador deixando de receber passivamente o 

conhecimento para tornar-se um explorador. Como consequência, há redução 

do tradicional Teacher Talking Time35 (TTT) e aumento da independência do 

aprendiz. 

No Projeto EMEF foi possível perceber a aquisição de autonomia e o 

compartilhamento de conhecimento desde a primeira aula. Neste Projeto as 

graduandas desenvolvem sozinhas suas práticas e inserem, em todas as suas 

aulas, as linhas pedagógicas da LC e dos Multimeltramentos. 

Os quatro projetos – Educador em Sala: Compilação de um Corpus de 

Aprendizes e Construção de Textos Multimodais; Helpers UN; Helpers US e 

Projeto EMEF – forneceram dados comprobatórios que demonstram que a 

interseção da Linguística de Corpus e da Pedagogia dos Multiletramentos 

proporciona a aquisição de autonomia, a capacitação e a independência nos 

aprendizes de Língua Inglesa mediante as atividades práticas realizadas nos 

projetos. 

Além disso, por meio da produção de textos multimodais e a partir do 

uso de investigação linguística em corpus contribuímos para a construção e 

para o desenvolvimento de uma nova forma de aprendizagem – de Língua 

Inglesa – na sala de aula.  

Os Projetos retratam a práxis do educador, das alunas-formadoras e dos 

alunos-receptores, aprendizes capazes de construir conhecimento em Língua 

Inglesa, de fazer escolhas, de assumir responsabilidades perante a cidadania 

local e global e perante a comunidade em que vivem e atuam. 

                                                      
35

  Tempo de aula em que só o professor fala. 
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Anexo I 

 

Pesquisadores do New London Group 

 

1. Courtney Cazden, dos Estados Unidos – o(s) discurso(s) na sala 

de aula, aprendizado de língua em contextos multilingues e pedagogias de 

letramentos; 

2.  Bill Cope, da Austrália – design de currículos sobre diversidade 

cultural nas escolas, pedagogia de letramentos, as mudanças dos discursos e 

das culturas nos locais de trabalho; 

3. Norman Fairclough – da Inglaterra- teorias da linguagem e 

significado social, linguística, mudanças no discurso como fator de 

transformaçoes sociais e culturais; 

4. James Gee- dos Estados Unidos – teorias linguísticas, língua e 

linguagem e a mente, exigências de mudanças na língua e no aprendizado os 

locais de trabalho  como reflexo do capitalismo acelerado; 

5. Mary Kalantzis- da Austrália- educação social experimental, 

projetos de currículos sobre letramentos e educação para cidadania; 

6. Gunther Kress – da Inglaterra- língua e aprendizado, semiótica, 

letramento visual, letramentos de comunicação em multimídia e letramento 

multimodal; 

7. Allan Luke- da Austrália- teoria de letramento crítico, análise 

sociológica aplicada ao ensino da leitura e da escrita; 

8. Carmen Luke-  Austrália- pedagogia feminista; 

9. Sarah Michaels- dos  Estados Unidos- desenvolvimento de 

programas de pesquisa no aprendizado em comunidades/ escolas urbanas; 

10. Martin Nakata- da Austrália- a questão do letramento em 

comunidades indígenas 
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Anexo II 

 

DVD com Textos Multimodais  
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Anexo III 

 

DVD com Textos Multimodais  

Projeto  EMEF / Aula outubro de 2010 

 

Tema: Preconceito racial – A história dos negros nos Estados Unidos 

Prática situada 

 Produção/prática oral: após projeção de slides conversamos sobre a 

história do preconceito nos Estados Unidos, das lutas, das leis e dos 

líderes negros que marcaram o processo de construção da nação norte-

americana. 

 Num primeiro momento perguntamos se os alunos conheciam: Martin 

Lurther King, Malcom X, os Black Panthers, Mahatma Gandhi, Rosa 

Parks e Nikki Giovanni. Alguns alunos comentaram sobre Malcom X e 

Marthin Luther King.  

 Por meio de apresentação de slides relatamos brevemente a história dos 

afro-americanos nos Estados Unidos, as lutas pelos direitos civis, as 

manifestações histórico-culturais e sobre o preconceito racial nos 

Estados Unidos. 

 

Projeto EMEF – Apresentação de slides sobre a história dos negros nos 

EUA:  

 



116 
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Projeto EMEF – Apresentação de slides sobre a história dos afro-

americanos nos EUA. Os líderes negros:  
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Instrução Aberta:  

 

 Os alunos escolheram qual tema, líder ou poeta utilizariam em 

suas pesquisas.  

 Acessaram a Wikipidia para leituras complementares e utilizaram 

nossa apresentação de slides como ponto de partida para a 

construção de seus textos. 

 Acessaram os corpora COCA e o COMPARA para investigar os 

contextos de alguns termos-chave para aquela aula, dentre eles 

escolheram como palavras de busca: 

 KKK (Ku Klux Klan), afro Americans, Martin Luther King, Malcom 

X etc. 

 

Antes do início das construções de textos multimodais, os alunos 

escolheram, também, algumas músicas sugeridas para ouvirem 

enquanto construíam seus textos. Dentre os cantores que foram ouvidos 

estão:  

 

a) Billie Holiday- Strange Fruit (nossa sugestão) 

b) Thaide 

c) Os Racionais 

d) Sabotage 

 

Os alunos acessaram o site YouTube (http://www.youtube.com/) 

“baixaram” a música sugerida e traduziram a letra 

(http://www.youtube.com/watch?v=h4ZyuULy9zs) com auxílio do 

professor e do Google Tradutor.  

Iniciaram a construção de suas apresentações, de seus textos 

multimodais, ouvindo música por meio de fones de ouvido plugados ao 

computador. 

 

Os alunos deveriam, também, enumerar alguns cognatos que 

encontrassem em suas pesquisas. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=h4ZyuULy9zs
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Construção Crítica – Reflexão: enquanto os alunos trabalhavam em 

seus textos individualmente, perguntei à cada um a importância daquela 

construção de conhecimento.  

Enquanto entrevistava os alunos, percebi uma curiosidade imensa e um  

interesse enorme por parte deles sobre os assuntos a respeito do 

preconceito racial. Isso evdenciado pela quantidade de sites acessados 

pelos alunos relacionados a esse tema. 

 

Ao final da atividade, os alunos deixaram o computador e sentaram-se 

ao redor da mesa trazendo suas anotações feitas durante a pesquisa 

nos sites. Discutimos por qual motivo escolheram os líderes e 

procuramos relacionar a história dos Estados Unidos com a história do 

Brasil por meio de letras de músicas de Rap nacional que os alunos 

conheciam .  

 

 

Prática Transformada: os alunos escolheram quais aspectos da história 

eram mais importantes para a construção de seus textos. Acessaram 

livremente sites para consultas, tal como a Wikipedia 

(http://pt.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_principal) e apresentaram 

suas produções mediante slides. Cada aluno mostrou sua produção 

para os colegas enquanto a música escolhida por eles tocava como 

fundo musical.  

 

Apresentamos alguns exemplos de textos construídos pelos alunos 

durante a Prática Transformada: 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_principal
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A KU-KLUX-KLAN

Com origem na atuação de veteranos confederados sulistas desde 1865, a 

fundação da Ku-Klux-Klan ocorre dois anos depois em Neshville, com o 

objetivo de impedir a integração dos negros como homens livres com direitos 

adquiridos e garantidos por lei após a abolição da escravidão.

Como sociedade secreta racista e terrorista, a Ku-Klux-Klan, também 

conhecida como "Império Invisível do Sul", era presidida por um Grande 

Sacerdote, abaixo do qual existia uma rígida hierarquia de cargos dotados de 

nomes sinistros como "grandes ciclopes" e "grandes titãs". O traço 

característico de seus membros era o uso de capuzes cônicos e longos 

mantos brancos, destinados a impedir o reconhecimento de quem os usava.

A intimação contra os negros atingia também em menor escala brancos que 

com eles se simpatizavam, além de judeus, católicos, hispânicos e qualquer 

forasteiro que se posicionasse de forma contrária aos interesses da 

aristocracia sulista. A prática de terror dava-se desde desfiles seguidos por 

paradas com manifestações racistas, até linchamentos, espancamentos e 

assassinatos, passando ainda por incêndios de imóveis e destruição de 

colheita.

Proibida em 1877, em decorrência de seus atentados racistas, a Ku-Klux-Klan 

foi reorganizada em Atlanta, tornando-se um numeroso grupo de pressão com 

cerca de 1 milhão de membros em 1922. Decadente às vésperas da crise de 

1929, fortaleceu-se na década de 1960 em oposição à política democrata de 

integração racial, sendo fortemente combatida pelo presidente Lyndon 

Johnson (1963-69). Destaca-se na luta contra o racismo os líderes negros 

como Martim Luther King e Malcom X, além de organizações como os 

Panteras Negras.

Apesar do congresso norte-americano ter tentado extinguir a atuação da Ku-

Klux-Klan com a aprovação de leis, manifestações racistas ainda fazem parte 

da rotina de várias regiões dos Estados Unidos nesse início de milênio. 

 

 

 

 

“Para mim malcom x é um exemplo de que, quando lutamos na vida atingimos 

nossos objetivos não importando a cor de sua  pele seja você branco, negro, 

amarelo e etc... Principalmente para Malcom x que viu seu pai morrer em sua 

frente por membros da ku klux klan que foi espancado e depois colocado sob 

os trilhos da ferrovia onde seu corpo foi praticamente cortado ao meio, na 

passagem de um trem. Deve ser dificil ver um familiar morrer em sua frente 

principalmente o pai espancado e cortado ao meio. Mas mesmo assim Malcom 

x não desistiu e lutou contra o preconceito e teve o apoio dos Black Panthers e 
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isso é o que eu mais adimiro no Malcom x bom is isso ai eu gostaria de 

escrever mais mas não temos muito tempo.” 
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O Que eu penso sobre Malcom x 

Malcolm X for me after seeing her father being brutally asasinado in front 

of him was and always will be an example that when we struggle in life we 

can achieve our goals no matter the color or difernças races.   

Always believe in your dreams they can achieve  

                   

                         ass: Igor Kauê Calazans Rosa                                                             

                                                                                   06/11/2010 
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My opinion about Martin Luther King 

 

Para mim o martin luther king teve que lutar contra o racismo para os 

negro te os seu direito e ele foi o primeiro omen a faze um discurso                       

 

 

     PORTUGUÊS 

 A para mim isso e uma grande violência, pouca vergonha  e racismo  

E por causa do racismo tem muitas pessoas morrendo por causa disso  

E são inocentes porque neguem tem cupa de sua cor para  mim pode ser  

Branco ou perto para mim e a mesma coisa.   

INGLÊS 

The me that and a lot of violence, racism and shamelessness 

and because of racism has a lot of people dying because of it 

And they are innocent because they have to deny your color coupon for 

me may be 

White or close to me and the same thing. 

COGNATES: 

Violence, Racism, Coupon, Color, Innocent,  

Feito por  Natalia  
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KKK..... 

Isso e uma pouca vergonha nossa.... Como alguém pode aceitar isso, 

entrar nesse grupo. 

 Meu deus do seu si eu pego algum integrante, eu nem sei o que fazer, a 

sociedade deveria protestar contra isso antigamente ate ia mais no século 

XI isso é uma vergonha espero que no Brasil não tenha isso, espero. 
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That and a little shame our .... How can anyone accept it, join this group. 

 My god if I caught her a member, I do not know what to do, the company 

should protest against it once more went up in the eleventh century that's a 

shame I hope that Brazil has not it, I hope. 

 

Cognates 

Group , company, protest, member, century, brazil 
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Em meio as lutas guerras,consegui a conquista e a vitória, nos anos  50 e 60 

começou os protestos e as mortes  

Mas em meio a tudo Branco ou Preto, Azul ou Rosa a paz no mundo a 

igualdade,Respeito devem sempre estár presentes. 

 

By ....Lais Cavalcanti 
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