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RESUMO: Este trabalho discorre sobre a realização do curso de formação continuada sobre 
Multiletramentos e Educação, direcionado à professores da Educação Básica do Munícipio de 
Niterói, fruto de uma parceria realizada entre os autores, a Pró-Reitoria de Extensão (PROEX) 
da Universidade Federal Fluminense e a Fundação Municipal de Educação (FME) de Niterói.  
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INTRODUÇÃO 

No diálogo com Fedro, Platão afirma que a escrita, embora pareça um remédio (phármakon) 

para a memória, na verdade, funcionaria para uma recordação superficial e efêmera. No 

entendimento do filósofo grego, o advento dessa tecnologia seria uma invenção que 

produziria fragilidade intelectual. 

Essa descoberta, na verdade, provocará nas almas o esquecimento de quanto 
se aprende, devido à falta de exercício da memória, porque, confiados na 
escrita, recordar-se-ão de fora, graças a sinais estranhos, e não de dentro, 
espontaneamente, pelos seus próprios sinais. (PLATÃO, 1973, p.278) 

O estranhamento de Platão frente a tecnologia da escrita, pode ser associado ao estranhamento 

que as tecnologias informacionais provocaram no final do século XX. As intensas mudanças 

nos modos de comunicar transformaram a narrativa no mundo contemporâneo. Para 

respondermos a pergunta sobre que novas formas de sociabilidade que a tecnologia nos 

proporciona, devemos nos interrogar sobre as relações de produção da sociedade em cada 

tempo. Ou seja, que transformações culturais estão na base das novas práticas sociais de 

leitura e escrita no tempo contemporâneo? 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GT3 Educação Crítica para as Mídias, múltiplas linguagens, no VIII Seminário 
Internacional de Pesquisas em Mídia e Cotidiano. 
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3 Doutora em Educação (UERJ), Professora do Departamento de Educação (UFF) e colaboradora do Programa 
de Pós-Graduação em Mídia e Cotidiano (PPGMC/UFF). E-mail: dag.mello.silva@gmail.com 
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 Já nos anos 40 do século XX, Benjamin (1987) apontava para as transformações pelas 

quais a escrita estava passando, devido as novas formas de registro que estavam surgindo: 

(...) se há séculos ela havia gradualmente começado a deitar-se, da inscrição 
ereta tornou-se manuscrito repousando oblíquo sobre a escrivaninha, para 
afinal acamar-se na impressão, ela começa agora, com e mesma lentidão, a 
erguer-se novamente do chão. Já o jornal é lido mais a prumo que na 
horizontal, filmes e reclames forçam a escrita a submeter-se de todo à 
ditatorial verticalidade. (p. 28) 

Ao olhar para a metrópole enquanto espaço textual, revelador das tensões modernas, 

ele percebeu que a imprensa alterou o locus da escrita. Inundada de letreiros de publicidade, 

pouco a pouco a escrita sai do encastelamento dos livros para habitar as ruas, passando a 

transitar pelas avenidas e demais espaços urbanos, produzindo novas formas de narrar, 

transformando as regras de percepção típicas de um leitor tradicional. A essa experiência 

Benjamin qualificou de choque, distração e fragmentação:  

Mais do que subverter a escrita da cidade, em alguns fragmentos, em sua obra Rua de 

Mão Única, Benjamin apresenta metrópole como texto. Desta forma, a cidade se torna 

médium de-reflexão. 

Eu ia de manhã cedo, de automóvel, através de Marselha em direção à 
estação e, assim que no caminho me deparavam lugares conhecidos, depois 
novos, desconhecidos, ou outros de que eu só conseguia lembrar-me 
inexatamente, a cidade tornou-se em minhas mãos um livro, no qual eu 
lançava ainda rapidamente alguns olhares, antes que ele me desaparecesse 
dos olhos no baú do depósito por quem sabe quanto tempo. (BENJAMIN, 
1987, p.52) 

Em “guarda-livros juramentado”, o filósofo nos provoca a pensar sobre as mudanças dos 

“locais da escrita”. Esse novo local, apresenta uma escrita fragmentada e sob uma nova 

estética gráfica. 

Agora tudo indica que o livro, nessa forma tradicional, vai ao encontro de 
seu fim. [...] A escrita, que no livro impresso havia encontrado um asilo onde 
levava existência autônoma, é inexoravelmente arrastada para as ruas pelos 
reclames e submetida às brutais heteronomias do caos econômico. Essa é a 
rigorosa escola de sua nova forma. [...] Antes está chegando o momento em 
que quantidade vira em qualidade e a escritura, que avança sempre mais 
profundamente dentro do domínio gráfico de sua nova, excêntrica 
figuralidade, tomará posse, de uma só vez, de seu teor adequado” 
(BENJAMIN, 1987, p.26) 
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Essas mudanças na experiência sensorial, desencadeada pelas transformações tecnológicas e 

culturais, nos ajudam a pensar a concepção de letramento voltada apenas para uma 

perspectiva discursiva de emancipação frente a leitura da linguagem escrita, desfocando 

nossas atenções para rizomas textuais que estão, constantemente, a brotar em diferentes 

espaços e tempos da vida, requerendo novas possibilidades de leituras.  

As novas formas de comunicação vêm explodindo com as tradicionais concepções de 

aprendizagem. As atuais formas de acesso ao conhecimento e informação, produzem 

profundas transformações em nossos modos de perceber e sentir aquilo que nos é apresentado 

pelas plataformas visuais, colocando em cheque antigos regimes de atenção e a cognição 

como representação de mundo como algo pré-dado. Quanto a isso Kastrup (2004) nos ajuda a 

encontrar saídas pelas vias da invenção. O domínio da cognição como processo de solução de 

problemas centrado no controle do comportamento e na realização de tarefas (Idem, p. 08), já 

não nos cabem nos dias atuais. Surgem agora, problemas referentes à atenção e a cognição, 

que exigem uma problematização mais complexa.  

(...) do ponto de vista da invenção, a cognição não se limita a um 
funcionamento regido por leis e princípios invariantes que ocorreriam entre 
um sujeito e um objeto pré-existentes, entre o eu e o mundo. Ela é uma 
prática de invenção de regimes cognitivos diversos, co-engendrando, ao 
mesmo tempo, o si e o mundo, que passam à condição de produtos do 
processo de invenção” (Idem, p.08). 

Estamos diante de dilemas que precisam urgentemente de novos conceitos, que como 

ferramenta, engendrem novas possibilidades de nos movermos acompanhando o ritmo da 

história. Essas reflexões nos levaram ao conceito de multiletramento. Conceito este que nos 

aponta para a emergência de contemplarmos a existência de uma multiplicidade de linguagens 

que circulam entre nós, sejam através de textos impressos ou digitais, de mídias impressas ou 

audiovisuais. Portanto, não há como negar a urgente necessidade de uma “Pedagogia do 

multiletramento” que dialogue com as textualidades contemporâneas, colocando em diálogo 

as letras, as imagens, as sonoridades, pelo viés da interatividade e da não-linearidade, 

reconhecendo a diversidade de narrativas que nos constituem como humanos, bem como, 

nossas relações com o mundo no qual nos inserimos e com todos os textos que o compõe – 

das palavras aos sons e imagens, em suas múltiplas linguagens. 

Essas considerações nos conduziram a problematizar alguns impasses no contexto escolar e 

consequentemente nas relações de ensino e aprendizagem. Assim como no tempo de Platão 
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com o advento da tecnologia da escrita, a revolução tecnológica que testemunhamos nos 

últimos anos do século passado e na continuidade deste século, nos convoca a reconhecer a 

necessidade de alterarmos os ângulos de nossos modos de ver, de ler, de pensar e de aprender. 

Os suportes de registros estão sendo constantemente atualizados pelos avanços da tecnologia, 

o que torna imprescindível, que professores e professoras compreendam e assumam para si o 

desafio de ensinar na grande variedade de suportes de leitura e escrita que que circulam entre 

nós. Talvez o conselho do filósofo da modernidade nos ajude a pensar princípios para 

trilharmos esses caminhos: 

O colegial lê o abecedário e o astrólogo o futuro contido nas estrelas. No 
primeiro exemplo o ato de ler não se desdobra em seus dois componentes. O 
mesmo não ocorre no segundo caso e torna manifesto os dois extratos da 
leitura. O astrólogo lê no céu a posição dos astros e lê ao mesmo tempo 
nessa posição o futuro e o destino (BENJAMIN, 1986, p.112) 

Poder-se-ia dizer a partir do que Benjamin nos apresenta, que o profano é o aspecto 

instrumental da leitura, o reconhecimento das letras, a formação das palavras, frases, textos.... 

Porém, é o aspecto mágico que nos permite recuperar o sentido daquilo que se está lendo, ou 

seja, o verdadeiro ato de ler acontece no cruzamento da leitura profana com a leitura mágica, 

ou seja a invenção. Entre o mágico e o profano, ou entre o profano e o mágico, a invenção 

pode ser o ponto de intersecção para surfarmos na onda dessa história. O que estamos 

propondo aqui é uma Pedagogia de Multiletramentos como médium entre o profano e o 

mágico nas experiências inventivas de leitura nos dias atuais.  

Partindo dessas provocações teóricas, construímos o Projeto Produzindo Ambientes 

Multiletrados na Escola que atuou no campo da escola, mais especificamente junto à 

formação e formação continuada de professores, para dialogar a respeito das tensões, desafios 

que essas mudanças nas formas de comunicação implicaram na concepção de letramento e os 

efeitos que produzem nas escolas. Nossa intenção foi criar, entre professores/as e futuros/as 

professores/as, espaços e tempos de reflexão, empoderamento técnico e criação, para que 

possam exercer a docência numa perspectiva multiletrada.  

Pautados na justificativa de que as novas formas de expressão demandam novas práticas 

leitoras, novos modos de olhar, capazes de assimilar os elementos abstratos, linguísticos e 

visuais com os quais interagimos e realizamos trocas em esfera global. Elaboramos a seguinte 
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questão que permeou nossas ações: como promover espaços e tempos de formação na 

perspectiva do multiletramento?  

 

SOBRE NÓS E OS SENTIDOS DO MUNDO...  

Se colocar diante de uma classe, em qualquer que seja o nível de ensino, é uma tarefa 

desafiadora. Exige de nós uma segurança diante daquilo que nos propomos ensinar, enquanto 

professores/educadores. Essa segurança, no entanto, não se constrói no isolamento do eu, mas 

sim nas relações entre o eu, o outro e o mundo ao redor. Entre meu saber, adquirido numa 

jornada de formação pessoal e profissional, e o saber do outro, adquirido em seus múltiplos 

espaços de vivência, na vida pessoal e também escolar ou acadêmica, em relação com o 

mundo. Nesta relação, esse encontro de vivências e saberes é que damos ao mundo diferentes 

sentidos. 

Aqui vale pontuar que, quando propomos que a Pedagogia dos Multiletramentos adentre à 

escola, estamos nos referindo, em especial, ao nível básico de ensino. São aos profissionais 

atuantes nesses espaços que, num primeiro momento, nos dirigimos. Pedagogas, pedagogos, 

professoras e professores que possam vivenciar experiências que resinifiquem suas práticas 

em sala de aula, mas, também, modos de compreender o mundo. Isto porque a perspectiva 

trazida pela Pedagogia dos Multiletramentos é advinda das novas formas de interagirmos e 

nos relacionarmos com o mundo e aponta para a necessidade de aprendermos e ensinarmos a 

relacionar o ensino da leitura e da escrita com as demais linguagens e tecnologias. Levando 

em conta que: 

A convivência com a música, a pintura, a fotografia, o cinema, com outras 
formas de utilização do som e com a imagem, assim como a convivência 
com as linguagens artificiais poderia nos apontar para uma inserção no 
universo simbólico que não é a que temos estabelecido na escola. Essas 
linguagens não são alternativas. Elas se articulam. E é essa articulação que 
deveria ser explorada no ensino da leitura, quando temos como objetivo 
trabalhar a capacidade de compreensão do aluno. (ORLANDI, 2000, p.40) 

O eu e o outro, apontados anteriormente, ao se encontrarem no espaço escolar, num tempo em 

que tudo, inclusive a metrópole, é texto, precisam adotar posturas distintas que considerem a 

construção de saberes advindos do corpo coletivo, em diálogo com os espaços/tempos no qual 

esses corpos estão inseridos. Por essas vias nasceu o convite para vivências coletivas que 

pudessem colocar em diálogo os saberes dos/as professores/as da Rede de Niterói, com 
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algumas provocações que estávamos trazendo: Se a própria cidade é texto, o que é lido pelos 

alunos no caminho à escola? O que leem no retorno ao lar? O que as imagens e sons, nas mais 

diversas telas e aparatos tecnológicos, dispostos nas mãos e diante dos nossos olhos, têm a nos 

revelar? E, mais precisamente, como ler esses textos? Como os revelar? Essas e muitas outras 

inquietações foram fundamentais para a proposta de nosso curso, que se pretendeu transitar 

por uma ética do olhar.  

Pela primeira vez no processo de reprodução da imagem, a mão foi liberada 
das responsabilidades artísticas mais importantes, que agora cabiam 
unicamente ao olho. Como o olho apreende mais depressa do que a mão 
desenha, o processo de reprodução das imagens experimentou tal aceleração 
que começou a situar-se no mesmo nível que a palavra oral (BENJAMIN, 
1986, p. 167).  

Partimos do princípio de que a experiência de leitura e a formação do leitor é pré-existente à 

experiência escolar. Lemos o mundo diante e em torno de si, o real e o virtual coexistem num 

espaço imbricado, hibridizado, porque a experiência humana, hoje, perpassa ambos os 

espaços. No entanto, a leitura desses textos, sons e imagens, exige atenção, pede cuidado. 

Nesse sentido, a leitura e a compreensão daquilo que se lê é tido como um acontecimento 

histórico que “estabelece uma relação igualmente histórica entre o leitor e o que é lido” 

(MARTINS, 1994, p.30). É nesse espaço, entre virtualidade, realidade e vida cotidiana que 

nossa história se consolida como uma história das relações entre nós e o mundo, com diversas 

linguagens e múltiplos sentidos.  

 

DO PENSAMENTO À AÇÃO 

A partir das nossas inquietações, fomos estruturando estética e formalmente o curso. O 

projeto foi encaminhado à Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal Fluminense e, 

após a aprovação da proposta pelo comitê avaliador, foram estreitados os laços com a 

Fundação Municipal de Educação (FME), da cidade de Niterói, parceira desta realização.  

A divulgação foi realizada pela FME, entre as escolas da rede municipal e culminou na 

inscrição de 65 (sessenta e cinco) docentes oriundos de escolas das mais diversas localidades 

do munícipio, entre professoras, estagiárias e diretoras. Ainda no ato da inscrição, as docentes 

puderam optar por acompanhar a realização da proposta em sua integralidade ou apenas em 

dias específicos, a depender das suas disponibilidades. Foi opção da FME ofertar o curso em 
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um dia e turno com maior possibilidade de atingir o público-alvo, ou seja; nos dias de terça-

feira, das 14h às 18h, em encontros quinzenais, entre os meses de agosto e novembro de 2019, 

sendo que um dos oito encontros totais do curso foi realizado em um sábado, em ambiente 

externo às salas habituais.  

No primeiro encontro, realizado no dia 06/08/2019, na Sede da FME, foram expostas à turma 

proposições sobre a relação das tecnologias, dos aparatos técnicos e tecnológicos, do seu 

manuseio como instrumentos de imaginação, criatividade e prática de cidadania. 

Apresentamos também, a proposta de utilização do cinema e dos audiovisuais como 

ferramenta de aprendizado, experimentação e produção para um ambiente multiletrado. Isto, 

porque devido às características próprias de registro, o cinema, como audiovisual, possibilita 

processos de cognição disparadores de aprendizados e saberes que não se restringem ao 

ensino de uma língua ou prática, em exclusivo, mas a valores sociais e culturais a partir do 

que se apresenta na tela (FIEL, 2015). Além dos dois proponentes deste trabalho, o curso 

contou com a presença da Profª Drª Adriana Hoffman que abordou questões referentes às 

Visualidades Contemporâneas e a Educação e com a Professora Érika David, Mestranda no 

Programa de Pós-Graduação em Mídia e Cotidiano (UFF), lotada na Secretaria de Mídias da 

FME, que além de integrar o corpo docente do projeto, foi responsável pela apresentação da 

proposta de trabalho que essa secretaria vem desenvolvendo na FME, na produção de imagens 

sob o viés da criação. 

Após as provocações teóricas convidamos as professoras para experimentações com câmeras 

e celulares, a fim de proporcionar-lhes o que nomeamos por “exercícios de olhar”, a partir das 

mídias e das ferramentas de registros audiovisuais. Dessas práticas destacamos aqui dois 

experimentos: o minuto Lumière, dedicado a captura de imagens, a partir da disposição de 

uma câmera fixa, apontada para uma direção de escolha livre entre as cursistas; e, como 

atividade final, a elaboração de uma vídeo-carta, realizada e finalizada por elas como registro 

audiovisual.  

No último encontro do curso, no mês de novembro, pudemos, em coletivo, apreciar as 

produções e dar a elas sentido. Num primeiro momento, exibimos o material de cada cursista 

em sala. A cada vídeo exibido, entre os experimentos do minuto Lumière e as vídeo-cartas, 

fomos tecendo comentários sobre os possíveis sentidos do que juntos vimos e produzimos. As 

professoras foram convidadas a relatar sua intenção com o material entregue, bem como, 
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demonstrar suas percepções e leituras sobre as experienciações no curso. Neste último 

encontro, também se discutiu as muitas possibilidades do uso das audiovisualidades e demais 

linguagens para a criação e promoção de um espaço escolar multiletrado.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os desdobramentos das atividades proporcionaram uma forte percepção sobre a potência das 

audiovisualidades enquanto matéria e material a ser explorado no ambiente escolar. As trocas 

de experiências possibilitaram a construção de olhares atentos e críticos, formado pelo viés de 

uma ótica cidadã, por práticas emancipatórias e por modos de se relacionar com as imagens, 

com os sons e com os textos em uma perspectiva multimodal.  

Ao dialogarmos com questões acerca das tensões e desafios que as mudanças nas formas de 

comunicação contemporânea implicaram na concepção de letramento e os efeitos que essas 

mudanças produzem nas escolas, nossa intenção consistiu em criar, entre professores/as, 

espaços e tempos de reflexão, empoderamento técnico e criação, para que pudessem exercer a 

docência numa perspectiva multiletrada.  
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