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Introdução
Com o surgimento das novas tecnologias de comunicação e informação, fez-se
necessário um novo olhar sobre o multiletramento, de tal forma que ele fosse
condizente com a nova realidade social. Rojo e Moura (2012, p.13) colocam que
[...] diferentemente do conceito de letramentos (múltiplos), que não faz senão
apontar para a multiplicidade e variedade das práticas letradas, valorizadas
ou não nas sociedades em geral, o conceito de multiletramentos aponta para
dois tipos específicos e importantes de multiplicidade presentes em nossa
sociedade, principalmente urbanas, na contemporaneidade: a multiplicidade
cultural das populações e a multiplicidade semiótica de constituição dos
textos por meio dos quais ela se informa e comunica.

Mediante ao exposto, justificamos a relevância da presente pesquisa por abarcar
duas questões envolvidas: (a) a diversidade cultural do aluno que estuda na
modalidade de Ensino Presencial Conectado; (b) a questão desse aluno encontrar-se
na era tecnológica, na qual a comunicação, frequentemente, é feita pelo computador
e internet, o que tem causado grandes mudanças nas formas de letramento, exigindo
um sujeito multiletrado.
Tal contexto impulsiona que as academias, ao formarem os alunos, trabalhem
com a concepção de leitura voltada para a questão da era tecnológica, na qual temos
informações disponíveis em grandes repositórios virtuais e estes permitem que os
textos explorem a multimodalidade. Logo, a questão do multiletramento está ligado a
um fenômeno global que nos convida a emergir em um novo estado ou condição na
prática de leitura e escrita na era da cibercultura (LEVY, 1999).
Material e Métodos
A presente pesquisa caracteriza-se como uma pesquisa qualitativa. Segundo
Cruz (2009, p.12-14)
Na pesquisa qualitativa, por sua natureza, o processo é bem mais indutivo.
Há uma exploração do tema de forma muito mais livre e aberta. [...] O método
quantitativo pergunta ‘como’ acontece, ‘o que’ acontece. Já o método
qualitativo pergunta ‘por que’ acontece [...].
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Outra ancoragem metodológica vem da área da Linguística Aplicada, justamente
por se tratar de uma área etnográfica, voltada para o estudo de dadas situações, com
o intuito de identificar um dado, compreendê-lo e sugerir intervenções possíveis,
mediante a situação observada (KLEIMAN, 1998).
Enquanto instrumento de coleta de dados fizemos uso do questionário. Trata-se
de “um instrumento que pode ser construído ou se basear em algum já existente,
desde que contribua para com o processo de coleta de dados e venha ao encontro da
pesquisa em questão” (BASTOS, 1999, p.92).
Os sujeitos da pesquisa foram os alunos de Graduação do curso de Letras dos
5º e 6º períodos, de uma universidade particular do Estado de Minas Gerais, na
modalidade do Ensino Presencial Conectado. De um universo de 30 (trinta) discentes,
16 (dezesseis) retornaram o instrumento de coleta de dados. Antes da aplicação do
questionário os discentes investigados foram informados dos objetivos da pesquisa e
foi solicitado que, apesar do anonimato, eles procurassem ser objetivos em suas
respostas, visando maior fidelidade possível.
A pesquisa teve como finalidade mapear a visão do aluno de Letras sobre a
concepção de multiletramento. O instrumento foi composto por 7 questões abertas e
fechadas. A partir dos dados coletados, as respostas dos participantes foram
sistematizadas, estudadas e categorizadas, a fim de atender ao objetivo a que tal
estudo se propunha.
Resultados e Discussão
Com relação à concepção de multiletramento dos alunos, as concepções
enunciadas pelos discentes nos permitiram que as categorizássemos em três
categorias: (a) multiletramento relacionado à capacidade de leitura; (b) multiltramento
ligado à variedade de gênero; (c) multiletramento atrelado à textos diversos.
A primeira categoria equivale a 43% das respostas e atrela multiletramento à
capacidade de ler/interptetar enunciados, mas desconsidera o contexto não-verbal.
Os estudos de Rojo (2004, p. 31) destacam que “[...] compreender e produzir textos
não se restringe ao trato do verbal oral e escrito, mas à capacidade de colocar-se em
relação às diversas modalidades de linguagens”
A segunda categoria, presente em 38%, atrela o trabalho de multiletramento às
variedade de gêneros textuais, o que está parcialmente correto, mas Rojo e Moura
(2012) destacam que esse olhar deve ser ampliado para os gêneros multimodais,
englobando as variadas mídias e plurilinguagens que nelas se fazem presente.
A terceira categoria perfaz o total de 19% destaca o fato do multiletramento estar
relacionado às formas diversificadas do texto. Entendemos que tais proposições se
enquandram adequadamente nos estudos do Grupo de Novas Londres, visto que os
pesquisadores defendem a adequação da linguagem respeitando a regionalidade e
as plurilinguagens presentes nas práticas sociais.
Conclusão
Relembramos que o objetivo de nosso estudo que foi o de verificar a concepção
dos acadêmicos de Letras, na modalidade presencial conectada, sobre os
multiletramentos. Os dados indicaram que o atual aluno e futuro professor de língua
já vem observando a influência da tecnologia nas formas pelas quais os textos se
apresentam, tanto que o uso de expressões como “Multiletramento é a capacidade do
indivíduo saber ler, interpretar, argumentar as diferentes modalidades de leitura e
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escrita ofertados pela sociedade; Diversidade de linguagens; múltiplas linguagens”
enunciam que o sujeito está se apropriando do construto teórico trabalhado.
Diante disso, entendemos que tais percepções farão a diferença na prática
profissional dos sujeitos, visto que eles poderão explorar o multiletramento presente
nos textos a favor do processo de ensino-aprendizagem. Contudo, como tivemos
enunciações que parcialmente desconsideraram o texto não-verbal, indicamos que
seja reforçado no curso dois aspectos; (a) a multimodalidade; (b) a questão de se
priorizar a regionalidade na hora de trabalhar com estes textos, visto que homem e
cultura são questões intrinsecamente relacionadas.
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