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Propomos refletir sobre as diferentes vozes (individuais, sociais, regionais, profissionais) que 

constituem a escrita e a leitura como práticas plurais situadas e inscritas. Apoiamo-nos em 

estudos de viés sociolinguístico, que buscaram entender como a linguagem, sobretudo na 

modalidade oral, é constituída e marcada por diferentes variedades linguísticas. Interessa-nos, 

porém, ampliar essa discussão, investigando como as variedades linguísticas também podem ser 

divisadas em textos escritos. Para isso, fundamentamo-nos também no conceito bakhtiniano de 

heterodiscurso (BAKHTIN, 2015/[1930-1936]), a fim de questionar como vozes individuais e 

sociais se entrelaçam em diferentes gêneros discursivos, constituindo-os e se constituindo. Sem 

desconsiderar que a proposição bakhtiniana toma como escopo o romance, em que entram em 

cena diferentes instâncias discursivas (autor, narrador, personagens), imaginamos ser possível 

levar a reflexão bakhtiniana a outros gêneros, como, por exemplo, redações do ENEM e de 

outros certames, em que se entrelaçam vozes de candidatos e de vários outros sujeitos e 

instituições, de que resulta um texto complexamente organizado por relações dialógicas 

(MACIEL, 2014), que mostram os movimentos de leitura e de escrita desses escreventes 

(BRITO, 2011). Problematizar as práticas plurais de escrita e leitura na contemporaneidade a 

partir dessa perspectiva teórica poderá nos levar a repensar as próprias categorias (de gênero, de 

classe social, de profissão, de região) mobilizadas quando das discussões sobre variedades 

linguísticas, contribuindo, inclusive, para discussões atuais dos letramentos (acadêmicos, 

digitais, da teoria QUEER), que têm questionado divisões estanques entre discurso científico x 

não científico, digital x não digital, multi ou unisemiótico (multi ou unimodal) e contribuído 

para a compreensão das identidades como transitórias. 
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O presente trabalho propõe o estudo e análise dos Multiletramentos através da utilização em sala 

de aula de produções e análises de memes virtuais, como textos multissemióticos/multimodais,  

com foco na discursividade, o contexto de produção e as escolhas dos recursos multimodais e 

como essas produções contribuem na formação leitora/ escritora dos alunos do Ensino Médio. 

Com o advento da internet e das novas tecnologias, as mudanças ocorridas no ler e no escrever 

têm gerado discussões relacionadas à melhor forma de proceder no processo de ensino-

aprendizagem das competências leitoras e escritoras na escola. A sociedade lida com textos cada 

vez mais semióticos, que exigem dos alunos estratégias de escrita e também de leitura que 

estejam de acordo com a multiplicidade de linguagens que compõem o texto. O meme, como 

gênero digital, vem se tornado uma prática discursiva entre os alunos, onde os mesmos se 

posicionam como sujeitos, através da linguagem deixando marcas desse processo ideológico. 

Buscaremos apresentar uma investigação e análise sobre o trabalho com memes virtuais como 

textos multimodais/multissemióticos, propiciando aos alunos uma maior interação com essas 

novas formas de (multi)letramento, as quais eles já tem acesso, porém não ainda como objeto de 

estudo em sala de aula. Analisaremos como os memes podem contribuir na formação de 

produtores e leitores de textos competentes dentro do contexto escolar, como prática dentro dos 

Multiletramentos. A fim de realizar essas investigações e de se chegar a uma compreensão 

adequada, espera-se contar, entre outros, com as contribuições de Kleiman (1995), Soares 

(2002), Rojo (2012) Cope e Kalantzis (2000), Kress (1998), Dawkins (2001) e Pêcheux (1998), 

o corpus para análise será organizado através de atividades com alunos de 2º ano de Ensino 

Médio, envolvendo a produção e análise de memes virtuais. 
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Proponho refletir sobre como as diferentes vozes (individuais, sociais, regionais, profissionais) 

constituem a escrita e a leitura como práticas plurais situadas e inscritas. A partir de escritos do 

assim chamada Círculo de Bakhtin, com especial atenção ao texto “O discurso no romance”, 

busco refletir sobre como a heterodiscursividade é constituída e como constitui textos. Para isso, 

busco, em esforço teórico para fins de análise, decompor o que Bakhtin (, 2015/[1930-1936]) 

chama de “heterodiscursividade” em diferentes aspectos: (i) diversidade de vozes, (ii) 

pluralidade de estilos e (iii) variedades de gêneros discursivos. É possível depreender esses 

aspectos a partir das análises que Bakhtin efetua a partir da prosa romanesca. Nesse sentido, 

procurei empreender uma análise dessas facetas do heterodiscurso elegendo como objeto de 

análise a obra D. Quixote (MACIEL, 2018). Já no presente trabalho, objetivo comparar os 

resultados dessa análise, que teve por base um gênero romanesco da prosa com redações do 

vestibular Unicamp pertencentes ao gênero “narração”. O interesse de comparar esses gêneros 

se justifica, pois, se são relativamente semelhantes, ao pertencerem à escrita da prosa ficcional 

(com autores, narradores e personagens), diferem-se evidentemente em alguns aspectos. Dentre 

esses, menciona-se a relativa brevidade das narrações do vestibular em face da 

composicionalmente longa prosa cervantina em Dom Quixote. Além disso, os diálogos que cada 

gênero estabelece são muito diferentes: os vestibulandos dialogam com a prova e alguns 

discursos sociais; Cervantes dialoga com outros romances, com outras vozes sociais. Do cotejo 

entre esses dois gêneros espera-se avançar na compreensão do complexo conceito bakhtiniano 

de heterodiscurso. 
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Esta comunicação visa refletir sobre o caráter processual da escrita na esfera acadêmica, 

centrando-se na análise da construção discursiva do(s) Interlocutor(es) na escrita de alunos 

recém-ingressos na universidade. Mais precisamente, busca-se mostrar as tonalidades das 

relações dialógicas resultante do modo como o escrevente em formação acadêmico-científica 

endereça/direciona sua produção textual aos interlocutores presenciais e não-presenciais. Num 

sentido linguístico mais amplo, compreende-se o interlocutor como aquele a quem nos 

dirigimos para dizer/escrever algo, ou seja, comumente, é aquele reconhecido no processo 

comunicativo como sendo o receptor ou o destinatário. Ao assumir essa perspectiva 

interacionista, costuma-se dizer que, em uma atividade escrita, compete ao autor do texto 

projetar o seu dizer estrategicamente tendo em vista o seu interlocutor presencial pelas 

condições imediatas de produção. Porém, assumindo uma perspectiva discursivo-dialógica dos 

estudos da linguagem, pode-se observar como a escrita se constitui na relação dialógica não só 

com interlocutores presenciais, mas também com interlocutores não-presenciais. Partindo de um 

espaço teórico inscrito na relação dos estudos sobre Letramento Acadêmico desenvolvidos em 

uma perspectiva sociocultural e as abordagens linguístico-discursivas de fatos da linguagem, em 

especial, daqueles ligados à heterogeneidade enunciativa que fazem explodir a transparência da 

linguagem e a unidade do sujeito, viso mostrar como compreendo a atividade processual da 

escrita na relação entre o “fazer para”, engendrado pelas condições imediatas de produção (a 

novidade do acontecimento), e o “fazer com”, engendrado pelas condições amplas de produção 

(o já-experimentado do acontecimento). Para tal, analiso e comparo dados extraídos de 217 

(duzentas e dezessete) produções textuais de escreventes universitários primeiro-anistas. A 

análise dos dados me conduz não só a resultados de como o escrevente universitário em 

formação, ao mobilizar o “novo” proposto pelas condições imediatas de produção e a 

experiência com o já-escrito, vai mostrando um ethos acadêmico de si. 
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Abordar a temática da leitura não é tarefa das mais fáceis, por estarmos diante de uma atividade 

complexa e abstrata, nem sempre temos clareza com relação à execução e desenvolvimento 

desta habilidade. Por outro lado, estudar as concepções de leitura inscritas no livro didático 

(LD) é tarefa ainda mais complexa, isto porque nos pautamos em hipóteses que são levantadas e 

investigadas a partir de pistas deixadas na materialidade do texto. Isso requer atenção e 

percepção aguçada a fim de enxergar o que está por trás do dito, mas também do não dito, 

daquilo que se declara, mas também daquilo que é silenciado. Pensando nessas questões, 

propomos uma análise discursiva da leitura por meio do gênero tirinhas no livro didático de 

português. Com a presente pesquisa, objetivamos compreender a circulação e a didatização do 

referido gênero no livro didático e, a partir desses processos, procuraremos elucidar como a 

leitura é trabalhada por meio das atividades propostas ao aluno. Sabemos que o universo que 

permeia o LD é bastante amplo e complexo, assim, pesquisar acerca desses materiais exige que 

se considere uma série de questões envolvidas na produção deste artefato que mais do que uma 

ferramenta de ensino, é um produto mercadológico. Conscientes disso, procuramos contemplar 

também em nossa pesquisa as principais questões que estão envolvidas no processo de produção 

e comercialização do LD, lançando sobre elas uma abordagem fundamentada nos pressupostos 

teóricos da análise do discurso de linha francesa, tomando como foco alguns conceitos 

pecheutianos como condições de produção, memória discursiva, interdiscurso e efeitos de 

sentidos (paráfrases). Nosso corpus de análise será composto por livros de 6 edições da coleção 

didática “Português Linguagens”, de William Cereja e Thereza Cochar Magalhães, destinadas a 

alunos do 3º ano do Ensino Médio. Este corpus nos permitirá a realização de uma análise 

transversal (em que se consideraremos todas as questões supracitadas ao longo de cada edição 

do LD), e longitudinal (onde analisaremos como essas questões se dão em cada um dos 

manuais). 
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A criação de programas que priorizem a internacionalização das universidades brasileiras é algo 

que preocupa as instituições governamentais do nosso país, uma vez que a língua influente no 

âmbito da pesquisa e extensão ainda é a língua inglesa. A grande questão é que muitos alunos 

ainda não estão proficientes na língua e para isto alguns programas e ações foram implantados 

dentro das universidades, nos últimos anos. Portanto, procuramos neste artigo analisar o 

discurso presente nos documentos do Ministério da Educação (MEC) que tratam da 

institucionalização dos Programas Ciências sem Fronteiras (CsF), Inglês sem Fronteiras e 

Idiomas sem fronteiras (IsF), assim como um documento da Capes que apresenta os resultados 

de um questionário aplicado nas universidades brasileiras sobre a situação atual da 

Internacionalização da instituição e o projeto de internacionalização. Feita a análise desses 

documentos, buscaremos entender como o discurso da internacionalização nas universidades 

pode impactar o ensino da Inglesa na esfera acadêmica e como essas instituições se preparam 

para atuar nesse contexto Dentro da perspectiva teórico–metodológica da Análise do discurso 

(AD), entende-se que o discurso não é mera transmissão de informação, mas um processo de 

produção de efeitos de sentido que se constitui “no funcionamento da linguagem, que põe em 

relação sujeitos e sentidos afetados pela língua e pela história” (ORLANDI, 2013:21). Nesta 

pesquisa pretendemos analisar os discursos que circulam em relação a internacionalização; 

quais os ditos e os não-ditos que podemos identificar tomando como base a Análise do discurso 

de base Pecheuxtiana. 
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Analisa-se neste trabalho a construção da concepção de sujeito da graduação na Educação a 

Distância – EaD. O corpus dessa pesquisa é composto pelo corpus fundamental que são as 

legislações da Educação a Distância, referente a graduação que inicia na LDB 9.394/96 - artigo 

80 seguindo para os Decretos: 2.494/98, 5.622/05 e 9.057/17. Já o corpus complementar é 

composto pelos textos que circulam na revista online - Revista Brasileira de Aprendizagem 

Aberta e a Distância (RBAAD), correspondentes aos períodos das legislações, referentes aos 

cursos de graduação a distância. O objetivo maior de investigação foi analisar qual a concepção 

de sujeitos discursivos que são construídas nos dizeres da educação a distância, a partir de cada 

enunciado das legislações que regulamentam a graduação da educação a distância no Brasil.  

Esta tese se fundamenta no campo teórico-analítico da Análise de Discurso (doravante AD) de 

matriz francesa partindo das teorizações do filósofo Michel Pêcheux e outros autores que 

contribuem com o campo teórico da AD. A metodologia definida, considerando o trajeto 

temático proposto por Guilhamou e Maldidier, para a análise da materialidade discursiva 

presente neste trabalho, encontra-se pautada nos seguintes conceitos: Tema, Arquivo, Discurso e 

Formação discursiva. Até o presente momento da tese apresenta-se como resultado parcial a 

evidencia de que o sujeito professor foi silenciado num primeiro momento da legislação da 

EaD, substituído pela tecnologia. Já o sujeito aluno, que era considerado pela legislação 

autodidata, sofre uma mudança de sentido sobre seu papel. Num segundo momento da 

legislação da EaD o sujeito professor é retomado, trazendo seu papel definido no processo 

ensino-aprendizagem e com isso, o sujeito aluno passa a ser um sujeito que interage, 

construindo em conjunto com o professor seu conhecimento. Nesse segundo momento é 

possível analisar, devido a duração dessa legislação ser maior 2005-2017, as várias formações 

discursivas, trazidas nas materialidades dos discursos, os vários sentidos construídos pelos 

sujeitos aluno e professor na graduação dessa modalidade de ensino. 
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Essa discussão visa observar, descrever e interpretar as discursividades presentes durante o 

desenvolvimento das práticas didáticas de leitura literária na sala de aula do Ensino Médio e a 

atuação do aluno/leitor de literatura, a fim de compreender as práticas pedagógicas de leitura e a 

responsividade do educando das obras literárias propostas pela escola. A metodologia utilizada 

baseia-se em uma pesquisa qualitativa, tomando como base o método etnográfico. O foco dado 

é no letramento numa perspectiva das práticas de letramento e dos eventos de letramento num 

viés do letramento literário, partindo para verificar como o cotidiano da sala de aula se 

configura, tanto nas atividades docentes, quanto no posicionamento do leitor ao deparar com a 

aplicação das dessas práticas. A coleta de dados será realizada na disciplina Língua Portuguesa 

e Literatura Brasileira em turmas do 1º ao 3º ano do Ensino Médio de uma escola pública 

estadual do município de Guanambi-BA. Como instrumentos de coleta de dados serão utilizados 

a entrevista semiestruturada dos professores, análise documental do Livro Didático e dos planos 

de curso, observação das aulas, questionários abertos e/ou fechados dos alunos. A reflexão 

acerca do letramento literário possibilitará uma visualização no que tange a formação do leitor e 

o uso da leitura como prática pedagógica capaz de ampliar o leque de conhecimentos e a 

construção de uma comunidade de leitores no espaço educacional. A contribuição da pesquisa é 

a análise não apenas do leitor e da sua formação leitora, mas também do seu posicionamento 

como sujeito de interação e discursivo nas suas diversas esferas comunicativas literárias, em 

seus variados suportes e proposições educacionais. 
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