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RESUMO 
 
 

A escola, como local instituído para promover uma formação adequada ao tempo 
vivido, encontra em uma série de normativas subsídios que direcionam suas práticas 
e, nesse sentido, forjam concepções para processos de ensino-aprendizagem. 
Reconhecendo a importância de documentos normatizadores, e da necessidade de 
letramentos na atualidade marcada por linhas digitais, este estudo apresenta uma 
análise de concepções de tecnologia e de letramento relacionado ao contexto digital 
em documentos oficiais que orientam o ensino da Língua Portuguesa na educação 
básica. Trata-se, portanto, de uma pesquisa documental, de caráter descritivo e 
interpretativo, desenvolvida sob uma abordagem qualitativa. O corpus selecionado 
reúne leis e discursos oficiais do Ministério da Educação concernentes à Educação 
Básica norteadores da ação pedagógica de professores de Língua Portuguesa, tais 
como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), o Plano Nacional de 
Educação (PNE), os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), as Diretrizes 
Curriculares Nacionais da Educação Básica (DCN) e a Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC). O referencial teórico-metodológico adotado para a análise foi 
constituído pela Teoria da Argumentação, de Chaïm Perelman e Lucie Olbrechts-
Tyteca, e pelo Modelo da Estratégia Argumentativa (MEA), de Mônica Rabello Castro 
e Janete Bolite Frant. O referencial também reuniu estudos concernentes às 
concepções de letramento como os Novos Estudos do Letramento, a Pedagogia dos 
Multiletramentos e os Novos Letramentos, buscando respaldo teórico, principalmente, 
em Magda Soares, Ângela Kleiman, Roxane Rojo, Brian Vincent Street, Bill Cope, 
Mary Kalantzis, Colin Lankshear e Michele Knobel. A perspectiva crítica adotada nesta 
tese frente à integração dos artefatos digitais no ensino pautou-se, principalmente, 
nos estudos de Neil Selwyn. A pesquisa identificou que a tecnologia é concebida, na 
maioria dos documentos analisados, enquanto "ferramenta", "escada" e "apoio", o que 
sugere que o uso de artefatos digitais poderia "consertar" e promover "soluções" para 
problemas históricos e enraizados da educação. Mesmo recorrendo às concepções 
"Pedagogia dos Multiletramentos" e "Novos Letramentos", que conceitualmente 
possuem uma perspectiva crítica, a maioria das normas veicula a ideia de que as 
tecnologias contribuem tão somente para superar as dificuldades de processos de 
ensino e aprendizagem da Língua Portuguesa na Educação Básica. Longe de ser uma 
“solução”, no entanto, não seria possível o ensino da Língua desconsiderando o atual 
contexto tecnológico e os letramentos que ele demanda. 
 
Palavras-chave: BNCC; educação básica; ensino de Língua Portuguesa; legislação; 
letramento digital; Teoria da Argumentação.  
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ABSTRACT 
 
 

The school, as a place instituted to promote an adequate formation to the time lived, 
finds in a series of norms subsidies that direct its practices and, in this sense, forge 
conceptions for teaching-learning processes. Recognizing the importance of normative 
documents, and the need for literacies nowadays marked by digital lines, this study 
presents an analysis of concepts of technology and literacy related to the digital context 
in official documents that guide the teaching of the Portuguese language in basic 
education. It is, therefore, a documentary research, of a descriptive and interpretative 
character, developed under a qualitative approach. The selected corpus gathers laws 
and official speeches from the Ministry of Education concerning Basic Education that 
guide the pedagogical action of Portuguese Language teachers, such as the Law of 
Guidelines and Bases of National Education (LDB), the National Education Plan 
(PNE), the National Curriculum Parameters (PCN), the National Curriculum Guidelines 
for Basic Education (DCN) and the Common National Curricular Base (BNCC). The 
theoretical and methodological framework adopted for the analysis was constituted by 
the Theory of Argumentation, by Chaïm Perelman and Lucie Olbrechts-Tyteca, and by 
the Argumentative Strategy Model (MEA), by Mônica Rabello Castro and Janete Bolite 
Frant. The framework also brought together studies concerning literacy concepts such 
as the New Literacy Studies, the Multiliteracy Pedagogy and the New Literacies, 
seeking theoretical support, mainly in Magda Soares, Ângela Kleiman, Roxane Rojo, 
Brian Vincent Street, Bill Cope, Mary Kalantzis, Colin Lankshear and Michele Knobel. 
The critical perspective adopted in this thesis regarding the integration of digital 
artifacts in teaching was mainly based on the studies of Neil Selwyn. The research 
identified that the technology is conceived, in most of the analyzed documents, as 
"tool", "ladder" and "support", which suggests that the use of digital artifacts could "fix" 
and promote "solutions" to historical problems and rooted in education. Even using the 
concepts "Pedagogy of Multiliteracies" and "New Literacies", which conceptually have 
a critical perspective, most standards convey the idea that technologies just contribute 
to overcome the difficulties of teaching and learning processes of Portuguese in Basic 
Education. Far from being a “solution”, however, language teaching would not be 
possible disregarding the current technological context and the literacies it demands. 
 
Keywords: Argumentation Theory; basic education; BNCC; digital literacy; legislation; 
portuguese language teaching. 
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APRESENTAÇÃO 

 
 
2018. Lá começara a realização de um grande sonho: cursar Doutorado em 

Educação. Pura ousadia, rebeldia. Como poderia uma professora da educação básica 

que mora no interior do Espírito Santo, trabalha nas redes públicas estadual e 

municipal com uma jornada de 50 horas semanais ousar cursar um Doutorado? Algo 

inimaginável, para muitos, e talvez até para mim. Mas aquela menina, que quando 

deu seus primeiros passos no estudo morava na roça, acordava às 4h30min, andava 

6 km de bicicleta para chegar até o ponto de ônibus para ir à escola, sabe que as 

dificuldades sempre fizeram parte de sua vida, contudo, a fé e a determinação também 

caminhavam lado a lado.  

Mal ingressara no Doutorado e já conhecera bem de perto a Pedagogia do 

Oprimido, de Paulo Freire. O meu progresso, ou sucesso, ou simplesmente a ousadia 

de querer “sair do lugar comum”, de romper com a cultura hegemônica de dominação, 

representava para o outro, que vivia nas mesmas condições que eu, o seu fracasso. 

Pedras foram lançadas. Vi oprimidos virando opressores. Se é verdade que “[...] 

qualquer que seja a situação em que alguns homens proíbam aos outros que sejam 

sujeitos de sua busca, se instaura como situação violenta. Não importam os meios 

usados para esta proibição” (FREIRE, 2005, p. 86), vi-me, por diversas vezes, 

violentada em minha busca por crescimento pessoal e profissional. E tal qual um rio, 

que simplesmente segue o seu curso, assim o fiz. Não me perdi pelas margens. 

Simplesmente segui, contornando as pedras, que continuam lá, nos mesmos lugares. 

No entanto, se as pedras existiam, os anjos também. Lembro-me da primeira 

vez em que estive na UNESA. Meu coração sentira que ali eu seria muito feliz. E de 

fato, isso se confirmou. Conheci pessoas fantásticas, profissionais que me 

propiciaram trilhar caminhos pelo conhecimento, tornando-me um ser humano melhor, 

uma profissional melhor, fazendo-me acreditar que cada noite mal dormida dentro do 

ônibus no trajeto de Linhares- ES até o Rio de Janeiro valeria a pena. E tem valido 

muito a pena. Sempre vale a pena estudar. Sempre vale a pena acreditar no sonho 

que se tem. Frase batida, mas verdadeira, real. 

Confesso que não era pretensão estar na linha “Tecnologias de Informação e 

Comunicação nos Processos Educacionais, pois queria “Políticas, Gestão e 

Formação de Educadores”, mas o universo conspira para que estejamos no lugar 
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certo com as pessoas certas, no momento certo. E aqui estou, na linha “Tecnologias 

de Informação e Comunicação nos Processos Educacionais” apresentando uma 

pesquisa sobre tecnologias a partir de uma perspectiva crítica.  

Em minha vida, uma relação mais estreita com as tecnologias de informação e 

comunicação começou a ser estabelecida em 1994, quando iniciei o Ensino Médio, 

ingressando no curso Técnico em Processamento de Dados da Escola Técnica 

Federal do Espírito Santo, hoje Instituto Federal do Espírito Santo – IFES. Até então 

o único contato que tivera com algo semelhante ao computador era uma máquina de 

digitar elétrica no cursinho de datilografia. Naquela época, o uso do computador nas 

aulas era restrito às disciplinas técnicas, quando íamos ao laboratório de informática 

da escola.  

A docência em minha trajetória, de certa forma, também se iniciou nesse 

período. Como atividade de estágio final de curso, fui ser instrutora em um cursinho 

de informática. Posteriormente, continuei atuando como instrutora no Serviço de 

Aprendizagem Industrial (SENAI). Nesse mesmo período ingressei no Ensino Superior 

para cursar Letras. Durante a graduação, iniciada em 1998 e concluída em 2001, os 

artefatos tecnológicos usados por meus professores em sala de aula eram os 

retroprojetores e televisores. Ainda que nesse período o uso de artefatos digitais no 

ensino fosse incipiente, não tive orientação para o seu uso na educação. 

Em 2008, ingressei no quadro efetivo das redes estadual e municipal de 

Linhares - ES como professora de Língua Portuguesa, e atuo, desde então, nos anos 

finais do Ensino Fundamental e no Ensino Médio. Nesse mesmo ano, o governo 

estadual concedeu bônus aos professores para aquisição de computador/notebook, 

bem como enviou pendrive para cada professor e disponibilizou na sala de aula TVs 

multimídias, objetivando incentivar o uso de artefatos digitais no ensino.  

Essas ações, dentre outras, motivaram-me, quando do ingresso no Mestrado 

em Educação, concluído em 2014, a pesquisar sobre a utilização das tecnologias de 

informação e comunicação pelos professores de Língua Portuguesa das escolas 

públicas de Ensino Médio de Linhares - ES. O estudo apontou que os docentes, em 

sua maioria, não integravam esses artefatos em suas práticas pedagógicas, e dos 

poucos professores que o faziam, os principais usos eram para que os alunos 

realizassem pesquisas, preparassem slides para apresentação de trabalhos, 

digitassem textos, lessem obras literárias, enviassem e-mail, e exibição de vídeos 
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relacionados aos objetos de conhecimento a serem estudados. Enfim, o uso como 

recurso pedagógico. 

Posteriormente, em estudos promovidos pela Secretaria Municipal de 

Educação de Linhares - ES, para formação acerca do trabalho a ser implementado na 

sala de aula a partir da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), observei, 

juntamente com meus pares, que foi dada uma grande relevância à inserção de 

artefatos digitais na educação formal, remetendo-nos, inclusive, quando da leitura do 

documento, à ideia de um aluno, sentado à mesa na sala de aula, não mais com um 

caderno à sua frente, mas sim com um notebook ou tablet.  

No período desses estudos, coincidentemente, eu acabara de ingressar no 

Doutorado em Educação da UNESA, e as leituras propostas nas disciplinas cursadas, 

permitiram-me estabelecer uma relação dialógica com autores, e também professores 

e colegas, que me ampliaram a visão de mundo e levaram-me à reflexão quanto aos 

discursos otimistas que marcam as discussões sobre o uso de artefatos digitais no 

ensino. O olhar ingênuo acerca das TIC, a única ótica que eu tinha até então, foi sendo 

deixado para trás.  

 A partir daí, foram surgindo inquietações que despertaram o meu interesse em 

compreender que sentidos os documentos oficiais do Ministério da Educação atribuem 

aos artefatos digitais na prática do professor de Língua Portuguesa, tendo em vista 

ser este o responsável por trabalhar o letramento em sala de aula. Isso foi conduzindo-

me ao foco de estudo da presente tese. 

E agora, aquela menina, que sempre gostou de estudar, que sempre 

vislumbrou no estudo a oportunidade de dias melhores, que acredita, como em “O 

Pequeno Príncipe” de Antoine de Saint-Exupéry, que “[...] cada um que passa em 

nossa vida, passa sozinho, mas não vai só, nem nos deixa sós; leva um pouco de nós 

mesmos, deixa um pouco de si mesmo”, com o coração repleto de alegria, gostaria 

de compartilhar com você, nas páginas seguintes, um pouco dos estudos realizados. 

Boa leitura! 
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INTRODUÇÃO 

 

As Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) estão presentes nos mais 

diversos segmentos da sociedade e, inclusive, nas escolas, o que tem suscitado 

estudos e debates: há os que defendem veementemente o seu uso, há os que 

discutem os processos de disputa de significado em torno dessas tecnologias e, há 

os que as refutam completamente. Porém, é fato que se tem observado, nos últimos 

anos, um crescente desenvolvimento de políticas públicas no país visando expandir a 

inserção dessas tecnologias no espaço escolar. 

Valente e Almeida (2020) afirmam que, no Brasil, as primeiras políticas públicas 

para a inserção das tecnologias de informação e comunicação na educação básica 

surgiram no início dos anos 1980, com a criação de projetos e programas, como por 

exemplo, o Projeto Educação com Computadores (EDUCOM), instituído em 1983, 

cujo objetivo principal era promover o desenvolvimento de pesquisas sobre o uso da 

informática no processo de ensino e aprendizagem. Para Oliveira, Ramon (2012, p. 

34), “fruto das recomendações do I Seminário Nacional de Informática na Educação, 

o Projeto Educom representou a primeira ação oficial, concreta, de levar 

computadores às escolas públicas brasileiras”. 

Posteriormente, de acordo com Valente e Almeida (2020), outros projetos e 

programas foram propostos, como por exemplo, o Programa Nacional de Informática 

na Educação (PROINFO), criado em 1997, e reformulado em 2007 sendo denominado 

Programa Nacional de Tecnologia Educacional, em que se previa a instalação de 

laboratórios de informática nas escolas públicas de educação básica de todo o país, 

bem como a implantação do Programa Nacional de Formação Continuada em 

Tecnologia Educacional (PROINFO Integrado) a fim de oferecer formação aos 

professores para o uso dessas tecnologias nas escolas, juntamente com a 

disponibilização de conteúdos e recursos digitais pelo Portal do Professor, pela TV 

Escola e DVD Escola, pelo Domínio Público e pelo Banco Internacional de Objetos 

Educacionais. Em 2017, foi criado também o Programa de Inovação Educação 

Conectada, objetivando apoiar a universalização do acesso à internet em alta 

velocidade e fomentar o uso pedagógico de tecnologias digitais na educação básica. 

A implementação do programa está prevista para acontecer até 2024. 

Também a legislação educacional prevê o uso das tecnologias de informação 

e comunicação no espaço escolar. O Plano Nacional de Educação (PNE), por 
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exemplo, que estabelece as diretrizes, metas e estratégias que devem reger as 

iniciativas no campo educacional, em todos os estados e municípios no período de 

2014 a 2024, instituído pela lei nº 13.005/2014, prevê 

incentivar o desenvolvimento, selecionar, certificar e divulgar tecnologias 
educacionais para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio 
e incentivar práticas pedagógicas inovadoras que assegurem a melhoria do 
fluxo escolar e a aprendizagem, assegurada a diversidade de métodos e 
propostas pedagógicas, com preferência para softwares livres e recursos 
educacionais abertos, bem como o acompanhamento dos resultados nos 
sistemas de ensino em que forem aplicadas [...] (BRASIL, 2014). 

Ademais, logo depois, foi aprovada a Base Nacional Comum Curricular1 

(BNCC), objetivando nortear os currículos dos sistemas e redes de ensino de todo o 

país, estabelecendo conhecimentos, competências e habilidades que se espera que 

todos os estudantes desenvolvam ao longo da escolaridade básica.  

Até a sua aprovação, o documento utilizado para orientar o trabalho do 

professor em sala de aula eram os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e as 

Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica2 (DCN). Essas leis também 

previam o uso das TIC no ensino. Ressalta-se que embora tenha sido homologada a 

BNCC, as DCN continuam valendo, pois os documentos são complementares: as 

DCN dão a estrutura; a BNCC, o detalhamento de conteúdos e competências.  Já os 

PCN, criados em 1997, funcionaram como referenciais para a renovação e 

reelaboração da proposta curricular da escola até a definição das DCN. 

Charaudeau (2008, p. 17) lembra que a política, enquanto organização da vida 

das pessoas em sociedade, realiza-se por meio de atividades de regulamentação 

social, e “é a ação política, que idealmente, determina a vida social ao organizá-la 

tendo em vista a obtenção do bem comum”. Na ação política, para o autor, estão 

implicadas a instância cidadã e a instância política, sendo esta a instância delegada, 

composta por representantes eleitos pelo povo, e aquela por representados destes, 

ou seja cidadãos comuns. O autor esclarece que o poder político é estabelecido na 

instância cidadã por meio das palavras que instituem ações, no caso, promulgação de 

                                                      
1 A BNCC, instituída pela resolução CNE/CP nº 2, de 22 de dezembro de 2017, e resolução CNE/CP 

nº 4, de 17 de dezembro de 2018, ambas fundamentadas no parecer CNE/CP nº 15/2017, foi 
homologada pela portaria MEC nº 1.570, publicada em 21 de dezembro de 2017. 
2 As DCN foram instituídas pelo resolução nº 4, de 13 de julho de 2010, com base no parecer CNE/CEB 

nº 7, publicado em 9 de julho de 2010. 
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leis, e da persuasão, em que se objetiva convencer acerca dos programas de governo 

e dos objetivos políticos visando à adesão do auditório.  

Althusser (1980) afirma que o sentido da ação social é sobredeterminado pela 

ideologia. Na educação, a ideologia se manifesta por meio das políticas educacionais 

estabelecidas, funcionando as escolas, para o autor, como aparelhos ideológicos do 

Estado, uma vez que no modo capitalista de produção, são elas as responsáveis pela 

transmissão dos saberes práticos e das regras dos “bons costumes”.  

Nas políticas educacionais estabelecidas em nosso país nos últimos anos, têm-

se dado grande relevância à inserção de TIC no ensino. Sejam quais forem as razões 

que têm motivado importante e crescente espaço para artefatos tecnológicos na 

legislação que normatiza a educação básica, é fato que nas últimas décadas, as 

tecnologias de informação e comunicação têm estado cada vez mais integradas em 

nossa sociedade, cujo uso promove grandes e rápidas mudanças nas formas de 

interação e comunicação das pessoas.  

Com o uso de notebooks, computadores, tablets, smartphones, dentre outros, 

a tela tem sido o principal suporte de leitura e escrita, exigindo conhecimentos que 

ultrapassam a fronteira do impresso, haja vista a presença de textos híbridos que 

associam, por exemplo, sons, ícones, imagens estáticas e em movimento, 

apresentando-se multissemiótico3 (ROJO, 2012). Assim como ocorreu com todas as 

tecnologias de comunicação do passado, novos artefatos digitais são associados a 

mudanças na língua, no letramento, na educação e na sociedade (DUDENEY; 

HOCKLY; PEGRUM, 2016). 

Trabalhar apenas a leitura do texto verbal escrito já não seria suficiente. Rojo 

(2013, p. 20-21) afirma que é necessário [...] colocá-lo em relação com um conjunto 

de signos de outras modalidades de linguagem (imagem estática, imagem em 

movimento, som, fala) que o cercam, ou intercalam ou impregnam”. Dominar mais que 

a leitura e a escrita convencionais, ou seja, letrar-se digitalmente, seria uma 

necessidade para estar e sentir-se inserido nas práticas de leitura e escrita atuais.  

Embora a leitura para além da linguagem verbal já fosse demandada antes da 

internet ou do hipertexto eletrônico, o que ocorre é com o uso de artefatos digitais tem-

se potencializado e aberto novas possibilidades de leituras ou navegações no mar de 

textos que circulam no nosso dia a dia.  

                                                      
3 Textos compostos por várias linguagens (modos e semioses) tais como as linguagens verbal (oral e 
escrita), visual, sonora, corporal e digital, por exemplo. 
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Até meados dos anos 1980, de acordo com Soares (2017), no Brasil, devido à 

existência de um número considerável de pessoas analfabetas, a preocupação se 

concentrava, inicialmente, em alfabetizar as pessoas, aqui entendido como 

codificação e decodificação do código. Posteriormente, em parte, em função de as 

atividades da vida social e profissionais terem se tornado cada vez mais centradas na 

e dependentes da língua escrita surgiu a necessidade de que as práticas da leitura e 

da escrita fossem além, ou seja, era preciso que as pessoas fizessem uso do ler e do 

escrever, surgindo assim o termo letramento para designar essa prática4. E o mesmo 

desenrolar corresponderia ao letramento digital, também fruto de demandas sociais.  

Ao longo do tempo, vários pesquisadores têm se dedicado ao estudo da 

temática, o que tem suscitado diferentes concepções acerca de letramento e 

letramento digital. De acordo com os estudos realizados, há, majoritariamente, três 

concepções teóricas acerca do letramento: Novos Estudos do Letramento, Pedagogia 

dos Multiletramentos e Novos letramentos. 

Na concepção dos Novos Estudos do Letramento, que tem como principal 

representante o antropólogo britânico Brian Vincent Street, a escrita tem um caráter 

social. O termo letramento refere-se a todas as práticas sociais que envolvem a leitura 

e a escrita em determinada sociedade, sendo variáveis de um grupo social para outro. 

A palavra “novo” se refere basicamente a uma mudança de paradigma, que retira de 

foco a mente do indivíduo, e passa a considerar a leitura e a escrita a partir do contexto 

das práticas sociais e culturais.  

Com os avanços tecnológicos, que possibilitaram uma multiplicidade de canais 

de comunicação, e a diversidade linguística e cultural presentes no mundo, surgiu a 

necessidade de a escola se apropriar dos letramentos, em que a leitura e a escrita, 

além da linguagem verbal, estão constituídas por outros recursos semióticos, como o 

visual, o auditivo e o espacial, por exemplo, e de considerar as diferenças culturais 

presentes nas salas de aula, dando, então, origem à Pedagogia dos Multiletramentos, 

defendida em 1996 pelo Grupo de Nova Londres, tendo Roxane Rojo como uma das 

principais adeptas dessa concepção aqui no Brasil. O grupo de Nova Londres 

ressignificou o termo letramentos, passando a denominá-lo multiletramentos, por 

entender que “[...] são necessárias novas ferramentas – além da escrita manual 

                                                      
4 Soares (2017) afirma que o problema inicial era o analfabetismo. À medida que esse problema foi 
sendo sanado, foi percebido que havia um grande número de pessoas que não sabiam empregar a 
leitura e a escrita nas diversas práticas sociais. 
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(papel, pena, lápis, caneta, giz e lousa) e impressa (tipografia, imprensa) – de áudio, 

vídeo, tratamento da imagem, edição e diagramação” (ROJO, 2012, p. 21). O 

letramento digital é um dos componentes dos assim chamados multiletramentos “[...] 

entendidos como práticas e também como capacidades/habilidades de interpretação” 

(GARCIA et al., 2017, p. 217). 

Em virtude, em grande parte, da explosão da mídia eletrônica digital, temos a 

corrente que defende a concepção dos Novos Letramentos, por acreditarem que uma 

nova identidade (novo ethos) tem se instaurado nas práticas letradas 

contemporâneas, uma vez que a leitura e a escrita passam a envolver novas 

operações, envolvendo uma dimensão operacional, cultural e crítica. Para os autores, 

novas formas de letramentos, provenientes do digital, trazem novas formas de 

compreender o mundo, fazendo-se necessária a articulação do letramento digital com 

o crítico, implicando desenvolvimento do senso crítico do aluno, permitindo a este 

questionar, analisar e contestar as relações de poder existentes, com vistas a 

provocar mudança social. 

Assim como há diferentes concepções para o termo “letramento” há também 

para o “letramento digital”. Ressaltamos que a escola ainda é a principal agência 

desse letramento (ZACHARIAS, 2016), e tende a desenvolver suas práticas de leitura 

e escrita a partir de uma posição ideológica, estabelecida por valores, relações de 

poder e perspectivas que refletem o modelo de letramento escolhido para guiar a 

construção do currículo a ser implementado e a ação pedagógica. Toda visão ou 

modelo de letramento está atrelado a uma concepção de linguagem e a uma 

concepção de sociedade. 

Os discursos, pautados por ideologias e, muitas vezes interesses, se 

materializam também nas legislações promulgadas, constituindo o discurso do orador, 

dos que estiveram, e dos que estão, legalmente, dirigindo os rumos do país, sendo 

considerados discursos políticos, pois, ainda que produzidos, muitas vezes, com a 

ajuda de especialistas da área, foram elaborados e promulgados por aqueles que 

estiveram ocupando cargos políticos, entendendo aqui como aqueles preenchidos por 

pessoas eleitas pelo voto direto para representar a população, ou delegados a outrem 

por força destas. Charaudeau (2008, p. 8) lembra que esse tipo de discurso “é por 

excelência o lugar de um jogo de máscaras”, pois no campo político “toda palavra [...] 

deve ser tomada ao mesmo tempo pelo que ela diz e não diz. Jamais deve ser tomada 
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ao pé da letra, numa transparência ingênua, mas como resultado de uma estratégia 

cujo enunciador nem sempre é soberano”.  

O autor esclarece que no campo político a palavra tem muita importância, pois 

ela “[...] intervém no espaço de ação para que sejam organizadas e coordenadas a 

distribuição de tarefas e a promulgação das leis, regras e decisões de toda as ordens 

[...] (CHARAUDEAU, 2008, p. 21), estando linguagem e ação política estreitamente 

inter-relacionadas. Bakhtin (2014, p. 42) afirma que “as palavras são tecidas a partir 

de uma multidão de fios ideológicos e servem de trama a todas as relações sociais 

em todos os domínios”.  

Por meio da linguagem são estabelecidos os objetivos políticos dos governos, 

que se traduzem não somente nos programas de governo, mas também nas 

legislações promulgadas. No campo educacional, os documentos oficiais orientam o 

trabalho pedagógico bem como fornecem subsídios para o desenvolvimento de 

políticas de formação inicial e continuada dos professores da educação básica, e a 

argumentação presente neles é parte essencial no processo de comunicação 

humana, objetivando levar o outro a agir conforme desejado pelo enunciador. Esses 

discursos procuram propor argumentos simples, “[...] apoiando-se em crenças fortes 

supostamente partilhadas por todos e de reforçá-las apresentando argumentos 

destinados a produzir um efeito de provas” (CHARAUDEAU, 2008, p. 101).  

Estudos iniciais para definição do objetivo geral desta pesquisa nos sugeriram 

que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, os Parâmetros Curriculares 

Nacionais, as Diretrizes Curriculares Nacionais, o Plano Nacional de Educação e a 

Base Nacional Comum Curricular concebem a tecnologia enquanto "ferramenta", o 

que denota que o uso de artefatos digitais poderia "consertar" e promover "soluções" 

para problemas históricos e enraizados da educação. Mesmo recorrendo às 

concepções "Pedagogia dos Multiletramentos" e "Novos Letramentos", que 

conceitualmente possuem uma perspectiva crítica, acreditamos que a maioria das 

normas veicula a ideia de que as tecnologias de informação e comunicação 

contribuem para superar as dificuldades de processos de ensino e aprendizagem da 

Língua Portuguesa na Educação Básica. 

Assim, o objetivo geral que orientou o desenvolvimento da pesquisa 

apresentada neste trabalho foi analisar concepções de tecnologia e de letramento 

relacionado ao contexto digital em documentos oficiais que regem o ensino da 

Língua Portuguesa na educação básica. 
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Para a análise, recorremos ao aporte teórico-metodológico na Nova Retórica 

de Chaïm Perelman e Lucie Olbrechts-Tyteca. Essa Teoria da Argumentação 

propiciou elucidar o discurso construído, enunciando as teses e os argumentos 

usados pelo orador para persuadir o auditório, no caso, os professores de Língua 

Portuguesa e os pesquisadores da educação. Por meio dela foi possível “[...] 

relacionar ‘o que se diz’ com o ‘porquê se diz’ e ‘o como se diz’ [...]” (CASTRO; FRANT, 

2011, p. 72).  

O Tratado da Argumentação considera para análise apenas o logos, ou seja, a 

racionalidade do discurso, sobretudo dos textos escritos, desconsiderando os demais 

elementos ethos e pathos, que se referem a características do orador e do auditório, 

respectivamente, que a retórica clássica levou também em consideração. A retórica 

antiga tinha como objeto de análise a arte de falar em público, já a Nova Retórica 

preocupa-se com a estrutura da argumentação e não com a maneira pela qual ocorre 

a comunicação com o auditório (PERELMAN, OLBRECHTS-TYTECA, 2014). 

Os discursos acerca da necessidade de uso de artefatos digitais na educação 

exigem de nós uma certa cautela, pois embora saibamos de sua relevância nos dias 

atuais é necessário que não nos esqueçamos de que vivemos em uma sociedade 

neoliberal e que há grupos, corporações que estão diretamente relacionados com o 

fornecimento de ações e práticas educacionais, atribuindo à tecnologia centralidade 

em detrimento, muitas vezes, da dimensão humana do processo educacional. Dessa 

forma, é necessário também considerar as razões que levaram os indivíduos a 

dizerem o que disseram, relacionando o dito com seus possíveis efeitos. 

Contudo, independente de quais concepções estejam presentes nesses 

documentos, é importante lembrar que ao mesmo tempo em que a instância política 

dita e sanciona as leis, ela necessita garantir o consentimento do auditório 

(CHARAUDEAU, 2008). Assim, pretende-se, com o estudo, compreender como uma 

construção discursiva tende a construir uma realidade acerca do letramento 

relacionado ao uso de artefatos tecnológicos digitais, propiciando, não só um melhor 

entendimento do processo de interação por meio da linguagem, mas também de 

aspectos do comportamento humano, evidenciando como as palavras podem servir 

de recursos de persuasão, controle e manipulação de indivíduos por meio de valores 

e crenças de determinados grupos responsáveis por traçar os rumos da educação no 

país. “É por meio da persuasão e da sedução que o político pode obter a credibilidade 
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necessária para desempenhar o papel de representar o povo e de promotor do bem 

comum” (SILVA, 2013, p. 255). 

Além disso, os resultados da pesquisa poderão ser usados como norteadores 

de ações relacionadas à utilização pedagógica das TIC no espaço escolar na 

educação básica, bem como na formação inicial e continuada dos professores de 

Língua Portuguesa, possibilitando a abertura de espaços para estudos e reflexões 

acerca do letramento digital, suscitando também outras investigações científicas nas 

áreas relacionadas à integração desses artefatos tecnológicos no ensino.  

A fim de organizar as etapas deste estudo, foram elaborados os seguintes 

objetivos geral e específicos: 

 

Objetivo Geral 

Analisar, à luz da Teoria da Argumentação, concepções de tecnologia e de 

letramento relacionado ao contexto digital em documentos que regem o ensino da 

Língua Portuguesa na educação básica. 

 

Objetivos Específicos 

 Identificar as teses dos discursos sobre tecnologias de informação e 

comunicação no ensino da Língua Portuguesa, na educação básica, em 

documentos do MEC (LDB, PCN, DCN, PNE e BNCC). 

 Identificar as premissas, implícitas ou explícitas, que subjazem aos argumentos 

de uso dos artefatos digitais no ensino da Língua Portuguesa na educação 

básica. 

 Identificar as analogias e metáforas fundamentais utilizadas como recursos 

argumentativos para justificar o uso das TIC no ensino da Língua Portuguesa 

na educação básica. 

 Analisar se houve alteração da concepção de letramento nos documentos 

promulgados pelo MEC após a LDB. 

 Identificar qual modelo de letramento, autônomo ou ideológico, fundamenta os 

documentos oficiais no que tange ao letramento digital. 
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Tendo em vista os objetivos propostos, organizamos a tese em quatro 

capítulos, além da introdução e considerações finais. Neste, que constitui a 

introdução, abordamos o tema, a delimitação, a problematização, os objetivos, o 

aporte teórico-metodológico, a justificativa, bem como a organização do estudo. 

O primeiro capítulo, “Tecnologias e educação a partir de uma perspectiva 

crítica”, apresenta reflexões acerca do uso de artefatos digitais na educação. 

Abordamos a perspectiva crítica adotada para o estudo, as bases dessa perspectiva 

crítica, os desdobramentos dessa teoria crítica na educação e, posteriormente, 

tecemos reflexões relacionando tecnologias de informação e comunicação e 

educação. 

O segundo capítulo, “Letramento no ensino de Língua Portuguesa em tempos 

de uso de artefatos digitais”, apresenta as principais concepções de letramento, 

perpassando desde o surgimento do termo letramento até os Novos Estudos do 

Letramento, Pedagogia dos Multiletramentos e Novos Letramentos. Inicialmente, 

buscamos situar o surgimento do termo no ensino da Língua Portuguesa e as 

concepções ao longo do tempo, e posteriormente, apresentamos os estudos 

acadêmicos dos últimos anos que abordam a temática na educação básica, tendo 

como recorte temporal os anos 2014 a 2019.  

O terceiro capítulo, “Nova Retórica: aporte teórico-metodológico para análise 

dos discursos dos documentos”, aborda a Teoria da Argumentação de Chaïm 

Perelman e Olbrechts-Tyteca utilizada para desenvolver o estudo. Conceituamos o 

auditório, as premissas implícitas e explícitas, os objetos de acordo relativos ao real 

(fatos, verdades e presunções) e ao preferível (valores, hierarquias e lugares do 

preferível) e as principais técnicas argumentativas empregadas nos discursos com 

vistas à adesão do auditório. 

O quarto capítulo, “Discussão e apresentação dos achados das análises”, trata 

dos aspectos metodológicos do estudo realizado bem como da análise dos dados. 

Abordamos o tipo de pesquisa, o corpus de análise e o Modelo de Estratégia 

Argumentativa, de Mônica Rabello Castro e Janete Bolite Frant. Também inferimos 

teses, premissas objetivando compreender como se deu a construção do discurso 

para identificarmos as concepções de letramento em contexto digital. 

Por fim, apresentamos as considerações finais em que são retomadas as 

questões do estudo, respondendo às indagações levantadas na introdução, inclusive 

confirmando ou refutando nossa suposição inicial. 
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1 TECNOLOGIAS E EDUCAÇÃO A PARTIR DE UMA PERSPECTIVA CRÍTICA 

 

Muito se tem falado sobre educação e uso de tecnologias de informação e 

comunicação, observando-se um discurso crescente sobre a necessidade de sua 

utilização. A partir de uma perspectiva crítica, este capítulo objetiva tecer 

considerações a respeito das relações desses artefatos digitais na educação.  

Explicitaremos, nas sessões a seguir, a perspectiva crítica adotada para o estudo, 

seus desdobramentos na educação e as reflexões acerca de tecnologias de 

informação e comunicação e educação. 

 

1.1 Sobre a perspectiva crítica adotada para o estudo 

 

Inicialmente, é preciso conceituarmos esse posicionamento. Para Selwyn 

(2017, p.18), “[...] implica abordar a tecnologia com desconfiança e ceticismo, mas 

sempre com um olhar construtivo em vez de uma posição mais restrita e 

desagregadora”. O autor considera que para se fazer isso é necessário: a) 

problematizar a tecnologia, reconhecendo a necessidade de se questionar seu uso na 

educação; b) abordar questões políticas e de poder, revelando as dimensões 

ideológicas da tecnologia educacional; c) chamar atenção para os silêncios e o que é 

silenciado, evidenciando as liberdades e aprisionamentos que estão associados ao 

uso da tecnologia; d) objetivar melhoria, uma vez que não faz sentido negarmos a 

existência da tecnologia digital; e) pensar de outra forma, transformando a crítica e o 

conhecimento em produção de estratégias alternativas (SELWYN, 2017). Para melhor 

entendimento, convém explicar cada um desses pressupostos.  

Quando se fala em problematizar a tecnologia consiste em tratá-la não como 

um problema e sim em reconhecer a necessidade de se questionar o seu uso na 

educação, olhando-a com um certo ceticismo, visualizando-a não como ruim, mas 

como perigosa, exigindo-se, portanto, cautela, pois negar a sua utilização na 

educação é ir na contramão da história.  

Já a abordagem a questões políticas e de poder, refere-se à compreensão da 

dimensão ideológica, que funda o discurso de uso desses artefatos na educação, 

revelando questões de poder, controle, conflito e resistência, desmistificando o caráter 

neutro das tecnologias, desafiando os significados e compreensões dos discursos 
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hegemônicos acerca desses artefatos, expondo como as tecnologias disseminam 

ideias sobre as estruturas econômicas e políticas, descrevendo  como determinados 

“[...] posicionamentos são desenvolvidos, legitimados, reproduzidos e desafiados” 

(SELWYN, 2017, p. 20). 

Além disso, um outro pressuposto, chamar a atenção para os silêncios e o que 

é silenciado, consiste em mostrar as desvantagens, desigualdades e injustiças que 

perpassam o discurso da tecnologia no contexto educacional, evidenciando as 

liberdades e aprisionamentos que estão associados ao seu uso, mostrando como 

esses artefatos contribuem para fortalecimento e sustentação das estruturas 

dominantes de produção e poder na educação. Assim, é necessário reconhecer “[...] 

o papel que a tecnologia exerce em perpetuar as desigualdades existentes na 

educação, bem como estabelecer novas formas de divisão e desvantagem” 

(SELWYN, 2017, p. 20). 

Na perspectiva do autor e de teóricos críticos e construtivistas (ou 

construcionistas) da tecnologia, os estudos críticos devem objetivar a melhoria, pois 

“adotar uma perspectiva crítica em relação à educação e à tecnologia é um exercício 

construtivo, e não destrutivo” (SELWYN, 2017, p. 20). Acreditam que em pleno século 

XXI não faz o menor sentido sermos contra ou a favor da tecnologia. Seria o mesmo 

caso de irmos contra ou a favor da comida. Os artefatos digitais já fazem parte do 

nosso cotidiano, cabe-nos então a tarefa de apontar eventuais falhas, evidenciando 

possíveis alternativas para corrigi-las, a fim de tornar a educação e a tecnologia 

melhores do que são hoje.  

E, por último, o pressuposto pensar de outra forma, consiste em transformar a 

crítica e o conhecimento em produção de estratégias alternativas para melhores 

práticas. 

Pesquisas críticas em educação e tecnologia são consideradas marginais 

quando comparadas à produção acadêmica nessa área. Normalmente, o que se vê, 

são trabalhos que abordam a tecnologia na educação como se fosse um caminho 

óbvio a ser seguido, indo ao encontro do senso comum de que é necessário usá-la na 

educação, não importando para quê. O que se percebe é uma naturalização do 

discurso em relação aos supostos benefícios das tecnologias de informação e 

comunicação para a educação. Antônio Gramsci, filósofo italiano, considera que o 

senso comum é “[...] um tipo legítimo de conhecimento que construímos ao longo de 
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nossas vidas, mesmo que essa construção ocorra de forma assistemática e informal” 

(OLIVEIRA, 2013, p. 19).  

Nesse sentido, “[...] somos confrontados por um forte sentimento de que o uso 

da tecnologia na educação é algo que não merece escrutínio ou pensamento crítico 

em especial” (SELWYN, 2016). Porém, devemos sempre desconfiar da forma de 

pensar do senso comum uma vez que este pode mascarar, ofuscar ou dissimular 

problemas reais, silenciando possíveis indagações, podendo ser “profundamente 

enganoso” (SELWYN, 2016; HARVEY, 2005). Ademais, “o senso comum é um 

agregado caótico de concepções disparatadas, podendo se encontrar nele tudo o que 

se queira” (GRAMSCI, 1986, p. 146).  

Portanto, problematizar a tecnologia não consiste em visualizá-la como um 

problema, e sim reconhecer a necessidade de se questionar o seu uso na educação, 

apreendendo os significados e práticas que a rodeia, bem como relações sociais e 

estruturas às quais a tecnologia se liga. “Sem dúvida, essa postura continuará a 

representar uma posição minoritária, sendo que muitos educadores irão continuar a 

considerá-la um contrassenso e talvez, até mesmo equivocada” (SELWYN, 2017, p. 

36), porém, é um trabalho importante que precisa ser realizado. 

Selwyn (2017, p. 15) afirma que “[...] a tecnologia educacional tornou-se um 

negócio multibilionário no qual os interesses de corporações globais de tecnologia 

estão diretamente relacionados com o fornecimento de ações e práticas educacionais 

locais”. Bannell (2017, p. 21-22) também corrobora esse posicionamento afirmando 

que 

Produtos e serviços educacionais são um grande negócio. Não apenas 
materiais de aprendizagem – livros-texto e outros materiais pedagógicos – 
mas, também, currículos e cursos de educação de professores são 
produzidos em escala global e por empresas, em número cada vez menor, 
que dominam o mercado. Além disso, a construção de escolas e sua gestão 
tornou-se uma grande parte desse negócio, a partir das chamadas parcerias 
público-privadas. Em sua busca por novos mercados, o grande capital 
penetrou diretamente em áreas que costumavam ser vistas como províncias 
dos Estados e ou de pequenos negócios de família: agricultura, saúde e 
educação. 

 Assim, o estudo crítico objetiva a superação do discurso do senso comum, da 

naturalização dos discursos peremptórios acerca das benevolências dos artefatos 

tecnológicos para educação, fazendo emergir o que é ocultado. Ressalta-se que ter 

consciência crítica é uma condição essencial para que possamos engendrar as 
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transformações sociais necessárias (OLIVEIRA, 2013), caso contrário estaremos 

perpetuando os discursos hegemônicos e, consequentemente, contribuindo para 

manter as relações de poder vigentes que são instauradas por meio dos discursos.  

A perspectiva crítica adotada para este estudo está embasada na Teoria Crítica 

que teve origem, de acordo com Nobre (2004), nos trabalhos da Escola de Frankfurt, 

principalmente, nos estudos de Theodor W. Adorno, Erich Fromm, Jürgen Habermas, 

Herbert Marcuse e Max Horkheimer. O autor afirma que a designação Escola de 

Frankfurt surgiu na década de 1960 e faz referência a um grupo de intelectuais, que 

desde 1924, quando da fundação do Instituto de Pesquisas Sociais vinculado à 

Universidade Frankfurt, na Alemanha, já se reunia para desenvolver estudos de viés 

marxista. Esses estudos originaram o que se denomina Teoria Crítica. Essa teoria é 

vista como uma forma de oposição ao poder, à dominação e às desigualdades 

surgidas em função do crescimento da era industrial, originando-se das críticas de 

Marx ao capitalismo. 

Os intelectuais da Escola de Frankfurt fizeram releitura das ideias marxistas, 

atualizando-as para o século XX, que era diferente da realidade vivida pelas pessoas 

no século XIX, o que pode ser visto “[...] como uma tentativa de manter a relevância 

das ideias de Marx do século XIX em uma era subsequente de capitalismo gerencial, 

burocracia estatal, e aumento da manipulação corporativa do trabalho e da vida social” 

(SELWYN, 2017, p. 22). A teoria crítica, com seus estudos que buscam revelar a 

manipulação e a dominação da economia e da cultura pela sociedade capitalista, tem 

em vista a criação de um ambiente em que se vislumbre a emancipação dos sujeitos. 

Somam-se a essa teoria, os trabalhos de Michel Foucault, no que tange aos 

seus escritos sobre tecnologia e poder, em que o autor trata das questões da 

disciplina, (auto) regulação, governamentabilidade e relações entre conhecimento, 

poder e controle social, bem como de trabalhos de Gilles Deleuze sobre a natureza 

interconectada da vida cotidiana, e a importância do afeto. Além disso, há também 

fortes contribuições de teorias feministas, pós-colonialistas, sócio materialistas e pós-

humanistas (SELWYN, 2017). 

A Teoria Crítica influenciou concepções e práticas na educação promovendo o 

surgimento de diversas correntes pedagógicas, entre elas, a pedagogia crítica que 

será apresentada na sessão seguinte. 

 

 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/livrariadafolha/ult10082u662175.shtml
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1.2 Pedagogia Crítica 

 

A pedagogia crítica tem como principais representantes Henry Giroux, Ira Shor, 

Michel Apple, Paulo Freire, Antonio Gramsci, John Dewey, Michel Foucault e Pierre 

Bourdieu, e amparando-se nos estudos da Teoria Crítica, opõe-se, de acordo com 

Giroux (1997), à prática educacional tradicional pautada na concepção de 

neutralidade do processo de ensino e aprendizagem, sem relação com a conjuntura 

de poder, história e contexto social. 

Essa pedagogia busca “[...] desvelar como a dominação e a opressão são 

produzidas dentro dos diversos mecanismos de escolarização” (GIROUX, 1997, p. 

25), uma vez que se compreende, nessa perspectiva, que as escolas são poderosos 

instrumentos que podem reproduzir as relações capitalistas de produção e as 

ideologias dos grupos dominantes da sociedade. Na visão do autor, 

[...] os educadores críticos fornecem argumentos teóricos e enormes volumes 
de evidências empíricas para sugerir que as escolas são, na verdade, 
agências de reprodução social, econômica e cultural. Na melhor das 
hipóteses, o ensino escola público oferece mobilidade individual limitada aos 
membros da classe trabalhadora e outros grupos oprimidos, mas, em última 
análise, as escolas públicas são instrumentos poderosos para a reprodução 
de relações capitalistas de produção e de ideologias legitimadoras da vida 
cotidiana (GIROUX, 1997, p. 148). 

De acordo com Apple e Au (2012), uma pedagogia crítica deve se ocupar de 

desvendar as junções da política e da prática educacional com as relações de 

exploração e dominação na sociedade; indicar contradições e espaços de ação, 

identificando ações anti-hegemônicas que estão ocorrendo ou podem ocorrer; ajudar 

quem está desafiando as relações de desigualdade de poder; sempre manter viva a 

tradição de perspectiva crítica e agir em conformidade com os movimentos sociais 

progressistas que seus trabalhos apoiam. 

Essa pedagogia defende que é preciso que sejamos contrários às ideias 

daqueles que teimam “[...] em convencer-nos de que nada podemos contra a realidade 

social, que, de histórica e cultural, passa a ser ou a virar ´quase natural´, insistindo em 

adaptar o educando a uma realidade que não pode ser mudada” (FREIRE, 1996, p. 

19). O autor lembra ainda que os indivíduos, uma vez oprimidos, “o seu conhecimento 

de si mesmos, como oprimidos, se encontra, contudo, prejudicado pela “imersão” em 

que se acham na realidade opressora” (FREIRE, 2005, p. 35).  
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A publicação do livro “Pedagogia do Oprimido”, de Paulo Freire, em 1974, foi, 

de acordo com Apple e Au (2012), um marco para a pedagogia crítica, sendo um livro 

amplamente utilizado pela comunidade acadêmica educacional, inclusive em âmbito 

internacional. Paulo Freire é considerado um dos grandes intelectuais da pedagogia 

crítica. Seus métodos de ensino são pautados na problematização e em uma relação 

dialógica, que visa questionar todas as relações de poder hierárquico, inclusive as que 

se referem à relação aluno-professor.  

É com essa perspectiva que teceremos considerações, na sessão a seguir, 

acerca das relações das tecnologias de informação e comunicação na educação. 

 

1.3 Tecnologias de informação e comunicação e educação 

 

Ao longo da história, o homem tem se utilizado de diferentes tecnologias para 

tentar melhorar sua vida. “Em um nível básico, ´tecnologia´ é compreendida como o 

processo pelo qual o humano modifica a natureza para satisfazer suas necessidades 

e anseios” (SELWYN, 2016, p. 14). Esse uso começou há milhares de anos, com o 

próprio surgimento da humanidade, quando da conversão de recursos naturais em 

ferramentas simples pelo homem objetivando adaptar-se e controlar o seu meio 

ambiente, tendo em vista questões de sobrevivência e domínio.  

A palavra tecnologia advém do grego antigo, e  

“A primeira metade da palavra, ´techné’ pode ser traduzida como habilidade, 
arte ou ofício. Isso, em si, reflete um prefixo Indo-europeu mais antigo, ´teks´, 
que se refere ao processo de tecer ou fabricar (como na palavra ´têxtil´). A 
segunda parte do termo remete ao sufixo grego ´logia´, traduzido como “a 
compreensão de algo, ou como ´ramo do conhecimento´. Nesse sentido, a 
palavra `tecnologia’ sempre se referiu a processos e a práticas para se fazer 
coisas, compreender coisas ou criar conhecimento (SELWYN, 2016, p. 16). 

Na atualidade marcada pelo digital, a palavra tecnologia vem sendo associada 

a hardwares como desktops, notebooks, tablets, lousas interativas, sistemas de 

simulação; aos aparelhos pessoais como celulares, smartphones; aparelhos 

audiovisuais como rádio digital, televisão digital, fotografia digital, vídeo digital; 

consoles de jogos e máquinas de jogos portáteis; pacotes de software relacionados a 

conteúdo (programas de simulação, pacotes tutoriais); conteúdo, serviço e aplicativos 

de web; outros aplicativos de internet (SELWYN, 2016). Essas tecnologias são 

sistemas baseados em aplicativos de softwares e hardware computacional 
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objetivando produzir, manipular, armazenar, comunicar e disseminar informação 

(SELWYN, 2016). Assim, estamos falando não apenas de artefatos, mas de sistemas 

e processos que levam a resultados desejados.  

Desde carteiras, lousas, livros impressos até o computador, o homem vem 

utilizando tecnologia na educação, e, em especial, nas últimas décadas, as 

tecnologias de informação e comunicação. Elas têm ganhado grande visibilidade no 

cenário educacional brasileiro, em parte, devido ao incentivo ao seu uso como 

estratégia para resolver questões educacionais discutidas nos Fóruns Mundiais de 

Educação. Para Bannell (2017), os problemas a que as pessoas, de maneira geral, 

atribuem à tecnologia a capacidade de “consertar”, referem-se desde a falhas 

cognitivas, dificuldades na aprendizagem até à exclusão social e desigualdade. 

Nesse sentido, em 1990, vários países, inclusive o Brasil, estiveram reunidos 

no Fórum Mundial de Educação de Jomtien, Tailândia, onde lá estabeleceram o 

compromisso Educação para Todos, definindo os rumos da educação mundial e como 

princípio de ação para se atingir as metas estabelecidas para o decênio já se previa a 

utilização de artefatos digitais para tentar sanar os problemas educacionais. Para os 

governos, organizações, agências, grupos e associações que lá estiveram presentes, 

A qualidade e a oferta da educação básica podem ser melhoradas mediante 
a utilização cuidadosa das tecnologias educativas. Onde tais tecnologias não 
forem amplamente utilizadas, sua introdução exigirá a seleção e/ou 
desenvolvimento de tecnologias adequadas, aquisição de equipamento 
necessário e sistemas operativos, a seleção e treinamento de professores e 
demais profissionais de educação aptos a trabalhar com eles. A definição de 
tecnologia adequada varia conforme as características de cada sociedade e 
poderá mudar rapidamente, na medida em que as novas tecnologias (rádio e 
televisão educativos, computadores e diversos auxiliares audiovisuais para a 
instrução) se tornem mais baratas e adaptáveis aos diversos contextos. O 
uso da tecnologia moderna também permite melhorar a gestão da educação 
básica. Cada país deverá reavaliar periodicamente sua capacidade 
tecnológica presente e potencial, em relação aos seus recursos e 
necessidades básicas educacionais (UNICEF, 2020). 

Uma década depois, no ano 2000 mais de 180 países, inclusive o Brasil, 

estiveram reunidos no Fórum Mundial de Educação de Dakar, Senegal, e lá se 

ratificou a utilização das TIC como uma das estratégias para alcançar as metas para 

a melhoria da educação ofertada devido ao [...] “grande potencial para disseminação 

do conhecimento, a aprendizagem efetiva e o desenvolvimento de serviços 

educacionais mais eficientes” (UNESCO, 2001, p. 25).  
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Essa mesma importância foi dada às tecnologias também no Fórum Mundial 

de Educação 2015, realizado em Incheon, na Coreia do Sul em 2015, organizado pela 

UNESCO5, junto com o UNICEF6, o Banco Mundial, o UNFPA7, o PNUD8, a ONU9 

Mulheres e o ACNUR10, onde mais de 160 países, incluindo mais de 120 ministros, 

chefes e membros de delegações, líderes de agências e funcionários de organizações 

multilaterais e bilaterais, além de representantes da sociedade civil, da profissão 

docente, do movimento jovem e do setor privado adotaram a Declaração de Incheon 

para a Educação 2030, estabelecendo uma visão para a educação para os próximos 

15 anos, definindo-se, então, o Marco de Ação da Educação 2030, prevendo que as 

Tecnologias de informação e comunicação (TIC) devem ser aproveitadas 
para fortalecer os sistemas de educação, a disseminação do conhecimento, 
o acesso à informação, a aprendizagem de qualidade e eficaz e a prestação 
mais eficiente de serviços (UNESCO, 2016, p. 6). 

Dessa forma, esses artefatos foram ganhando espaço na educação, parecendo 

que “[...] o caminho óbvio para a superação dos problemas sociais contemporâneos 

envolve, acreditam alguma forma de solução relacionada ao digital” (SELWYN, 2016, 

p. 29). Todavia, é necessário verificar se os problemas a serem sanados podem, de 

fato, ser resolvidos por meio desses artefatos. Para Selwyn (2016, p. 27), 

Uma das características mais impressionantes dos muitos relatos e análises 
recentes da era digital são as formas em geral “transformatórias” (e 
frequentemente otimistas) nas quais as mudanças associadas à tecnologia 
digital tendem a ser imaginadas. Em suma, a maior parte dos relatos sobre a 
era digital é concebida em termos de discursos de progresso, transformação 
e sedução “do novo”. 

Assim, é preciso saber o que de fato pode ser solucionado utilizando os 

recursos das tecnologias digitais pois “[...] qualquer exemplo de tecnologia na 

educação precisa ser visto considerando-se os limites e restrições que ela impõe, bem 

como oportunidades que ela pode oferecer” (SELWYN, 2017, p. 95). O autor ainda 

afirma que “[...] a possibilidade de a tecnologia não conduzir a aprendizagem ou a 

                                                      
5 Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. 
6 Fundo das Nações Unidas para a Infância. 
7 Fundo de População das Nações Unidas. 
8 Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. 
9 Organização das Nações Unidas. 
10 Agência da ONU para Refugiados. 
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outros ganhos educacionais é raramente assunto para consideração” (SELWYN, 

2017, p. 98). Ora, a quem interessa que não seja assunto para consideração?  

Sabe-se que os rumos da educação mundial são definidos por pessoas que 

são representantes de diversos países bem como de organizações internacionais 

como a Organização das Nações Unidas (ONU), o Banco Mundial, o Fundo Monetário 

Internacional (FMI), a Organização Mundial do Comércio (OMC), dentre outros, e que 

carregam consigo suas ideologias e objetivos institucionais. Logo, é necessário ter um 

olhar crítico quando se pretende atrelar melhoria da qualidade educacional às TIC, 

pois por trás do incentivo ao uso massivo dessas tecnologias pode-se esconder a 

ideologia de um governo bem como evidenciar interesses corporativos que poderão 

afetar toda a sociedade. Para Selwyn (2016, p. 16), essas tecnologias têm “[...] sido 

entrelaçadas com um conjunto intimamente relacionado de ideologias 

contemporâneas dominantes – ou seja, o libertarianismo, o neoliberalismo e o que 

pode ser chamado de o ´novo´ capitalismo”. 

Em um sentido popular, o termo ‘ideologia” “[...] é mais frequentemente usado 

para designar um sistema geral de ideias, crenças e valores que orientam a ação” 

(SELWYN, 2016, p. 4). Fazendo uma análise mais aprofundada do termo, 

embasando-se em filósofos, o autor pontua que para Karl Marx o conceito de ideologia 

estava “[...] relacionado com o mascaramento das contradições produzidas pelo 

sistema capitalista em formas que contribuíam para a sua reprodução” (SELWYN, 

2016, p. 5), ocultando assim os padrões reais de poder, sendo dotada de funções 

políticas, ordenando e orientando o mundo social, legitimando e deslegitimando 

algumas práticas. Alguns filósofos posteriores a Karl Marx consideram que ideologia 

está relacionada à dominação de um interesse sobre outros.  

Ideologia também é concebida pelo filósofo Antônio Gramsci como um sistema 

de ideias, capaz de inspirar atitudes concretas, norteando ações. Assim, é possível 

que “[...] uma classe exerça ´hegemonia´ sobre as outras – isto é, obtenha 

consentimento para posicionar um sistema de ideias ou ´visão de mundo´ como o 

senso comum da maioria” (SELWYN, 2016, p. 9). Autores contemporâneos, tendem 

a conceber ideologia como sendo “[...] a manipulação de entendimentos, em uma 

tentativa de legitimar os interesses de grupos e interesses específicos” (SELWYN, 

2016, p. 12). Antônio Gramnsci afirma que ideologia corresponde à concepção de 

mundo dos indivíduos, porém ressalta que em uma sociedade neoliberal nem sempre 
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as concepções de mundo que as pessoas possuem são as mais favoráveis para o 

conjunto de classes a que pertencem (OLIVEIRA, 2013). Assim, 

[...] membros das classes trabalhadoras podem adotar a ideologia capitalista, 
embora ela não lhes seja favorável na medida em que os faz se contentarem 
com uma ínfima parte da riqueza que produzem, cuja maior parte vai para as 
mãos dos capitalistas (OLIVEIRA, 2013, p. 21). 

O que percebemos nos discursos hegemônicos acerca do uso das tecnologias 

na educação, nos últimos anos, é uma busca desenfreada por atribuir a elas a garantia 

de uma educação de qualidade, colocando-as em uma posição de destaque, 

posicionando o professor como mero coadjuvante do processo educacional, fazendo-

o conceber a ideologia de que realmente é assim, de que se não usar tecnologia, não 

importa se é para fazer mais do mesmo, ou seja, repetir velhas práticas, porém agora 

“novas” usando a tecnologia sem necessariamente ensejar em desenvolvimento de 

novas competências e habilidades relacionadas a elas, estará defasado, e fadado ao 

fracasso do processo educacional. 

Nesse sentido, na Conferência de Jomtien, em 1990, no relatório da Declaração 

Mundial sobre Educação afirmava-se que mais de um terço dos adultos não tinham 

acesso às novas habilidades e tecnologias que poderiam melhorar a qualidade de vida 

e ajudá-los a perceber e a adaptar-se às mudanças sociais e culturais. Mas por que é 

necessário que as pessoas tenham acesso às novas tecnologias? A quem interessa 

que as pessoas tenham equipamentos eletrônicos? Por que introduzir essas 

tecnologias na escola? Concordamos com Selwyn (2016, p. 38) quando afirma que 

De fato, tecnologias educacionais não são, simplesmente, ferramentas 
neutras usadas de formas benignas em contextos educacionais. Como 
quaisquer outras tecnologias, tecnologia educacional está intrinsecamente 
associada a aspectos sociais, culturais, econômicos e políticos da sociedade.  

Assim, para o autor, a tecnologia educacional está associada à ideologia, não 

sendo, portanto neutra, sendo utilizada a serviço de políticos, formuladores de 

políticas bem como de empregadores e empresários que almejam promover 

mudanças nos sistemas educacionais, muitas vezes a partir de interesses comerciais. 

É impressionante como parece não ser possível mais ofertar educação sem de 

alguma forma atrelá-la às tecnologias digitais. E isso fica bem evidente no Marco de 

ação produzido no Fórum Mundial de Educação realizado recentemente, em 2015, 
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em Incheon, Coreia do Sul onde se definiram os rumos que a educação deve tomar 

até 2030 e novamente se prevê o uso intensivo das TIC na educação. Parece-nos que 

é vista como a mola propulsora do desenvolvimento educacional. 

Em âmbito local, esse discurso se materializa nos documentos que regem a 

educação no país como, por exemplo, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB), o Plano Nacional de Educação (PNE), instituído pela lei nº 13.005, de 

25 de junho de 2014, as Diretrizes Curriculares Nacionais e a Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC), aprovada recentemente para a educação básica. 

Nesses documentos, como no caso do PNE, os artefatos digitais são vistos 

como estratégias para fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas 

e modalidades. O documento prevê 

incentivar o desenvolvimento, selecionar, certificar e divulgar tecnologias 
educacionais para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio 
e incentivar práticas pedagógicas inovadoras que assegurem a melhoria do 
fluxo escolar e a aprendizagem, assegurada a diversidade de métodos e 
propostas pedagógicas, com preferência para softwares livres e recursos 
educacionais abertos, bem como o acompanhamento dos resultados nos 
sistemas de ensino em que forem aplicadas [...] (BRASIL, 2014). 

Também na Base Nacional Comum Curricular, que deverá ser implementada 

até 2020 em todas as instituições de ensino na Educação Infantil e no Ensino 

Fundamental, e até 2022, no Ensino Médio, a tecnologia ganha destaque com o 

desenvolvimento de competências e habilidades relacionadas a ela, como as 

competências 4 e 5: 

 4. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, 
e escrita), corporal, visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das 
linguagens artística, matemática e científica, para se expressar e partilhar 
informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e 
produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo.  

5. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e 
comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas 
práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e 
disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e 
exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva (BRASIL, 2017, p. 
4-5). 

Questões ideológicas também podem ser percebidas, por exemplo, quando da 

escolha das palavras. A linguagem utilizada no dia-a-dia, para designar as mais 

diferentes formas de ser e de estar no mundo, é muito importante, uma vez que a 

https://blog.sae.digital/conteudo/nova-base-nacional-comum-curricular/
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escolha lexical diz muito da maneira de as pessoas agirem, comportarem-se e 

executarem as inúmeras tarefas, inclusive as formas de conduzirem a educação 

enquanto prática pedagógica e enquanto política educacional por meio dos discursos 

presentes nos documentos oficiais. A língua “[...] não é feita de palavras vazias, isso 

significa que nós realizamos uma atividade intelectual ao usá-la, pois fazemos 

escolhas lexicais de acordo com os sentidos que pretendemos veicular” (OLIVEIRA, 

2013, p. 19). 

“Nesse contexto, têm ganhado força rótulos que parecem sustentar, de 

diferentes maneiras, a fragmentação das práticas da educação” (FERREIRA, 

LEMGRUBER, 2018, p. 26). Esses rótulos podem ser compreendidos, de acordo com 

os autores, como metáforas fundamentais. Embasando-se na Teoria da 

Argumentação ou nova retórica de Chaïm Perelman, acreditam que “vivemos por 

metáforas, elas nos constituem, na medida em que nossas percepções são – em muito 

– balizadas por elas” (FERREIRA, LEMGRUBER, 2018, p. 20). Portanto, o uso das 

metáforas, não no sentido poético, mas no da retórica serve para estruturar o 

pensamento, expressando diferentes concepções de educação (LEMGRUBER, 

2009), consequentemente, de ideologias.  

Nessa perspectiva, percebe-se que “[...] as metáforas que perpassam muitas 

das propostas da tecnologia educacional focalizam, primordialmente, coisas, em 

detrimento do humano e, sobretudo, de questões relativas a diferenças contextuais 

e/ou culturais” (FERREIRA; LEMGRUBER, 2018, p. 26). Os autores prosseguem 

afirmando que, nos discursos hegemônicos, metáfora muito recorrente na educação 

é o de se referir às TIC como sendo ferramentas, sugerindo que algo precisa ser 

consertado e se deve utilizá-las para isso, promovendo a “[...] substituição (parcial ou 

total) de aspectos humanos da educação por máquinas, a partir da concepção de 

tecnologia como solução de problemas”. 

Também se tem atribuído ao professor o rótulo de mediador ou facilitador do 

processo de ensino e aprendizagem, promovendo um deslocamento de sua função, 

dando às tecnologias centralidade nas políticas educacionais, alocando-as “[...] na 

posição de agentes, como se fossem o sujeito das formulações” (BARRETO, 2017, p. 

127). Nessa perspectiva, Biesta (2013, p. 32) considera que “ensinar foi redefinido 

como apoiar ou facilitar a aprendizagem, assim como a educação é agora 

frequentemente descrita como propiciadora de oportunidades ou experiências de 

aprendizagem”.  
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Dessa forma, o professor não é retirado de cena, mas a sua função enquanto 

profissional da educação é reduzida, muitas vezes sendo restrita apenas “[...] ao 

controle do tempo e do contato dos alunos com os materiais disponibilizados” 

(BARRETO, 2017, p. 128). O papel do professor passa a ser de acompanhamento, 

facilitação, aconselhamento e apoio da condução do processo de ensino e 

aprendizagem, esquecendo-se de que “[...] os profissionais da educação têm um 

papel crucial a desempenhar no processo de definição das necessidades, porque uma 

parte importante de sua competência profissional reside nesse ponto [...]” (BIESTA, 

2013, p. 41).  

Percebe-se também, no que tange aos discursos proferidos sobre a educação, 

que “[...] a linguagem da educação tem sido em grande parte substituída por uma 

linguagem da aprendizagem” (BIESTA, 2013, p.30). O autor acredita que as novas 

teorias da aprendizagem, como por exemplo, as construtivistas e socioculturais, bem 

como o pós-modernismo, a explosão silenciosa da aprendizagem adulta e a erosão 

do Estado de bem-estar social é que também possibilitaram a criação dessa nova 

linguagem da aprendizagem. Para Biesta (2013, p. 29-30), “[...] a linguagem importa 

para a educação, porque a linguagem – ou as linguagens – existente para a educação 

influencia em grande medida o que pode ser dito e feito, e também o que não pode 

ser dito e feito”. 

Esses discursos, ao ressignificarem o conceito de educação, transformando em 

aprendizagem, acabam, muitas vezes, por restringirem o papel do professor e o da 

escola, pois a aprendizagem é apenas um componente da educação e não o fim em 

si mesma. Quando se fala em educação, fala-se em formação humana, ética, social, 

ou seja, formação em seus diferentes aspectos, enquanto que a aprendizagem é mais 

focada no indivíduo, reverberando também uma ideologia mais calcada em relações 

de mercado, onde “alunos e estudantes se tornaram aprendentes, e a educação 

adulta se tornou aprendizagem adulta” (BIESTA, 2013, p. 32).  

O discurso da necessidade de uma aprendizagem de vida inteira, ou seja, a 

criação de uma sociedade aprendente, também tem sido enfatizado pelos governos.  

“´Aprendizagem´ tornou-se também um conceito favorito em documentos de políticas 

nacionais e internacionais [...]” (BIESTA, 2013, p. 32), fazendo, segundo Ball (2013), 

com que instituições e governos sejam cada vez menos responsáveis por seus 

trabalhadores e cidadãos nesses e em outros aspectos. 
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Ball (2013, p.144) acredita que “a indústria da política da aprendizagem ao 

longo da vida é moldada e conduzida em diversos níveis e a partir de diferentes locais 

por uma retórica notavelmente estável e incessantemente repetida” de que a 

aprendizagem é a chave da prosperidade e que as pessoas devem se instrumentalizar 

para lidar com as mudanças sociais e econômicas de um mundo que está sempre em 

transformação. “A necessidade e a inevitabilidade da ALV11 são impulsionadas 

discursivamente pelas repetitivas colocações acerca das demandas urgentes da 

globalização” (BALL, 2013, p. 147).  

Biesta (2013, p. 37-38) considera que 

O principal problema com a nova linguagem da aprendizagem é que ela tem 
facilitado uma nova descrição do processo da educação em termos de uma 
transação econômica, isto uma transação em que (1) o aprendente é o 
(potencial) consumidor, aquele que tem certas ´necessidade, em que (2) o 
professor, o educador ou a instituição educacional são vistos como o 
provedor, isto é, aquele que existe para satisfazer as necessidades do 
aprendente, e em que (3) a própria educação se torna uma mercadoria – uma 
´coisa´- a ser fornecida ou entregue pelo professor ou pela instituição 
educacional, e a ser consumida pelo aprendente.  

Com isso, tem-se criado “[...] novas formas de ´entrega´ e consumo da 

educação, o que poderá resultar em uma aprendizagem progressivamente 

fragmentada” (BALL, 2013. p. 152), promovendo a “[...] padronização dos elementos 

constitutivos do processo pedagógico” (BARRETO, 2017, p. 136), podendo as TIC 

serem utilizadas para esse fim, haja vista que a sociedade está imersa em um mundo 

permeado por aparatos tecnológicos. Como sugere Barreto (2017, p. 129),  

[..] não se trata mesmo de substituir os professores pelas TIC12, mas o 
trabalho docente pelas TIC, com todas as consequências políticas e práticas, 
operando mudanças profundas a ponto de reconfigurar todo o processo, da 
formação ao exercício profissional. 

Nessa perspectiva, motivado, dentre outros fatores, pelas transformações 

oriundas da revolução científica-tecnológica e da chamada economia do 

conhecimento, tem-se promovido a recontextualização do papel do professor e o da 

própria educação, reconfigurando papéis e conceitos já consolidados em nossa 

sociedade, ocasionando transformações que poderão impactar, a longo prazo, a 

                                                      
11 Aprendizagem ao Longo da Vida 
12 Tecnologias de Informação e Comunicação 
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formação humana, promovendo o esvaziamento do conceito de educação ao fazer o 

deslocamento radical, posicionando, nos discursos sobre o uso das tecnologias no 

contexto educacional, objetos como sujeitos da educação.  

Essa ocorrência da fragmentação, reducionismo e desumanização, que são 

inconsistentes com uma formação humana mais ampla, também foi apontada por 

Ferreira e Lemgruber (2018) ao analisarem as metáforas do lego e puzzle associadas 

à tecnologia educacional, concluindo que o mosaico seria uma metáfora mais 

adequada no posicionamento dos artefatos tecnológicos no processo de ensino e 

aprendizagem. Freitas (2012) sugere que esse estreitamento das finalidades 

educativas tem sido motivado por alguns grupos empresariais que vêm impondo um 

controle ideológico do sistema educacional, objetivando produzir o trabalhador que 

está sendo esperado nas empresas. 

Estamos caminhando para a produção de um novo tipo de sociedade, uma 

sociedade na qual todos possuem um plano de aprendizagem pessoal, redigido e 

monitorado por um mentor escolhido, na qual aprender é uma atividade sem fim, 

atribuindo ao indivíduo o sucesso ou o fracasso na condução da aprendizagem ao 

longo de sua existência, eximindo as instituições e Estado de suas responsabilidades 

(BALL, 2013), e como sugere Biesta (2013, p. 52) “[...] parece que a nova linguagem 

da aprendizagem se ajusta bastante bem à estrutura do pensamento neoliberal.” 

Nesse sentido, para Barreto (2017, p. 127), 

A lógica, nesta linha, é de que quanto maior a presença da tecnologia, menor 
a necessidade do trabalho humano, bem como maior a subordinação real do 
trabalho ao capital e aos que se valem das tecnologias para ampliar as formas 
de controle do trabalho e dos seus produtos. 

Porém, é necessário considerar que a integração das TIC no campo 

educacional nem sempre pode criar situações positivas para todas as pessoas, pois 

tem-se como ponto de partida que todos os indivíduos têm acesso aos recursos 

tecnológicos, o que não é verdade, desconsiderando assim os diferentes contextos 

sociais, uma vez que nem todos estão na mesma posição inicial, contribuindo, 

consequentemente, para gerar ainda mais desigualdade social. As pessoas “[...] 

devem internalizar e assumir as responsabilidades pelas suas necessidades, na 

mesma medida em que suas histórias pessoais e suas condições sociais para a 

aprendizagem são eliminadas nesse processo” (BALL, 2013, p. 150). 
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Assim, o que se percebe nesses discursos hegemônicos, é que se tem 

atribuído à tecnologia digital a centralidade na condução da aprendizagem do 

indivíduo, delegando ao professor um papel de menor importância nesse processo, 

promovendo a padronização dessa aprendizagem, já que há instituições prontas para 

oferecerem os pacotes educacionais, “[...] objetos e materiais, hardware e software, 

acompanhados de variações em torno de instruções de uso” (BARRETO, 2017, p. 

136), moldando esse indivíduo de acordo com o perfil de pessoa desejável para se ter 

nas empresas, consequentemente, na sociedade. A sociedade tem caminhado para 

a criação de “[...] um aprendiz sem profundidade, flexível, solitário, alerta e 

responsável, desprovido de sociabilidade, o exemplo mais bem-acabado da 

mercantilização do social” (BALL, 2013, p. 153). 

Nesse contexto, infere-se que o fato de a tecnologia educacional estar 

associada à ideologia, não sendo, portanto neutra, sendo utilizada a serviço de 

políticos, formuladores de políticas bem como de empregadores e empresários que 

almejam promover mudanças nos sistemas educacionais, muitas vezes a partir de 

interesses comerciais (SELWYN, 2017) é que tem contribuído também para propiciar 

esse reducionismo do papel do professor.  

Comenius (1995), no século XVII, já propunha, por exemplo, o uso de manuais 

e livros ao alcance de professores e alunos. Porém, o papel do professor não era 

reduzido a uma mera engrenagem do processo educacional como se tem apregoado 

nesses discursos hegemônicos. A metáfora da sala de aula como tipografia “[...] do 

autor da Didáctica Magna não exclui os agentes humanos centrais ao processo 

educacional: professor e aluno” (FERREIRA; LEMGRUBER, 2018, p. 13). Para 

Comenius (1995, p. 460), “[...] quando aos livros se junta a voz do professor (que 

explica tudo racionalmente, segundo a capacidade dos alunos, e tudo ensina a pôr 

em prática), tornam-se cheios de vida [...]” entendendo verdadeiramente aquilo que 

aprendem.  

É interessante observar que quando se veiculam na mídia escolas que 

obtiveram bons desempenhos no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

(IDEB), o uso das TIC fica em segundo plano, o que é apontado como elemento 

primordial para a aprendizagem dos alunos é o desempenho, a dedicação do 

professor. Contudo, na hora de se pensar em políticas de melhoria para a educação 

se pensa, substancialmente, em tecnologia e pouco no professor. 
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Assim, é necessário questionar se realmente o problema, a que se atribui à 

tecnologia digital a capacidade de resolver, é de fato um problema que pode ser 

solucionado usando essa estratégia, ou se não se trata de algo bem mais complexo 

que tem ligações profundas com nossa formação histórica e cultural e que precisam 

ser sanados com políticas que abordem a valorização do profissional da educação, 

envolvendo questões que vão desde a formação docente e continuada até à questão 

salarial.  

Indubitavelmente, é importante “[...] reconhecer a necessidade de se interrogar 

seriamente o uso da tecnologia na educação” (SELWYN, 2017, p.88), pois pode ser 

que, além de não resolvermos as questões a que foram propostas, sejam criadas 

novas situações que irão afetar, de alguma forma, a sociedade em geral, promovendo 

inclusive, por exemplo, a exclusão digital, haja vista as dificuldades de ordem 

econômica que afetam milhares de brasileiros, como estamos vendo no momento. 

Ao se empregar esses artefatos na educação é importante considerar a 

possibilidade de serem de fato necessários para um dado contexto bem como a sua 

efetividade em alcançar resultados que não poderiam ser obtidos utilizando-se de 

outros meios. Urge ainda a necessidade de se considerar os novos problemas que 

serão criados com a resolução do problema velho. Assim, “[...] qualquer exemplo de 

tecnologia na educação precisa ser visto considerando-se os limites e restrições que 

ela impõe, bem como oportunidades que ela pode oferecer (SELWYN, 2017, p. 95). 

Portanto, assim como em “As cidades invisíveis”, Calvino (2003, p. 17) afirma 

que “os olhos não veem coisas, mas figuras de coisas que significam outras coisas”, 

é importante compreender que outras “coisas” subjazem a esses discursos 

hegemônicos que promovem o uso das TIC na educação, pois assim como Michel 

Foucault acredita que nem tudo é mau, mas que tudo é perigoso, é mister “[...] 

reconhecer a natureza inerentemente política da educação e tecnologia” (SELWYN, 

2017, p.89).  
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2 LETRAMENTO NO ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA EM TEMPOS DE 

USO DE ARTEFATOS DIGITAIS 

 

Neste capítulo, apresentaremos as concepções de letramento que se 

desenvolveram em nosso país e também as que se desenvolveram em âmbito 

internacional, no passado e no presente, até chegarmos ao letramento digital, objeto 

propriamente de estudo do presente trabalho. Inicialmente, discorreremos sobre 

letramento e suas concepções e a relação ensino de Língua Portuguesa e letramento. 

Posteriormente, traremos um recorte de produção acadêmica dos últimos cinco anos 

que versam sobre a temática no âmbito da educação básica. 

 

2.1 Letramento e suas concepções 

 

Em meados dos anos 1980, em sociedades distanciadas tanto 

geograficamente quanto socioeconômica e culturalmente, inclusive no Brasil, já não 

bastava mais apenas saber ler e escrever, ou seja, codificar e decodificar o código, 

era necessário que as práticas de leitura e escrita fossem além das práticas do ler e 

do escrever, resultando, assim, no surgimento do termo letramento para nomear 

comportamentos e práticas sociais na área da leitura e da escrita que ultrapassassem 

o domínio do sistema alfabético e ortográfico. Essa necessidade se deu em função de 

a vida social e as atividades profissionais terem se tornado cada vez mais centradas 

na e dependentes da língua escrita, sendo insuficiente, para esse novo contexto, 

apenas alfabetizar a criança ou o adulto (SOARES, 2017). 

No Brasil, de acordo com a autora, a palavra letramento surgiu no campo da 

Educação e das Ciências Linguísticas, mais especificamente no ano de 1986, com a 

publicação do livro intitulado No mundo da escrita: uma perspectiva psicolinguística, 

de Mary Kato. Nele, a autora menciona o termo letramento, mas não o define. A autora 

faz a seguinte citação: 

A função da escola, na área da linguagem, é introduzir a criança no mundo 
da escrita, tornando-a um cidadão funcionalmente letrado, isto é, um sujeito 
capaz de fazer uso da linguagem escrita para sua necessidade individual de 
crescer cognitivamente e para atender às várias demandas de uma 
sociedade que prestigia esse tipo de linguagem como um dos instrumentos 
de comunicação. Acredito ainda que a chamada norma padrão, ou língua 
falada culta, é consequência do letramento, motivo por que, indiretamente, é 
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função da escola desenvolver no aluno o domínio da linguagem falada 
institucionalmente aceita (KATO, 1986, p.7). 

Kato (1986) parece associar o termo letramento ao domínio individual do uso 

da linguagem escrita, relacionando-o à habilidade de usar a língua na sua variedade 

culta, pois a norma-padrão seria consequência do letramento. Nesse contexto, 

podemos inferir que a autora considera que é letrado aquele que domina essa 

variedade da língua. 

Um pouco depois, em 1988, no livro Adultos não alfabetizados: o avesso do 

avesso, Leda Verdiani Tfouni faz um estudo sobre o modo de falar e de pensar de 

adultos analfabetos, dedicando páginas à definição de letramento, buscando 

diferenciar letramento de alfabetização. A autora situa o letramento no âmbito do 

social, distinguindo-o da alfabetização, que se situaria no âmbito individual. Para a 

autora, 

A alfabetização refere-se à aquisição da escrita enquanto aprendizagem de 
habilidades para leitura, escrita e as chamadas práticas de linguagem. Isto é 
levado a efeito, em geral, através do processo de escolarização, e, portanto, 
da instrução formal. A alfabetização pertence, assim, ao âmbito do individual. 
O letramento, por sua vez, focaliza os aspectos sócio-históricos da aquisição 
da escrita. [...] tem por objetivo investigar não somente quem é alfabetizado, 
mas também quem não é alfabetizado, e, neste sentido, desliga-se de 
verificar o individual e centraliza-se no social mais amplo (TFOUNI, 1988, 
p.9). 

Vários pesquisadores têm se dedicado ao estudo do letramento, sendo o termo 

cada vez mais frequente no campo da Educação e das Ciências Linguísticas, e, à 

medida que a temática foi suscitando diversos estudos e debates, foram sendo 

apresentadas também diferentes visões acerca de sua concepção, sofrendo esta 

ressignificações ao longo do tempo, mostrando-se, o termo letramento, complexo e 

dinâmico, sendo interpretado e definido de vários modos, e influenciado por diversos 

fatores que trazem enraizados valores culturais e experiências pessoais. Estudos 

históricos, antropológicos e etnográficos revelam que houve mudanças na concepção 

de letramento ao longo do tempo, dependendo das crenças, valores e práticas 

culturais de cada grupo social (SOARES, 2004). 

Ao construir concepções, o ser humano constrói também valores, que implicam 

posicionamentos que se materializam em dizeres. Essa compreensão se aproxima do 

viés bakhtiniano, por defender que todo ser humano é atravessado por múltiplas vozes 
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sociais, e que vai se constituindo socialmente, por meio de saberes e conhecimentos 

com que tem contato, na relação intersubjetiva que estabelece com outros seres 

sociais em diferentes campos de atuação.  

Nesse contexto, Soares (2004, p. 35), uma das pioneiras a estudar a temática 

no país, afirma que o termo letramento foi introduzido na língua portuguesa, 

originando-se da palavra da língua inglesa literacy que tem como conceito “the 

condition of being literate”, ou seja, a condição de ser letrado [...].” Literate é definido 

como sendo “educated; especially able to read and write” (SOARES, 2004, p. 35). 

Letrado, nesse sentido, significa a pessoa que domina a leitura e a escrita. Assim, “[...] 

literacy designa o estado ou condição daquele que é literate, daquele que não só sabe 

ler e escrever, mas também faz uso competente e frequente da leitura e da escrita” 

(SOARES, 2004, p. 36). Para a autora, o surgimento do termo se deu em função de 

que 

Antes, nosso problema era apenas o do ´estado ou condição de analfabeto´ 
– a enorme dimensão desse problema não nos permitia perceber esta outra 
realidade, o “estado ou condição de quem sabe ler e escrever”, e, por isso, o 
termo analfabetismo nos bastava, o seu oposto – alfabetismo ou letramento 
– não nos era necessário, porque só recentemente passamos a enfrentar esta 
nova realidade social em que não basta apenas saber ler e escrever, é 
preciso também saber fazer uso do ler e do escrever, saber responder às 
exigências de leitura e de escrita que a sociedade faz continuamente – daí o 
recente surgimento do termo letramento (SOARES, 2004, p. 20). 

Assim, num primeiro momento, as habilidades de leitura e escrita estiveram 

ligadas ao conceito de alfabetização, surgindo, posteriormente, novas demandas no 

campo das práticas de leitura e escrita e, para designá-las, utilizou-se o termo 

letramento. Essas novas demandas referem-se à preocupação que os estudos 

linguísticos passaram a ter, no Brasil, a partir da década de 1980, com o uso social da 

leitura e da escrita. Preocupação essa advinda, em parte, dos estudos de Freire (1989, 

p. 9) que afirmou que “a leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí que a 

posterior leitura desta não possa prescindir da continuidade da leitura daquele”.  

O autor propôs uma compreensão mais crítica da leitura, que fosse além da 

decodificação da escrita, ampliando seu conceito para a compreensão do mundo, 

utilizando alfabetização, ao que nos parece, no sentido de letramento. Nesse sentido, 

Freire (1989) é quem aparenta inaugurar a concepção de letramento, tal qual estamos 

aqui considerando: 
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Inicialmente, me parece interessante reafirmar que sempre vi a alfabetização 
de adultos como um ato político e um ato de conhecimento, por isso mesmo, 
como um ato criador. Para mim seria impossível engajar-me num trabalho de 
memorização mecânica dos ba-be-bi-bo-bu, dos la-le-li-lo-lu. Daí que 
também não pudesse reduzir a alfabetização ao ensino puro de palavras, de 
sílabas ou das letras (Freire, 1989, p. 13). 

Freire (1989) utiliza apenas o termo alfabetização para abarcar esses 

processos.  

Soares (2004, p. 47) define letramento como sendo o “estado ou condição de 

quem não apenas sabe ler e escrever, mas cultiva e exerce as práticas sociais que 

usam a escrita”. Emerge, assim, uma diferença entre alfabetização e letramento. 

Enquanto este é compreendido no contexto das práticas sociais, como consequência 

de ter se apropriado da alfabetização, aquela é compreendida como apenas 

codificação/decodificação.  

A diferença entre alfabetização e letramento também fica bem evidente na 

definição de Kleiman (2003, p. 19), que considera que letramento é “um conjunto de 

práticas sociais que usam a escrita, enquanto sistema simbólico e enquanto 

tecnologia, em contextos específicos, para objetivos específicos”. Nesse sentido, as 

habilidades requeridas para as práticas de leitura e escrita, os valores ideológicos 

vinculados a essas habilidades e os efeitos sociais e cognitivos derivados do uso da 

leitura e escrita variam em diferentes culturas, contextos institucionais e períodos 

históricos.  

Assim, enquanto a alfabetização é um processo de aquisição de códigos, o 

letramento é um processo muito mais amplo em que a escrita, a compreensão e a 

interação estão imbricadas. Nessa concepção, o conceito de letramento liga-se às 

práticas sociais de leitura e de escrita. Contudo, vale ressaltar que, inicialmente, o 

letramento era concebido como uma prática individual, sendo um conjunto de 

habilidades cognitivas ou psicológicas que as pessoas possuíam, e que poderiam ser 

ensinadas de maneira neutra em contextos formais ou informais de ensino. Essa era 

a visão tradicional de letramento, dominante até então. 

Foi a partir do século XX que um grupo de estudiosos anglo-saxões passou a 

desenvolver estudos que focavam muito mais o lado social do letramento do que seu 

lado cognitivo. Os estudos buscavam compreender o impacto sociocognitivo e cultural 

da escrita, bem como as práticas de letramento, sendo denominado de Novos Estudos 

do Letramento (NEL).  



47 

A palavra “novo” se refere basicamente a uma mudança de paradigma, que 

retira de foco a mente do indivíduo, e passa a considerar leitura e escrita a partir do 

contexto das práticas sociais e culturais. “Anteriormente, o foco de boa parte da 

pesquisa acadêmica incidia sobre consequências cognitivas da aquisição de 

letramento” (STREET, 2014, p. 17).  

Na concepção de teóricos dos Novos Estudos do Letramento ou teoria social 

do letramento, que tem como principal representante o antropólogo britânico Brian 

Vincent Street, a escrita tem um caráter social, assim, o termo letramento refere-se a 

todas as práticas sociais que envolvem a leitura e a escrita em determinada 

sociedade, sendo variáveis de um grupo social para outro (STREET, 2014). Nessa 

concepção, rejeita-se a visão dominante do letramento como uma habilidade “neutra”, 

técnica, passando a percebê-lo como uma prática ideológica, envolvida em relações 

de poder e incrustada em significados e práticas culturais específicos (STREET, 

2014). 

Nessa concepção sujeitos não alfabetizados, isto é, que não dominam o código 

escrito, também são considerados letrados, desde que participem de práticas sociais 

que, direta ou indiretamente, envolvam a escrita. Assim, o foco dos Novos Estudos do 

Letramento não está no domínio do código, mas na manipulação dele ou mesmo na 

relação que os sujeitos mantêm com ele, ainda que não o dominem, como quando, 

por exemplo, um sujeito analfabeto participa do momento da leitura da bíblia em uma 

cerimônia religiosa.  

Os adeptos dessa concepção buscaram evidenciar que todas as práticas de 

letramento são consequências da cultura e das estruturas de poder da sociedade da 

qual o indivíduo faz parte. Por isso, elas se modificam ou se transformam segundo o 

contexto em que se desenvolvem.  

Street (2014), a partir de suas pesquisas, definiu dois modelos de letramento: 

o autônomo e o ideológico.  

O modelo de letramento autônomo concebe a escrita como um instrumento ou 

tecnologia que independe do contexto social no qual a pessoa está inserida, e é 

associada ao progresso, à civilização, à liberdade individual e à mobilidade social. 

Está embasado em uma abordagem universal, neutra, independente da cultura, 

baseada em habilidades cognitivas, e impõe concepções particulares a outras classes 

sociais, grupos e culturas (STREET, 2014). Esse modelo concebe a escrita como um 

ato individual, independente de suas condições sociais.  
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Nesse modelo, estabelecem-se os conhecimentos que devem ser transmitidos, 

uma vez que é essa transmissão a produtora de efeitos sobre capacidades cognitivas. 

Assim, ao serem expostos a um mesmo tipo de letramento padronizado, diferentes 

grupos desenvolverão as habilidades cognitivas desejáveis. A partir delas, se 

desenvolverão competências e habilidades relativas à leitura e escrita, que, em tese, 

propiciarão aos cidadãos o acesso ao trabalho, à informação e à cidadania, 

independentemente das reais condições em que vivem. Dessa forma, o letramento é 

reduzido a um conjunto de capacidades cognitivas que podem ser medidas nos 

sujeitos, daí resultando em expressões como “grau de letramento”, “nível de 

letramento” ou “baixo letramento”.  

Nessa concepção, Street (2014) afirma que as políticas públicas nacionais e 

internacionais de avaliação da compreensão leitora dos alunos ao término do Ensino 

Fundamental e do Ensino Médio, os concursos públicos, o ENEM são bons exemplos 

de ações sociais que revelam e legitimam essa concepção autônoma, centrada no 

sujeito e nas capacidades de usar apenas o texto escrito. Para Street (2014, p. 9), “[...] 

o foco central está na análise das capacidades cognitivas individuais. Assim, “no que 

diz respeito ao letramento escolarizado, é evidente que, em geral, o modelo autônomo 

de letramento vem dominando o currículo e a pedagogia (STREET, 2014, p. 150). 

Já o modelo ideológico parte de premissas “[...] que o letramento é uma prática 

social, e não simplesmente uma habilidade técnica e neutra [...]” (STREET, 2014, p. 

53). Envolve também aspectos relacionados à cultura e à história de determinado 

grupo social, portanto, é mais do que a habilidade de grafar e/ou decodificar letras. O 

termo ideológico “[...] indica bem explicitamente que as práticas letradas são aspectos 

não só da ´cultura´ como também das estruturas de poder” (STREET, p. 172, 2014).  

Nesse modelo, os alunos não só compreendem os textos que leem, mas 

também conseguem utilizar a escrita de forma satisfatória à situação social 

apresentada. O letramento é vinculado às forças ideológicas e políticas que 

constituem as instituições sociais das quais ele faz parte, ou seja, o significado das 

práticas de leitura e escrita é construído nas interações que ocorrem dentro de 

estruturas sociais específicas uma vez que  

[...] não tenta negar a habilidade técnica ou os aspectos cognitivos da leitura 
e da escrita, mas sim entendê-los como encapsulados em todos culturais e 
em estruturas de poder. Nesse sentido, o modelo ideológico subsume, mais 
do que exclui, o trabalho empreendido dentro do modelo autônomo (STREET, 
2014, p. 172).  
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Esse modelo parece se aproximar do conceito freireano de alfabetização 

embora Street (2014) não tenha se referido a esse campo conceitual. 

De acordo com Street (2014), aqui no Brasil, os modelos autônomo e 

ideológico, discutidos por ele ainda em 1984, foram mobilizados e apresentados por 

Kleiman em 1995 em uma coletânea que teve o objetivo de discutir os “significados 

do letramento” e “uma nova perspectiva sobre a prática social da escrita”. 

Outra questão central, para compreendermos o letramento como um fenômeno 

social, proposta pelos teóricos dos Novos Estudos do Letramento, refere-se a eventos 

de letramento e práticas de letramento.  

Eventos de letramento correspondem a qualquer ocasião em que um fragmento 

de escrita integra a natureza das interações dos participantes e seus processos 

interpretativos (STREET, 2014). São, em geral, atividades que utilizam textos escritos 

para serem lidos ou para se falar sobre eles; episódios observáveis que emergem de 

práticas e são por elas moldados, mediados por textos escritos. Os eventos de 

letramento identificam a ocorrência de uma situação social na qual a escrita assume 

um papel central, ou seja, são as ocasiões em que a escrita medeia a interação.  

De acordo com Street (2014), as palestras representam um clássico exemplo 

do conceito de eventos de letramento: o palestrante pode ler suas anotações; um 

projetor de slides projetando diferentes tipos de informações; as pessoas podem olhar 

para a projeção no alto, baixar o olhar e fazer uma anotação, ler sua anotação e voltar 

a escutar o palestrante. Portanto, há “[...] uma mescla de traços orais e letrados na 

comunicação cotidiana” (STREET, 2014, p. 146), havendo, portanto, um diálogo entre 

os participantes, mesmo que estes estejam ausentes ou sejam imagináveis. Barton e 

Lee (2015, p. 25) afirmam que “o essencial nos eventos de letramento é a interação 

da escrita e da fala, pois um evento de letramento pode ter fala em torno de um texto”.  

Já as práticas de letramento dizem respeito aos “modos culturais de utilização 

da escrita”, correspondendo às relações sociais que se estabelecem em torno dos 

usos escritos, às valorações que a modalidade escrita recebe nas diversas vivências. 

“O conceito de práticas de letramento se coloca num nível mais alto de abstração e 

se refere igualmente ao comportamento e às conceitualizações sociais e culturais que 

conferem sentido aos usos da leitura e/ou da escrita” (STREET, 2014, p. 18).  

Barton e Lee (2015) afirmam que quando uma pessoa comenta uma notícia on-

line, reserva um ingresso, joga ou marca um encontro com um amigo está negociando 

a língua escrita, ocorrendo eventos de letramento, e ao decidir onde e quando fazer 
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essas coisas, juntamente com quais estilos de linguagem usar, os participantes 

empregam suas práticas de letramento.  

Os autores ainda afirmam que em um planejamento de um feriado, prática 

social reconhecível, a checagem dos horários do voo e a reserva de bilhetes podem 

ser vistas como práticas de letramento pois há padrões comuns na utilização da leitura 

e escrita no contexto do planejamento do feriado. “Práticas de letramento são 

constituídas por atividades específicas e, ao mesmo tempo, fazem parte de processos 

sociais mais amplos [...]” (BARTON; LEE, 2015, p. 40). Eventos de letramento são as 

ocasiões em que o texto escrito figura como central, enquanto as práticas de 

letramento dizem respeito às crenças, concepções e valores atribuídos à leitura e à 

escrita em determinado contexto, ou seja, eventos correspondem à parte visível e 

práticas à parte invisível do letramento.  

Nesse contexto, Street (2014) pontua que no modelo ideológico a variedade de 

práticas de leitura e escrita que integram o letramento permite considerá-lo algo plural, 

ou seja, é possível falar em letramentos e não em um único letramento. Terra (2013, 

p. 53) esclarece que a “[...] a constituição de diferentes tipos de letramento está 

intrinsecamente ligada à inserção do indivíduo em determinadas esferas da atividade 

humana (família, escola, trabalho, igreja etc.) nas quais circulam uma infinidade de 

textos/gêneros escritos”.  

O trabalho do professor de Língua Portuguesa, a partir da compreensão dos 

Novos Estudos dos Letramento, deve partir de práticas situadas, dos gêneros do 

cotidiano do aluno, como por exemplo, os que circulam na esfera doméstica tais como 

bilhetes, lista de compras, dentre outros, desenvolvendo situações de uso real da 

linguagem, e não apenas privilegiando, na sala de aula, os textos dos letramentos 

dominantes da sociedade. 

A concepção dos Novos Estudos do Letramento está mais intimamente ligada 

aos textos escritos. Bragança e Baltar (2016, p. 3) explicam que “o termo ‘letramento’, 

dentro dos Novos Estudos do Letramento, reporta-se a todos os usos sociais da 

escrita; dito de outra forma, ao conjunto de práticas sociais mediadas pela escrita, 

direta ou indiretamente”.  

Para Street (2009, p. 91), as áreas do conhecimento é que determinam os 

vários gêneros de escrita, de acordo com “o tema, o período do aluno, dentre outros 

fatores”. Porém, com a disseminação do uso das tecnologias de informação e 

comunicação, surgiu a necessidade de considerar os textos que vão além das 
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concepções tradicionais de ensino pautadas em uma visão estática e monomodal da 

linguagem. Segundo Kleiman (2014, p. 81), 

[...] o texto digital, com suas combinatórias de diversas linguagens com 
modos específicos de significar; a constatação do aumento progressivo da 
presença da imagem no texto em que antes predominava a linguagem verbal; 
e o interesse em estudar essas mutantes formas de comunicação definiram, 
em 1996, para o chamado “New London Group (Grupo de Nova Londres), um 
novo objeto de estudo, os multiletramentos”. 

Um grupo de pesquisadores, o Grupo de Nova Londres13, apontou o termo 

multiletramentos para definir uma nova abordagem, a qual oferece argumentos para 

repensar os letramentos e suas implicações para a participação social na vida pública, 

econômica e comunitária (COPE; KALANTZIS, 2009). Os pesquisadores publicaram, 

em 1996, um manifesto intitulado A Pedagogy of Multiliteracies – Designing14 Social 

Futures (Uma Pedagogia dos Multiletramentos – desenhando futuros sociais), 

resultante de um colóquio realizado em Nova Londres, Estados Unidos. 

O manifesto chamava a atenção para a necessidade de a escola se apropriar 

dos novos letramentos emergentes na sociedade e de considerar as diferenças 

culturais presentes nas salas de aula, haja vista a multiplicidade de canais de 

comunicação e a diversidade linguística e cultural presentes no mundo. Assim, o 

termo multiletramentos aponta para dois aspectos: multiplicidade semiótica de 

constituição dos textos e multiplicidade de culturas.  

A multiplicidade semiótica refere-se à multiplicidade de linguagens, ou seja, 

textos compostos de muitas linguagens, denominada modos ou semioses, como o 

linguístico, o visual, o auditivo, o gestual, o espacial, por exemplo.  

A multiplicidade de culturas se refere às produções culturais letradas que 

circulam na sociedade, como um conjunto de textos híbridos de diferentes letramentos 

(vernaculares e dominantes) e de diferentes campos (popular, de massa, erudito). Os 

pesquisadores consideram necessário, por exemplo, desenvolver habilidades 

referentes a negociar dialetos regionais, étnicos ou baseados em classes; variações 

no registro que ocorrem de acordo com o contexto social; discursos transculturais 

híbridos, por exemplo (COPE; KALANTZIS, 2009). 

                                                      
13 O Grupo é composto por Courtney Cazden, Bill Cope, Charles William Eliot, Jim Gee, Norman 
Fairclough, Mary Kalantzis, Allan Luke, Carmen Luke, Martin Nakata e Sara Michaels (COPE; 
KALANTZIS, 2009). 
14 A palavra 'design' descreve os padrões significado e ação que constituem representação, 
comunicação e interpretação.  (COPE; KALANTZIS, 2009). 
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Rojo (2012) afirma que na concepção dos Multiletramentos propõe-se formar 

um usuário funcional, que tenha competência técnica, que entenda como diferentes 

tipos de texto e tecnologia operam, que tenha criticidade e que seja capaz de 

promover transformações. O diagrama abaixo evidencia esses princípios. 

 

Figura 1 – Prática na Pedagogia dos Multiletramentos 
Fonte: adaptado de Cope e Kalantzis (2009). 

O Grupo de Nova Londres considera que a mente humana é incorporada, 

situada e social, ou seja, o conhecimento humano está embutido em contextos sociais, 

culturais e materiais e seu conhecimento desenvolvido como parte de um processo 

de interações colaborativas com outros de diferentes habilidades, contextos e 

perspectivas que fazem parte de uma mesma comunidade (COPE; KALANTZIS, 

2009), o que leva os autores a propor uma pedagogia como uma complexa integração 

de quatro fatores, não necessariamente em uma sequência fixa: a) prática situada; b) 

instrução aberta; c) enquadramento crítico; d) prática transformada.  

Rojo (2012) esclarece que prática situada refere-se à imersão do aluno na 

experiência e utilização de projetos disponíveis – mundo do aluno e simulações dos 

relacionamentos encontrados nos locais de trabalho e nos espaços públicos, ou seja, 

práticas que fazem parte da cultura dos alunos e nos gêneros e designs disponíveis 

para essa prática, relacionando-as com outras, de outros espaços culturais.  Instrução 

aberta consiste em os aprendizes moldarem para si mesmos uma metalinguagem 

explícita do design. Enquadramento crítico, consiste em relacionar os sentidos aos 

seus contextos e propósitos sociais. Prática transformada em que os aprendizes 

transferem e recriam designs de sentidos de um contexto para o outro.  

Em 2006, tendo em vista as transformações que ocorreram na humanidade 

desde 1996, quando da publicação da Pedagogia dos Multiletramentos pelo Grupo de 

Nova Londres, Cope e Kalantzis (2009) reformularam esses componentes traduzindo-

os em “processos de aprendizagem”, ou, ainda, orientações pedagógicas, passando 
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a denominá-los “experienciando”, “conceitualizando”, “analisando” e “aplicando”, 

conforme quadro abaixo. 

Orientações pedagógicas – formulação de 
1996 

Processos de conhecimento – reformulação de 
2006 

Prática situada 
Experienciando 
... o conhecido 
... o novo 

Instrução aberta 
Conceitualizando 
... por nome 
... com teoria 

Enquadramento crítico 
Analisando 
... funcionalmente 
... criticamente 

Prática transformada 
Aplicando 
... apropriadamente 
... criativamente 

Quadro 1 – Processos de aprendizagem: o “como” no multiletramento 
Fonte: Cope e Kalantzis (2009, p. 26, tradução nossa). 

Cope e Kalantzis (2009) afirmam que “experienciando” consiste em levar o 

aluno a refletir sobre suas próprias experiências, interesses, ou seja, aquilo que lhe é 

conhecido, bem como o experienciamento do novo, permitindo-lhe entrar em contato 

com novas situações, levando-os a novos domínios de ação e significado. Faz-se a 

valorização dos conhecimentos extraescolares dos alunos, permitindo-lhes relacionar 

saberes prévios e novas informações e experiências, ocorrendo, dessa forma, o 

entrelaçamento do novo com o conhecido. 

“Conceitualizando” refere-se a definir e aplicar conceitos. “Conceitualizando por 

nome envolve distinções de similaridades e diferenças, categorias e nomes abstratos. 

Conceitualizando com teoria significa fazer generalizações e construir modelos que 

possam ser transferidos” (RAULIK, 2016, p. 31). Assim: “conceitualizando” refere-se 

ao entrelaçamento entre conhecimento que adquirimos no dia a dia e o conhecimento 

científico. Silva (2016, p. 14) esclarece que “é a partir da junção de diversos conceitos 

que o conhecimento da disciplina é construído como um todo”.  

“Analisando” refere-se à capacidade crítica em que se busca estabelecer 

raciocínios a fim de extrair inferências, conclusões, estabelecendo relação de causa 

e efeito e da razão de ser das coisas, evidenciando os objetivos, motivos, intenções e 

pontos de vista das pessoas. “Analisando funcionalmente inclui analisar processos de 

causa e efeito, analisar conexões lógicas e textuais, desenvolver cadeias de raciocínio 

e explicar padrões. Analisando criticamente envolve a avaliação das perspectivas, 

interesses e motivações das pessoas” (RAULIK, 2016, p. 31). Analisando envolve, 
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portanto, a capacidade de os alunos questionarem, por exemplo, os interesses 

implícitos em uma mensagem ou ação.  

“Aplicando” consiste em o aluno aplicar o conhecimento ao seu mundo real, ou 

em situações que se aproximem do real, fazendo uma intervenção criativa, que afete 

o mundo de maneira positiva, transferindo um conhecimento anterior para um novo 

cenário. “Aplicando apropriadamente significa que o aluno fará algo de maneira 

previsível e já esperada. Aplicando criativamente inclui uma intervenção criativa e 

inovadora de acordo com os interesses, experiências e aspirações do aluno” (RAULIK, 

2016, p. 31).  

Esses componentes propõem um letramento diferente das concepções mais 

antigas em que os alunos eram vistos como passivos e meros recipientes, cujo papel 

consistia em memorizar e reproduzir o que recebiam do professor como verdade única 

(COPE, KALANTZIS, 2009). Nesse novo contexto, é necessário que os alunos 

projetem significados àquilo que lhes é apresentado, sendo capaz de participar de 

diversos letramentos, tanto no que se refere aos diferentes contextos culturais e 

institucionais de uso da leitura e da escrita, como na escola, no trabalho, no lazer, nas 

atividades cívicas, quanto no que se refere ao uso de diferentes códigos e linguagens, 

como por exemplo, a escrita alfabética, a representação visual, a comunicação 

gestual, a comunicação sonora e musical, e diferentes mídias (por exemplo, o corpo, 

a escrita, a imprensa, a mídia eletrônica – como rádio e televisão, as mídias digitais).  

O Grupo de Nova Londres considera que lidar com as diferenças linguísticas e 

culturais tornou-se ponto central para o mundo do trabalho, cidadania e vida 

privada. Consideram que na Pedagogia dos Multiletramentos educadores e 

estudantes podem se ver como participantes ativos da mudança social, pois podem 

ser designers ativos, ou seja, criadores de futuros sociais, pensando na questão da 

formação para o trabalho, para a cidadania e para a vida pessoal. 

A ideia de design é um conceito chave para a Pedagogia dos Multiletramentos.  

Cope e Kalantzis (2009) afirmam que essa palavra apresenta duplo significado: 

descreve, simultaneamente, estrutura ou morfologia, e o ato de construção. Afirmam 

que conhecimento e significado são situados histórica e socialmente, e são 

projetados, sendo por isso, chamado de design. Este, conforme quadro abaixo, 

apresenta três aspectos: available designs, designing e the redesigned. 
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Available 
designs 

Found and findable resources for meaning: culture, contexto and purpose-specific 
patterns and conventions of meaning making. 

Designing 
The act of meaning: work performed on/with Available Designs in representing the 
world or other’s representations of it, to oneself or others. 

The 
redesigned 

The world transformed, in the form of new Available Designs, or the meaning 
designer who, through the very act of Designing, has transformed themselves 
(learning). 

Quadro 2 – Designs: the “what” of multiliteracies – designs of meaning 
Fonte: Cope e Kalantzis (2009, p. 176). 

Available designs referem-se às formas representacionais encontradas. Cope 

e Kalantzi (2009) afirmam que os padrões e convenções para representação de 

significados podem ser constituído de modo (linguístico, visual, áudio, gestual, tático 

e espacial), de gênero (a forma que um texto possui) e de discurso (a forma que 

significa fazer tomadas em uma instituição social). A figura abaixo ilustra os modos de 

significação dos Available designs. 

 

Figura 2 - Modos de significação dos Available designs 
Fonte: ROJO; 2012, p. 24. 

Designing refere-se à apropriação dos projetos disponíveis para fazer as 

representações do mundo ou de outros para si ou para os outros (como escrever, 
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falar, tirar fotos, ler, ouvir, visualizar, por exemplo). Com isso, cria-se um novo design, 

uma expressão da voz do aluno. O redesigned refere-se às transformações 

ocasionadas nas pessoas e no mundo pelo ato de projetar.  

O Design multimodal é de ordem diferente dos outros cinco modos de 

significado, pois representa os padrões de interconexão entre os outros modos. Para 

o grupo, 

[...] somos herdeiros de padrões e convenções de significado e, ao mesmo 
tempo, designers ativos de significado. E, como designers de significado, 
somos designers de futuros sociais - local de trabalho futuros, futuros públicos 
e futuros da comunidade (CAZDEN et al., 1996, p. 65, tradução nossa).  

O modelo proposto contempla as formas de representar significados dos 

diferentes sistemas semióticos - linguístico, visual, sonoro ou auditivo, espacial e 

gestual - inter-relacionados no texto multimodal contemporâneo, estando, portanto, a 

linguagem inseparavelmente relacionada a esses modos de significado.  

Tendo em vista que muitas transformações aconteceram desde 199615, Cope 

e Kalantzis (2009) reconfiguraram essa gama de modalidades possíveis: separaram 

a linguagem escrita da oral, adicionaram um modo tátil e redefiniram o conteúdo e o 

escopo dos outros modos. O quadro abaixo mostra como ficou essa alteração: 

Linguagem 
escrita 

Escrita (representando significado para o outro) e leitura (representando 
significado para si mesmo) – caligrafia, página impressa, tela. 

Linguagem oral 
Fala ao vivo ou gravada (representando significado para o outro; ouvir 
(representando significado para si mesmo). 

Representação 
visual 

Imagem estática ou em movimento, escultura, artesanato (representando 
significado para o outro); vista, cena, perspectiva (representando significado para 
si mesmo. 

Representação 
de áudio 

Música, sons ambiente, ruídos, alertas (representando significado para o outro); 
ouvir (representando significado para si mesmo). 

Representação 
tátil 

Toque, olfato e paladar (representação para si mesmo de sensações corporais e 
sentimentos ou representações para outros que “tocam” um corpo). 

Representação 
gestual 

Movimentos das mãos e braços, expressões de rosto, movimentos oculares e 
olhar, comportamento do corpo, marcha, roupas, modo, penteado, dança, tempo, 
frequência, cerimônia, ritual. 

Representação 
consigo mesmo 

Pode assumir a forma de sentimentos ou emoções ou ensaiando sequências de 
ação nos olhos da mente. 

Representação 
espacial 

Proximidade, espaçamento, layout, distância interpessoal, territorialidade, 
arquitetura/construção, paisagem urbana. 

Quadro 3 – Formas de representar significados dos diferentes sistemas semióticos 
Fonte: adaptado de Cope e Kalantzis (2009). 

                                                      
15 Quando o grupo de Nova Londres publicou o manifesto “A Pedagogy of Multiliteracies – Designing 

Social Futures”. 
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Para os autores, muito do nosso cotidiano é multimodal: a linguagem escrita 

está intimamente ligada ao visual no que se refere, por exemplo, ao espaçamento, 

layout e tipografia, assim como também a linguagem falada está associada ao áudio 

no uso da entonação, inflexão, andamento e pausa.  

A Pedagogia dos Multiletramentos está centrada no uso de modalidades e 

linguagens múltiplas, como música, imagem e em diversidade cultural. Para o Grupo 

de Nova Londres, as TIC são apenas um recurso para ensinar e aprender modos e 

linguagens, sendo o letramento digital um dos componentes dos assim chamados 

multiletramentos entendidos como práticas e também como capacidades/habilidades 

de interpretação.  

Ao trabalhar na perspectiva dos Multiletramentos, o professor de Língua 

Portuguesa deve propiciar aos alunos o contato com diversos textos, de cultura 

valorizada e de cultura local, possibilitando também o acesso e análise das múltiplas 

linguagens presentes, principalmente, nos textos contemporâneos, “[...] ampliando a 

noção de letramentos para o campo da imagem, da música, das outras semioses que 

não somente a escrita” (ROJO, 2009, p. 107), tendo em vista a construção de 

significados que promovam transformação e não simplesmente a sua reprodução, 

propiciando que o aluno mobilize conhecimentos para resolução de problemas 

concernentes à vida pessoal, ao trabalho e ao exercício da cidadania. Mais que saber 

sobre teorias, conteúdos gramaticais, por exemplo, é necessário saber como utilizar 

tudo isso em situações de práticas de linguagem na sociedade. 

O letramento digital inicialmente foi chamado, de acordo com Buckingham 

(2010), no início da década de 1980, de “letramento computacional” e se referia às 

práticas de letramento relacionadas ao uso do computador em inúmeros sentidos, 

como por exemplo, desde o ato de digitar até o conhecimento mais técnico de um 

sistema operacional, aproximando-se bastante do modelo autônomo descrito por 

Street (2014) por ser uma utilização bem mecânica. 

Soares (2002, p. 151), o concebe como sendo  

[...] um certo estado ou condição que adquirem os que se apropriam da nova 
tecnologia digital e exercem práticas de leitura e de escrita na tela, diferente 
do estado ou condição – do letramento – dos que exercem práticas de leitura 
e de escrita no papel. 
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A autora concluiu, com base em seus estudos, que a tela como espaço de 

escrita e de leitura traz novas formas de acesso à informação, novos processos 

cognitivos, novas formas de conhecimento, novas maneiras de ler e de escrever, 

portanto, um novo letramento, chamado de digital. Vale ressaltar que nessa época, 

em 2002, já se propunha o uso do plural letramentos por acreditar que diferentes 

tecnologias de escrita geram diferentes estados ou condições naqueles que fazem 

uso dessas tecnologias, em suas práticas de leitura e de escrita. Portanto, diferentes 

espaços de escrita e diferentes mecanismos de produção, reprodução e difusão da 

escrita resultam em diferentes letramentos. 

Xavier (2019) concebe letramento digital como sendo a realização de práticas 

de leitura e escrita diferentes das formas tradicionais de letramento e alfabetização, 

apresentando-se como uma necessidade educacional, dadas as mudanças nos 

modos de ler e escrever os códigos e sinais verbais e não-verbais. Para o autor, o 

grande desafio que se coloca para os professores hoje é letrar digitalmente essa 

geração de aprendizes que estão crescendo e vivenciando os avanços das TIC. 

Assim,  

O Letramento digital implica realizar práticas de leitura e escrita diferentes 
das formas tradicionais de letramento e alfabetização. Ser letrado digital 
pressupõe assumir mudanças nos modos de ler e escrever os códigos e 
sinais verbais e não-verbais, como imagens e desenhos, se compararmos às 
formas de leitura e escrita feitas no livro, até porque o suporte sobre o qual 
estão os textos digitais é a tela, também digital.  
Em um certo sentido, o letramento digital luta contra a idéia de 
ensino/aprendizagem como preenchimento das “mentes vazias do aluno, 
como bem frisou o pernambucano Paulo Freire quando criou a metáfora da 
“educação bancária” para ilustrar essa pedagogia. Segundo esse educador, 
muitas escolas ainda vêem o aluno como um depósito de informações a ser 
preenchido, uma espécie de banco de dados a ser alimentado por um 
“mestre-provedor” de conhecimento (XAVIER, s.d, p. 2). 

O autor considera que há uma inegável dependência do “novo” tipo de 

letramento em relação ao “velho” uma vez que a principal condição para a apropriação 

do letramento digital é o domínio do letramento alfabético pelo indivíduo. 

Buckingham (2010) amplia essa visão afirmando que o letramento digital vai 

muito além de uma questão funcional de aprender a usar o computador, fazer 

pesquisas na web, usar os navegadores, hyperlinks ou mecanismos de procura. Para 

o autor, o letramento digital envolve também ser capaz de avaliar e usar a informação 

de forma crítica, transformando-a em conhecimento. Requer fazer  
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[...] perguntas sobre as fontes da informação, os interesses de seus 
produtores e as formas como ela representa o mundo, compreendendo como 
estes desenvolvimentos tecnológicos estão relacionados a forças sociais, 
políticas e econômicas mais amplas (BUCKINGHAM, 2010, p. 49). 

Seguindo nessa perspectiva, temos a corrente que defende a concepção dos 

Novos Letramentos. Colin Lankshear e Michele Knobel16, principais representantes 

dessa corrente, têm realizado estudos relacionados às práticas contemporâneas 

ligadas às tecnologias digitais, em especial, os blogs, wikis e redes sociais. Acreditam 

que uma nova identidade (novo ethos) tem se instaurado nas práticas letradas 

contemporâneas ligadas às tecnologias digitais. Os autores publicaram estudos em 

2007 cunhando o termo “novos letramentos” para diferenciar dos “letramentos 

convencionais” ou “letramentos da letra”.  

Afirmam que para que um letramento seja considerado novo é necessário haver 

nova tecnologia e novo ethos.  

Consideram nova tecnologia as relacionadas aos artefatos digitais, aquelas em 

que os programadores escrevem código fonte a ser armazenado como código binário, 

que direciona diferentes tipos de aplicativos (para texto, som, imagem, animação, 

funções de comunicação etc.) em aparelhos digital-eletrônicos (computadores, 

hardware de jogos, CD e mp3 players, etc.), permitindo que uma pessoa possa, por 

exemplos, criar um texto multimodal e enviá-lo para uma pessoa, um grupo ou toda 

uma comunidade da Internet em pouco tempo e sem custo; postar uma imagem no 

Flickr.com; fazer uma curta sequência de filme de animação usando brinquedos e 

objetos encontrados em casa, com uma trilha sonora original, anexada para uma 

postagem no blog; criar uma apresentação de slides de imagens para algum evento 

com narrativas ou comentários editados ou clipes misturados de um videogame que 

retratem algum aspecto da cultura popular ou que reconta alguma obra literária em 

animações em quadrinhos, dentre outros (KNOBEL; LANKSHEAR, 2007). 

Softwares de editoração podem produzir texto e efeitos de imagem que incluam 

gravações de voz, arquivos de música, animações 2D e 3D, vídeo, imagens pintadas, 

imagens digitalizadas de obras de arte em papel, etc, diferente dos textos impressos, 

                                                      
16 Colin Lankshear e Michele Knobel são um casal de pesquisadores que tem se dedicado ao estudo dos “novos 
letramentos”, práticas contemporâneas ligadas às tecnologias digitais. Lankshear nasceu na Nova Zelândia e 
Knobel na Austrália, país em que se conheceram, em 1992. A partir daí, escreveram vários artigos e livros juntos. 
Foram docentes em diferentes instituições e, atualmente, vivem entre os Estados Unidos, o México e o Canadá. 
Ela é professora da Montclair State University (EUA), e ele atua como pesquisador independente (ROMANCINI, 
2015), trabalhando, atualmente, em programas de mestrado na Mount Saint Vincent University, no Canadá.  
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reconfigurando o conceito de texto. Também é possível remixá-lo -materiais originais 

do texto são copiados, recortados, emendados, editados, retrabalhados e misturados 

em uma nova criação. As animações de Machinima são um bom exemplo disso, pois 

envolve a manipulação de ângulo da câmera, script editores, editores de nível e 

similares, além de recursos, como planos de fundo, temas, personagens, 

configurações etc. A música também pode ser amostrada e remixada usando software 

de edição de áudio. Software fornecido com a maioria dos computadores permite aos 

usuários converter arquivos de música de um CD em um formato editável, editar e unir 

seções de músicas diferentes e converter a música final arquivos de volta em um 

formato altamente portátil e carregá-los na Internet para que outras pessoas acessem 

ou, alternativamente, as usem como trilhas sonoras de fundo em projetos de 

multimídia (KNOBEL; LANKSHEAR, 2007). 

Os autores definem como novo ethos os letramentos que são mais 

participativos, colaborativos e distribuído por natureza que os letramentos 

convencionais. Nesse contexto há uma fratura do espaço e um novo tipo de 

mentalidade. Afirmam que, na atualidade, coexistem o espaço físico e o ciberespaço, 

surgindo uma nova mentalidade, abordando-se o mundo contemporâneo por meio de 

duas lentes diferentes. A primeira, chamada de mentalidade "físico-industrial", e a 

segunda, chamada de mentalidade "ciberespacial pós-industrial". O ethos dos novos 

letramentos reflete a segunda mentalidade. Muito desse ethos está encapsulado em 

conversas que surgiram recentemente em torno do conceito de Web 2.0. 

Os autores consideram que a primeira mentalidade pressupõe que o mundo 

contemporâneo opera de acordo com os princípios e lógicas físicas/materiais e 

industriais. Já a segunda mentalidade assume que o mundo contemporâneo é 

diferente de como era há, por exemplo, 30 anos, e que essa diferença está crescendo, 

impulsionada pelo desenvolvimento de novas redes de tecnologias que têm propiciado 

novas formas de fazer coisas e novas maneiras de ser, em vez de usar novas 

tecnologias para fazer coisas familiares de maneiras mais "tecnologizadas" (primeira 

mentalidade).  

O quadro abaixo mostra algumas diferenças importantes entre as 

mentalidades.  
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Mentalidade 1 Mentalidade 2 

O mundo opera basicamente de acordo com 
princípios e lógicas físicas/materiais e industriais. 

O mundo opera, cada vez mais, de acordo com 
princípios e lógicas não-materiais (ou seja, 
ciberespaciais) e pós-industriais. O mundo é 
descentralizado e plano. 

O valor varia em função da escassez. O valor varia em função da dispersão. 

A produção é baseada num modelo industrial. Visão pós-industrial da produção. 

Produtos são artefatos materiais e mercadorias. 
Produtos gerados a partir dos serviços que o 
requerem (customização). 

Produção é baseada na infraestrutura e em 
unidades e centros de produção (por exemplo, 
uma firma ou uma companhia). 

Foco no processo de alavancagem e de 
participação não finita. 

Ferramentas são, em sua maioria, ferramentas 
de produção. 

Cada vez mais, ferramentas são de mediação e 
tecnologias para relacionamento. 

O indivíduo é a unidade de produção, 
competência e inteligência. 

O foco é, cada vez mais, no coletivo como a 
unidade de produção, competência e 
inteligência. 

Habilidades e autoridade estão localizadas no 
indivíduo e nas instituições. 

Habilidades e autoridade são distribuídas e 
coletivas; habilidades híbridas. 

O espaço é fechado e obedece a finalidades 
específicas. 

O espaço é aberto, contínuo e fluido. 

Relações sociais marcadas pela hegemonia do 
livro, prevalecem; uma “ordem do texto” estável. 

Relações sociais marcadas pela crescente 
participação das mídias digitais são cada vez 
mais visíveis; textos em mudança contínua. 

 

Quadro 4 – Mentalidade 1.0 X Mentalidade 2.0 
Fonte: Maia (2013, p. 67). 

A mentalidade 1 está pautada na Web 1.017 e a mentalidade 2 na Web 2.018. 

Na Web 1.0 produtos, artefatos ou mercadorias são produzidos a partir de uma fonte 

e disponibilizados aos usuários da Internet, que por sua vez, recebem artefatos ou 

mercadorias prontas. Os usuários não estão posicionados como controladores de 

seus próprios dados, recebendo em um site o que os editores da web colocam. Há 

uma abordagem "industrial" da atividade produtiva material, em que empresas 

produzem artefatos para consumo, ocasionando uma divisão entre produtor e 

consumidor (KNOBEL; LANKSHEAR, 2007). 

Já a mentalidade Web 2.0 apresenta uma visão de mundo “pós-industrial” muito 

mais centrada em “serviços” e “habilitação” do que na produção e venda de artefatos 

de material para consumo privado. A produção está pautada na participação coletiva, 

colaboração, conhecimento e inteligência distribuídos, por meio de práticas que 

descentralizam autoria, mobilizando informações para relacionamento, hibridização e 

similares, e não na fabricação de produtos prontos. Um exemplo disso seria a 

                                                      
17 Web 1.0 conceitua a primeira geração de internet que tinha um conteúdo pouco interativo e o usuário 
era visto como espectador. 
18 Web 2.0 refere-se à segunda geração de internet, caracterizada por uma maior popularização da 
internet, com um conteúdo mais interativo, colaborativo, participativo e permite que o usuário seja tanto 
espectador quanto produtor do conteúdo dentro do ambiente. 
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enciclopédia on-line Wikipedia.org gratuita produzida em colaboração (KNOBEL; 

LANKSHEAR, 2007). Os autores consideram que os novos letramentos privilegiam 

[...] participação sobre publicação, conhecimento distribuído sobre 
conhecimento centralizado, inteligência coletiva sobre inteligência possessiva 
individual, colaboração sobre autoria individualizada, dispersão sobre 
escassez, compartilhamento sobre propriedade, experimentação sobre 
“normalização”, inovação e evolução sobre estabilidade e fixação, regra 
criativa-inovadora sobre pureza e policiamento genéricos, relacionamento 
sobre a transmissão de informações (LANKSHEAR; KNOBEL, 2007, p. 21, 
tradução nossa). 

Consideram, ainda, que há dois tipos de casos para os novos letramentos: 

casos periféricos (peripheral cases) e casos paradigmáticos (paradigm cases). 

“Paradigm cases of new literacies have both new ´technical stuff´ (digitality) and new 

´ethos stuff’. Peripheral cases of new literacies have new ´ethos stuff´ but not new 

´technical stuff’” (KNOBEL; LANKSHEAR, 2007, p. 7). 

Casos periféricos seriam os casos em que há novo ethos, mas não 

necessariamente nova tecnologia/técnica. Já casos paradigmáticos ocorrem quando 

o ethos é novo e a tecnologia também. Nessa perspectiva, nem todo 

letramento/prática que envolve nova tecnologia será sempre novo letramento. Práticas 

nas quais há apenas a digitalidade são consideradas, pelos autores, como casos 

periféricos de novos letramentos, pois embora tragam algo de novo em termos 

técnicos, não há o novo ethos pois não foram idealizadas, pensadas, estruturadas e 

realizadas sob a perspectiva de um novo ethos, que se apresenta como sendo mais 

colaborativo, interativo, participativo, menos individualizado e centralizado, bem 

diferente do letramento convencional. Os novos letramentos só serão de fato novos 

se incorporarem o espírito e os valores da Web 2.0, não garantido pela simples 

presença do computador. 

Knobel e Lankshear (2007) afirmam que o que é central para os novos 

letramentos não é o fato de podermos, por exemplo, procurar informações on-line ou 

escrever textos usando um processador de texto em vez de uma caneta ou máquina 

de escrever, mas o fato de podermos mobilizar tipos muito diferentes de valores, 

prioridades e sensibilidades dos letramentos com as quais estamos familiarizados. O 

significado do novo material técnico está relacionado à participação de práticas de 

letramento que envolvem diferentes tipos de valores, sensibilidades, normas e 

procedimentos diferentes dos letramentos convencionais. 
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Assim, um novo letramento só deve ser considerado novo quando ele não se 

restringe a transferir para uma nova infraestrutura tecnológica as mesmas práticas, 

atitudes, normas e valores provenientes de letramentos anteriores. Em vez disso, 

busca construir um quadro específico de atitudes e valores socioculturais mobilizados 

pelas novas possibilidades de construção, manipulação e circulação de textos 

oferecidas pelas tecnologias digitais. Portanto, não há como pensar em novos 

letramentos sem se levar em consideração a união indissociável entre as novas 

tecnologias e um novo ethos que elas implicam (MAIA, 2013). 

Porém, o que temos visto, muitas vezes, é uma inserção “forçada” de 

tecnologias que desconsidera seus maiores potenciais, suas dinâmicas interativas e 

estratégias sociocognitivas, limitando-se a transferir práticas letradas tradicionais para 

práticas mediadas por novos recursos tecnológicos, ou seja, mais do mesmo como 

pontua Barreto (2017). A autora alerta que nem sempre tudo que está veiculado no 

computador pode ser realmente chamado de digital, como por exemplo, um livro que 

foi digitalizado e transformado em arquivo PDF. Corroborando, Rojo (2016) afirma que 

nesse caso, passou do livro, papel, para a tela do computador, mas a experiência de 

leitura continua a mesma, ou seja, continua sendo uma leitura linear. Soares (2002, 

p. 150) esclarece que o texto “[...] é lido linearmente, seqüencialmente – da esquerda 

para a direita, de cima para baixo, uma página após a outra [...]”. A autora afirma que 

quando se trata de um texto na tela, em que há o hipertexto, então a experiência da 

leitura e da escrita é diferente, pois o texto 

é escrito e é lido de forma multilinear, multi-seqüencial, acionando-se links ou 
nós que vão trazendo telas numa multiplicidade de possibilidades, sem que 
haja uma ordem predefinida. A dimensão do texto no papel é materialmente 
definida: identifica-se claramente seu começo e seu fim, as páginas são 
numeradas, o que lhes atribui uma determinada posição numa ordem 
consecutiva – a página é uma unidade estrutural; o hipertexto, ao contrário, 
tem a dimensão que o leitor lhe der: seu começo é ali onde o leitor escolhe, 
com um clique, a primeira tela, termina quando o leitor fecha, com um clique, 
uma tela, ao dar-se por satisfeito ou considerar-se suficientemente informado 
– enquanto a página é uma unidade estrutural, a tela é uma unidade temporal 
(SOARES, 2002, p. 150). 

Ainda em 1988, Colin Lankshear e Michele Knobel já falavam da necessidade 

de uma visão sociocultural de letramento que envolvesse uma dimensão operacional, 

cultural e crítica uma vez que as novas formas de letramentos, provenientes do 

letramento digital, traziam novas formas de compreender o mundo. Os autores 

propunham a articulação do letramento digital com o crítico, implicando, assim, 
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desenvolvimento do senso crítico do aluno, permitindo a este questionar, analisar e 

contestar as relações de poder existentes, com vistas a provocar mudança social. 

Dessa forma, possibilitaria o desenvolvimento de hábitos analíticos de pensar, 

ler, escrever, falar ou discutir o que está por trás de impressões superficiais, mitos 

tradicionais, opiniões comuns, além de entender os contextos sociais e as 

consequências de qualquer tema. O que se pretende é que os participantes das 

práticas letradas não só construam sentidos, mas que também consigam transformá-

los e produzi-los de maneira ativa. 

Um trabalho nessa perspectiva, seria, por exemplo, o professor de Língua 

Portuguesa, a partir de gêneros discursivos próprios da cultura digital, propor questões 

de interpretação de texto que possam ir além de uma abordagem verificacionista, em 

que apenas se objetiva reconhecer as informações apresentadas no texto. Os 

questionamentos devem levar os alunos a expandir os significados do texto para além 

do que está explícito, propiciando o estabelecimento de relações entre os âmbitos 

individual (o que representa para o aluno), comunitário (o que representa para o 

bairro/país) e global (o que representa em outros países), com um olhar atento 

também acerca das informações, checando as fontes consultadas pelo autor do texto, 

verificando a credibilidade, questionando o posicionamento assumido pelo autor, e 

também se posicionando, aclarando os privilégios e apagamentos nas práticas 

sociais, intervindo no texto, alterando, com isso, os papéis autor/leitor, caminhando 

para uma prática mais participativa, colaborativa e distribuída, possibilitando que o 

aluno compreenda e transforme o meio em que vive. 

Na concepção dos Novos Letramentos, os artefatos digitais são concebidos 

como parte de um novo contexto social, que provoca transformações na própria 

construção do saber e como possível instrumento para promover o aprendizado, 

conectando-se a zonas de experiência reais em contextos estabelecidos, nos quais 

os indivíduos interagem buscando resolver problemas, enfatizando, assim, mais o 

aprender a ser do que o aprender sobre. Nessa perspectiva, a tecnologia é vista nem 

como “salvação” nem como “perdição” para o aprendizado (escolar ou não) (KNOBEL; 

LANKSHEAR, 2007). 

Acreditamos que há uma linha tênue separando a concepção da Pedagogia 

dos Multiletramentos da dos Novos Letramentos. A primeira constrói-se com base na 

multissemiose e na multiculturalidade; a segunda, embora possa abarcar esses dois 

aspectos, necessita da parte técnica oriunda das TIC juntamente a uma nova ética 
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proporcionada por essas tecnologias, o que faz com que nem toda prática social 

situada nos Multiletramentos seja considerada um novo letramento. 

Buzato (2007, p. 245) propõe uma concepção alternativa de letramentos 

digitais, não mais como tipos de letramento contrapostos aos tradicionais, ou seja, 

propõe que não haja uma dicotomização entre os letramentos digitais em relação aos 

letramentos ditos tradicionais. Assim, considera letramento digital como sendo “[..] 

redes complexas de letramentos (práticas sociais) que se apóiam, se entrelaçam, se 

contestam e se modificam mútua e continuamente por meio, em virtude e/ou por 

influência das TIC”. O autor ainda acrescenta que  

o que se espera do cidadão, do professor e do aluno, não é simplesmente 
que domine um conjunto de símbolos, regras e habilidades ligadas ao uso 
das TIC, mas que "pratique" as TIC socialmente, isto é, que domine os 
diferentes "gêneros digitais" que estão sendo construídos sócio-
historicamente nas diversas esferas de atividade social em que as TIC são 
utilizadas para a comunicação (BUZATO, 2006, p. 7). 

Além disso, o autor considera que os letramentos digitais são, potencialmente 

letramentos transculturais porque são potencialmente voltados para o contato com o 

outro, se entrelaçando e se contestando continuamente em zonas de contato como a 

internet. Na verdade, tal concepção se aproxima da ideia de transletramento à medida 

em que rompe com a dicotomização letramento tradicional e letramento digital.  

Tal concepção também é defendida por Thomas et al. (2007, s/p). Os autores 

definem transletramento como sendo “[...] the ability to read, write and interact across 

a range of platforms, tools and media from signing and orality through handwriting, 

print, TV, radio and film, to digital social networks”, ou seja, a capacidade e a prática 

sócio-cognitiva de ler, escrever e interagir por meio de uma série de plataformas, 

ferramentas e mídias mais antigas (oralidade, escrita à mão, imprensa, televisão, rádio 

e cinema) até as redes sociais digitais. Depreendemos, então, que o conceito de 

transletramentos se refere à convergência de letramentos e, portanto, não pode ser 

pensado separadamente das práticas sociais.  

Nesse sentido, o letramento digital é fruto das demandas sociais, pois “assim 

como todas as tecnologias de comunicação do passado, novas ferramentas digitais 

serão associadas a mudanças na língua, no letramento, na educação, na sociedade” 

(DUDENEY; HOCKLY; PEGRUM, 2016, p. 17), o que quer dizer que “ser letrado hoje 

não é garantia de que seremos letrados amanhã, uma vez que as novas tecnologias 
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se renovam contiuamente, exigindo leitores e produtores de textos experientes em 

várias mídias” (ZACHARIAS, 2016, p. 17). 

Assim, percebemos que há diferentes concepções acerca de letramento e 

letramento digital, e que a discussão não se encerra aqui, posto que o letramento 

acontece nas práticas sociais, que também são mutáveis, haja vista os diversos 

acontecimentos por que tem passado e ainda há de passar a humanidade. Contudo, 

ressaltamos que, na época atual, a escola ainda é a principal agência de letramento, 

responsável por desenvolver as competências e habilidades basilares aos educandos 

podendo, nesse contexto, ser uma via tanto para legitimar e perpetuar práticas de 

letramento já prestigiadas quanto para homologar outras formas de dizer que estão 

silenciadas.  

Na sessão seguinte, situaremos o letramento no ensino da Língua Portuguesa.  

 

2.2  Ensino de Língua Portuguesa e letramento 

 
Na atualidade, o ensino de Língua Portuguesa, de acordo com Bunzen (2014, 

s.p.) tem sido desenvolvido por meio de “[...] práticas e atividades que procuram levar 

as crianças a se apropriarem, progressivamente, das capacidades de compreender 

textos e de produzi-los em diferentes modalidades (escrita, oral, multimodal), de forma 

crítica e contextualizada”. Nessa perspectiva, o trabalho com os gêneros discursivos 

na sala de aula tem sido considerado a base do ensino de língua materna no país. 

Desde a publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), ainda em 1998, já 

se orientava para isso: 

Todo texto se organiza dentro de determinado gênero em função das 
intenções comunicativas, como parte das condições de produção dos 
discursos, as quais geram usos sociais que os determinam (BRASIL, 1998, 
p. 21).  

Essa orientação desdobrou-se em atualizações e ampliações posteriores como 

as contidas nas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica (DCN) e, mais 

recentemente, na Base Nacional Comum Curricular (BNCC): “as habilidades não são 

desenvolvidas de forma genérica e descontextualizada, mas por meio da leitura de 

textos pertencentes a gêneros que circulam nos diversos campos de atividade 

humana” (BRASIL, 2017, p. 75), em que se assume a centralidade do texto como 

unidade de trabalho e as perspectivas enunciativo-discursivas na abordagem. Nessa 
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ótica, “[...] a linguagem é tratada como forma de interação entre sujeitos” (JURADO; 

ROJO, 2006, p. 38). 

No momento da interação, oral ou escrita, as pessoas recorrem a determinados 

gêneros discursivos para atender às suas necessidades de comunicação. Bakhtin 

(2011, p. 261-262) afirma que 

O emprego da língua efetua-se em forma de enunciados (orais e escritos) 
concretos e únicos, proferidos pelos integrantes desse ou daquele campo de 
atividade humana. Esses enunciados refletem as condições específicas e as 
finalidades de cada referido campo não só por seu conteúdo (temático) e pelo 
estilo de linguagem, ou seja, pela seleção dos recursos lexicais, fraseológicos 
e gramaticais da língua, mas acima de tudo, por sua construção 
composicional. [...] o conteúdo temático, o estilo, a construção composicional 
[...] estão indissoluvelmente ligados no todo do enunciado. [...] 
Evidentemente, cada campo de utilização da língua elabora seus tipos 
relativamente estáveis de enunciados, os quais denominamos gêneros do 
discurso. 

Portanto, gêneros do discurso são tipos relativamente estáveis de enunciados, 

como por exemplo, notícias, anúncios, bulas de remédio, dentre outros. Os gêneros 

discursivos são conhecidos e reconhecidos pela forma de composição, pelos temas, 

funções que viabilizam e o estilo de linguagem que permitem. Rojo (2014) esclarece 

que esses três elementos – forma composicional, tema e estilo – não são dissociáveis 

uns dos outros, pois os temas de um texto ou enunciado se realizam somente a partir 

de um certo estilo e de uma forma de composição específica. 

A autora ressalta que o tema é o conteúdo enfocado com base em uma 

apreciação de valor que o autor lhe dá, e é por meio dele que a ideologia circula. A 

forma de composição e o estilo do texto propiciam ecoar o tema do texto. O estilo são 

as escolhas linguísticas feitas para dizer o que se quer dizer, gerando o sentido 

desejado, podendo ser de léxico, estrutura frasal, registro linguístico, envolvendo, 

inclusive, todos os aspectos da gramática. A forma de composição é a organização e 

o acabamento do todo do enunciado, ou seja, do texto como um todo, estando 

relacionada à progressão temática, à coerência e à coesão do texto. 

As pessoas estão a todo instante estabelecendo comunicação, e os textos 

fazem parte da vida delas, pois são frutos das demandas sociais. Atualmente, tem-se 

visto que as práticas de linguagem estão sendo mediadas pela utilização das 

tecnologias de informação e comunicação, envolvendo, com isso, práticas que se 

utilizam de novos gêneros e textos cada vez mais multissemióticos e multimidiáticos, 

sendo considerados gêneros próprios da cultura digital e da cultura juvenil.  
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Os estudantes estão inseridos nessa cultura digital, “[...] envolvendo-se 

diretamente em novas formas de interação multimidiática e multimodal e de atuação 

social em rede [...]” (BRASIL, 2017, p. 61). Com o uso de artefatos, novos gêneros 

discursivos têm sido criados ou recriados, como por exemplo, o e-mail, que nada mais 

é do que a evolução da carta. 

Segundo a BNCC (BRASIL, 2017), o professor de Língua Portuguesa deve 

pautar o seu trabalho a partir de uma perspectiva enunciativo-discursiva da linguagem, 

partindo do texto, de forma a sempre relacioná-lo a seus contextos de produção e ao 

desenvolvimento de habilidades ao uso significativo da linguagem em atividades de 

leitura, escuta e produção de textos em várias mídias e semioses. 

O texto deve ser trabalhado a partir de seu pertencimento a gêneros discursivos 

que estão presentes em nossa sociedade, tendo em vista o desenvolvimento das 

capacidades de leitura, produção e tratamento das linguagens, aumentando as 

possibilidades de participação nas práticas sociais, e consequentemente ampliando o 

letramento dos alunos (BRASIL, 2017). 

Nessa perspectiva, letramento e gêneros discursivos estão intimamente 

ligados. O letramento refere-se ao uso da leitura e da escrita nas mais diversas 

práticas sociais, sejam elas orais ou escritas, e que por sua vez, são materializadas 

em gêneros discursivos, já que os discursos são mediados por gêneros. Dessa forma, 

o letramento refere-se às possibilidades de uso das habilidades de leitura e escrita, 

os gêneros correspondem à materialização das habilidades orais e escritas, ou seja, 

são “uma forma de realizar linguisticamente objetivos específicos em situações 

particulares” (MARCUSCHI, 2008, p. 154). 

Zacharias (2016, p. 28) afirma que o letramento em contexto digital demanda 

conhecimentos para além dos necessários para os textos impressos, uma vez que 

exige tanto “[...] a apropriação das tecnologias [...] quanto o desenvolvimento de 

habilidades para produzir associações e compreensões nos espaços multimidiáticos”. 

A autora ressalta que, embora essenciais, “[...] incorporar ao ensino da leitura tanto 

os textos de diferentes mídias (jornais impressos e digitais, formulários online, vídeos, 

músicas, sites, blogs e tantos outros) quanto formas de lidar com eles” (ZACHARIAS, 

2016, p. 17) tem sem mostrado um grande desafio para os professores, uma vez que 

muitos deles ainda têm sua prática embasada na cultura do impresso. 

Na sessão seguinte, apresentaremos um recorte de produções acadêmicas 

sobre letramento digital. 
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2.3 Panorama da discussão acadêmica sobre letramento digital no ensino da 

Língua Portuguesa na educação básica 

 

A revisão de literatura “[...] é a parte central de qualquer estudo, pois ela 

demonstra a familiaridade do pesquisador com a literatura contemporânea e a sua 

capacidade de avaliar criticamente as pesquisas já realizadas” (MOREIRA; CALEFFE, 

2008, p. 27). Alves-Mazzoti (1998, p. 182) também considera que é a “[...] familiaridade 

com o estado do conhecimento na área que torna o pesquisador capaz de 

problematizar o tema e de indicar a contribuição que seu estudo pretende trazer à 

expansão do conhecimento”. Assim, esta sessão objetiva apresentar um panorama 

da discussão acadêmica sobre o letramento digital relacionado ao ensino da Língua 

Portuguesa na educação básica. A produção do conhecimento é uma construção 

coletiva da comunidade acadêmica, no qual as investigações se inserem, 

complementando ou contestando pesquisas anteriores (ALVES-MAZZOTI, 1998).  

Essa pesquisa foi realizada, privilegiando-se das produções apresentadas a 

partir de 2014 até 2019, na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações 

(BDTD) e no Banco de Teses da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (CAPES). Para realizar a busca, elegemos como palavra-chave o termo 

“letramento digital”. A busca foi feita nos bancos de dados em agosto de 2018 e 

atualizada em junho de 2019. Para o termo “letramento digital” foram encontrados no 

BDTD 148 trabalhos, sendo 118 dissertações e 30 teses e, no banco da CAPES, 287 

trabalhos, sendo 257 dissertações e 30 teses.  

Moreira e Caleffe (2008, p. 28) afirmam que “após localizar uma série de 

estudos para revisar, será preciso decidir quais os estudos que estão relacionados 

com a área em questão”. Assim, a partir dos resultados apresentados, procedeu-se à 

filtragem a fim de se selecionar apenas os trabalhos que se referissem ao letramento 

digital na língua portuguesa na educação básica, pois embora se desejasse apenas 

trabalhos cuja palavra-chave fosse “letramento digital” o banco de dados apresentou 

muitos trabalhos que não se enquadravam na temática que se objetiva estudar. 

A filtragem foi realizada pela leitura dos títulos, resumos e palavras-chave dos 

estudos apresentados. Inicialmente, buscou-se encontrar a palavra-chave “letramento 

digital”, em seguida, foi feita a leitura do título e, posteriormente, do resumo para, 

então, selecionar os trabalhos pertinentes. Foram selecionadas 93 

teses/dissertações, sendo 89 dissertações e 4 teses. Alves-Mazzoti (1998, p. 181) 
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pontua que “a visão abrangente da área por parte do pesquisador deve servir 

justamente para capacitá-lo a identificar as questões relevantes e a selecionar os 

estudos mais significativos para a construção do problema a ser investigado”. Após o 

levantamento, de forma a organizar a análise dos trabalhos selecionados, agrupamos 

essas pesquisas de acordo com os objetos de estudo. 

 

2.3.1 Investigações de usos de artefatos digitais na escola 

 

Os estudos a seguir buscaram investigar o uso que os professores fazem dos 

artefatos digitais em sala de aula, quer seja no laboratório de informática, usando o 

computador e a internet, quer seja nos dispositivos móveis, como smartphone, tablet, 

por exemplo.  

Nunes (2018), Santana (2017), Pereira (2014) e Silva, W. (2014) investigaram, 

por meio de um estudo de caso, as estratégias de leitura e escrita desenvolvidas com 

o uso de TIC. Nunes (2018) concluiu que não houve indícios de articulação entre 

estratégias e práticas sociais para o letramento digital em contexto híbrido, embora 

houvesse recursos tecnológicos que possibilitassem práticas para um contexto híbrido 

de leitura.   

Santana (2017) verificou que a relação entre os letramentos digital e escolar 

acontecem em meio a contradições do trabalho realizado na escola e às dificuldades 

apresentadas pelos estudantes em torno da leitura hipertextual e das ações sociais 

envolvidas nos eventos de letramento digital, sendo, portanto, necessário 

redimensionar o papel da escola frente às questões trazidas pela cultura digital, 

interligando as práticas digitais dos sujeitos com o trabalho voltado para o 

desenvolvimento das competências básicas de leitura, ensinando também o aluno a 

lidar com o excesso de informações da internet. No que tange ao letramento digital, o 

estudo fundamentou-se em Brian Street e Magda Soares.  

Pereira (2014) se embasou, principalmente, nos Novos Estudos do Letramento 

de Kate Pahl e Jennifer Rowsell, e nos Multiletramentos do Grupo de Nova Londres e 

de Roxane Rojo, letramento como prática social de Brian Street, Colin Lankshear, e 

Michele Knobel, e de letramento digital de Alain Martin. Verificou que há uma inserção 

mínima do letramento digital no currículo escolar, práticas letradas digitais incipientes 

e pontuais, em que se consideram pouco as práticas sociodiscursivas dos alunos 
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exteriores à escola, e formação docente insuficiente para o desenvolvimento do 

letramento digital.   

Silva, W. (2014) concluiu, por meio das triangulações das observações, 

entrevistas e todo material analisado durante a pesquisa, que os professores usam as 

mídias digitais em sua prática, porém limitando-as à função de recurso, ou seja, como 

elemento ilustrativo daquilo que se considera importante e necessário que os alunos 

aprendam. Tal fato também foi verificado nos estudos de Vieira (2017, p. 119) quando 

afirma que “[...] fica evidenciada a diversidade de uso das TDIC como ferramenta de 

auxílio ao ensino-aprendizagem na escola”, sugerindo, portanto, a necessidade de 

investimentos na formação continuada do professor para o uso desses artefatos. 

Nascimento (2014), também por meio de um estudo de caso, concluiu que há 

um significativo avanço na utilização dos artefatos para além do instrucional, 

evidenciando, contudo, a necessidade de formação docente para o uso pedagógico. 

Foram observadas atividades que podem conduzir o estudante ao desenvolvimento 

do letramento digital crítico. Quanto à questão do protagonismo no meio virtual, 

atrelado aos processos de autoria/coautoria, verificou um trabalho incipiente. A 

pesquisa teve como suporte teórico os estudos sobre letramento, segundo David 

Barton e Mary Hamilton, Ângela Kleiman, Janet Maybin, Brian Street e Magda Soares; 

Multiletramentos, segundo Roxane Rojo; letramento digital, segundo Marcelo Buzato, 

Maria Teresa Freitas, Carla Viana Coscarelli, Ana Elisa Ribeiro, Antonio Carlos Xavier; 

Cultura Digital, de acordo com Lúcia Santaella, André Lemos, Pierry Lévy e Marco 

Silva. 

Oliveira, C. (2016) investigou o uso pedagógico das TIC nas práticas docentes 

de Língua Portuguesa no Ensino Médio. Adotou como referencial teórico para falar de 

letramento Magda Soares e Ângela Kleiman, letramento digital Carla Viana Coscarelli 

e Ana Elisa Ribeiro, multiletramentos Roxane Rojo. Concluiu que há a necessidade 

de se desenvolver e/ou refinar as competências e as habilidades dos professores no 

uso de artefatos digitais na prática pedagógica, a fim de que possam utilizá-los de 

forma crítica para o ensino e a aprendizagem.  

Corroborando, Oliveira, J. (2018) também verificou que embora os alunos 

façam uso das TIC cotidianamente e busquem conhecimentos nos meios digitais, 

concluiu que é necessário mais investimentos por parte do poder público, para que 

haja acesso à internet de qualidade e a cursos de formação continuada que 

possibilitem discussão e elaboração de atividades práticas que incentivem o professor 
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a pensar em atividades que direcionem para o uso concreto e interacional da língua. 

A professora investigada apresentou proficiência/fluência digital suficiente para 

ministrar aulas voltadas ao uso de TIC, entretanto, demonstrou insatisfação em 

relação à estrutura e aos recursos materiais disponíveis na instituição. Suas aulas 

ainda são voltadas, principalmente, para a realização de conteúdos gramaticais, 

priorizando o ensino de conteúdos voltados à compreensão de tópicos da gramática 

normativa. Também buscou suporte teórico em Magda Soares, Roxane Rojo, Ana 

Elisa Ribeiro, Xavier, Carla Viana Coscarelli para abordar questões referentes a 

letramento, multiletramentos e letramento digital.  

Toyota (2017) pesquisou sobre o uso que os professores fazem dos 

dispositivos móveis para o trabalho com a leitura. Entrevistou professores da rede 

pública do estado de São Paulo. Concluiu que o discurso pedagógico, centrado em 

regras e controle pelo professor sobre os alunos, dificulta a modificação dos papéis 

pedagógicos no contexto escolar, mantendo-se a figura centralizadora e controladora 

do professor, inviabilizando uma prática reflexiva e crítica frente aos diferentes 

gêneros discursivos existentes na internet. Constatou, ainda, que o uso dos 

dispositivos móveis na sala de aula é incipiente, observando-se a necessidade de 

formação para o uso pedagógico. Para os conceitos sobre letramento digital, 

embasou-se em Roxane Rojo, Denise Bértoli Braga e Ezequiel Theodoro Silva. 

Rocha, L. (2017) objetivou compreender a relação entre o letramento digital e 

o ensino de língua materna a partir da linguagem, no whatsapp, do corpo discente de 

uma escola estadual de Aracaju. O trabalho deu-se em dois momentos: no primeiro, 

uma pesquisa de caráter bibliográfico, e no segundo, uma de campo, com aplicação 

de questionário ao corpo discente. Concluiu que é necessário não somente o 

aparelhamento digital da escola, mas a qualificação docente para o uso dessas 

tecnologias e para o conhecimento dos gêneros digitais. Advertiu que se essa situação 

não se alterar, pode terminar em um tipo de ensino de língua materna com as mesmas 

dificuldades que o ensino corrente sem apelo a esses recursos, uma vez que falta 

muito para o pleno domínio tanto do corpo docente como do discente dos gêneros 

discursivos da cultura digital. 

Santiago (2014) objetivando conhecer as práticas educativas desenvolvidas, 

que poderão servir de exemplo e incentivo ao processo de letramento, concluiu que o 

ciberespaço e seus artefatos ainda são pouco explorados para divulgar as ações de 

letramentos desenvolvidas no espaço escolar. Os professores reconhecem a 
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importância de se utilizar esses artefatos e entendem que também necessitam de 

formação continuada para realizar um trabalho significativo. 

Rocha, T. (2018) objetivou conhecer as estratégias usadas pelos professores 

para ensinar os alunos a realizarem pesquisas na internet. Utilizou como aporte 

teórico Carla Viana Coscarelli e Ana Elisa Ribeiro a respeito de letramento digital. 

Realizou uma pesquisa documental/exploratória, de abordagem quantiqualitativa do 

tipo descritiva, e um manual com algumas estratégias para orientar o professor do 

Ensino Fundamental na elaboração de suas propostas de pesquisa escolar solicitadas 

aos alunos. Embora os docentes afirmassem, no questionário, que orientavam os 

alunos nos exercícios de pesquisa, não foi comprovado isso nas respostas dos alunos 

que afirmaram que os docentes não os orientavam, apenas expunham a temática, a 

data de entrega e a data de apresentação. No que tange ao gênero discursivo/textual 

a ser entregue pelos alunos, os professores demonstraram uma maior preferência 

pela produção de cartazes e revistas como produto final. Observou, ainda, que a 

atividade de pesquisa escolar apresentada se tornou um exercício frágil, vazio, sem 

objetivo definido, ficando o aluno “perdido” na realização da pesquisa, visto que não 

existem orientações precisas a seguir nem antes, nem durante, nem após a realização 

do trabalho. Portanto, a pesquisa escolar precisa ser ensinada. “Não é uma habilidade 

natural do aluno. Ele aprende na escola com os nossos ensinamentos” (ROCHA, 

2018, p. 91).  

Santos, M. (2018) investigou como os professores abordam os gêneros digitais 

em sala de aula, em específico o blog, e suas perspectivas em trabalhar com esse 

gênero no âmbito do uso da linguagem nos Ensinos Fundamental e Médio. Por meio 

de uma pesquisa qualitativa, aplicando entrevistas e um questionário via google docs, 

para os professores de língua portuguesa, notou que é necessário que estes 

aprimorarem o conhecimento acerca dos gêneros digitais, para poderem indicar 

estratégias e fazerem com que os alunos compreendam a real utilidade da língua nas 

práticas sociais em que eles estão inseridos.  

Silva, Emanuel (2014) investigou as contribuições dos games para as práticas 

de leitura e escrita a partir de uma pesquisa qualitativa, por meio de aplicação de 

questionário e entrevista a professores de Língua Portuguesa que são usuários de 

redes sociais. Adotou como embasamento teórico, principalmente, Magda Soares e 

Roxane Rojo. Concluiu que é necessário a escola desenvolver ações relacionadas à 

utilização de games criando novas possibilidades de leitura, escrita e multiletramento, 
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relacionando assim, as práticas sociais desenvolvidas pelos alunos fora do âmbito 

escolar aos conteúdos direcionados na escola, favorecendo um novo modo de ensinar 

e aprender.  

Sintetizamos, no quadro abaixo, os resultados apontados nessas pesquisas. 

Autor Ano Instituição Tipo Resultados apontados 

Nunes 2018 FEEVALE Dissertação 
Não houve indícios de articulação entre 
estratégias e práticas sociais para o 
letramento digital em contexto híbrido. 

Oliveira, J. 2018 UFBA Dissertação 
As aulas de Língua Portuguesa, ainda que 
de forma lenta e incipiente, estão utilizando 
artefatos digitais. 

Rocha, T. 2018 UFPB Dissertação 
Não foram observadas orientações para as 
atividades de pesquisa utilizando-se de 
artefatos digitais. 

Santos, M. 2018 UNIGRANRIO Dissertação 

Os professores devem aprimorar seu 
conhecimento acerca dos gêneros digitais, 
para poderem indicar estratégias e fazer 
com que os alunos compreendam a real 
utilidade da língua nas práticas sociais em 
que eles estão inseridos. 

Santana 2017 UNEB Dissertação 

Os letramentos digital e escolar acontecem 
em meio a contradições do trabalho 
realizado na escola e as dificuldades 
apresentadas pelos estudantes em torno da 
leitura hipertextual e das ações sociais 
envolvidas nos eventos de letramento 
digital. 

Vieira 2017 UFMG Dissertação 
Na visão dos professores as TIC têm 
favorecido o processo de ensino-
aprendizagem, bem como a inclusão digital. 

Toyota 2017 UNIFESP Dissertação 
O uso de artefatos digitais na sala de aula 
não é significativo. 

Rocha, L. 2017 UFS Dissertação 

Falta domínio tanto do corpo docente como 
do discente do conhecimento tecnológico e 
do conhecimento mais específico do 
trabalho com gêneros textuais.  

Oliveira, C. 2016 UFMG Dissertação 

Os resultados sugerem a necessidade de se 
desenvolver e/ou refinar as competências e 
as habilidades dos professores no uso de 
TDIC na educação.  

Pereira 2014 UFC Tese 

Inserção mínima do letramento digital no 
currículo escolar; pouca afinidade dos 
docentes com as condições físicas 
disponíveis; formação docente insuficiente 
para o desenvolvimento do letramento 
digital; as práticas letradas digitais ainda são 
bastante incipientes e pontuais, e 
consideram pouco as práticas 
sociodiscursivas dos alunos exteriores à 
escola.  
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Silva, W. 2014 UEPB Dissertação 
As mídias digitais foram utilizadas pelo 
professor, porém limitando-as à função de 
recurso. 

Nascimento 2014 UNEB Dissertação 

Observou-se, em alguns casos, um 
significativo avanço quanto à utilização das 
TIC pelo professor para além do 
instrucional, conduzindo o aluno ao 
desenvolvimento do seu letramento digital 
crítico. Verificou-se um trabalho incipiente 
quanto ao protagonismo do aluno no meio 
virtual, atrelado aos processos de 
autoria/coautoria. 

Santiago 2014 UFC Dissertação 
O ciberespaço e seus artefatos ainda são 
pouco explorados nas ações de letramentos 
desenvolvidas pelas escolas.  

Silva, 
Emanuel 

2014 UEPB Dissertação 
As práticas de letramento digital ainda são 
incipientes. 

Quadro 5 – Uso de artefatos digitais na escola 
Fonte: elaborado pela autora (2020). 

 

No geral, os resultados apontados nessas pesquisas identificaram que ainda é 

incipiente o trabalho do professor de Língua Portuguesa no que concerne ao 

letramento digital.  

 

2.3.2 Aplicações de sequência didática 

 

Por meio da aplicação de sequência didática, os pesquisadores analisaram as 

práticas de leitura e produção de diversos gêneros textuais nos suportes digitais, como 

tirinhas, memes, notícias, relatório escolar de experiência científica, webquest, 

narrativas digitais, blog, hipertexto, contos, fábulas, ciberpoemas, post, fórum de 

discussão, relato pessoal, crônicas, facebook, fanfics, anúncio publicitário e 

reportagem digital. Alguns estudos também analisaram a contribuição das plataformas 

moodle, twitter, facebook e webquest para o letramento digital. 

 Ferreira (2018), Macedo (2018), Santos C. (2016), Almeida A. (2017) e Chanan 

(2015), Gaudêncio (2015), Marques (2017), Silva L. (2016), Becker (2015), Rossarola 

(2016), e Gomes (2017) aplicaram sequências didáticas explorando o ambiente digital 

por meio do Toondoo, memes, fórum de discussão virtual, Google Docs, Glogster, 

Edmodo, documentos do gmail, Moodle, e-book, webgrafia, fanpage, ciberpoesia, 

respectivamente. 

Ferreira (2018) analisou as práticas de leitura e de produção de textos 

multimodais no 9º ano por meio da produção de tirinhas no site Toondoo, 
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fundamentando, principalmente, nos estudos de Roxane Rojo que aborda os gêneros 

no contexto da hipermodernidade; José Manuel Moran que aborda a importância da 

inserção das TIC no ambiente escolar; Roxane Rojo e Carla Viana Coscarelli que 

abordam os multiletramentos. Verificou que o trabalho com os textos advindos das 

TIC favorece o letramento digital e crítico dos alunos, porém, enfatizou que é 

necessário que a escola repense sua função e que se adeque às novas necessidades 

sociais, de forma que trabalhe para formação de alunos multiletrados. 

Macedo (2018) aplicou duas sequências didáticas, uma para o trabalho com a 

leitura online, em dispositivo digital (smartphone); e uma para a leitura no impresso, 

objetivando analisar as estratégias de leitura de memes utilizadas pelos discentes e, 

consequentemente, os efeitos produzidos por elas. Tudo foi registrado em um diário 

de observação. Posteriormente, realizou uma entrevista semiestruturada com os 

sujeitos, objetivando analisar a leitura compreensiva do gênero meme. Notou que ler 

no ambiente digital requer novas estratégias de leitura, diferentes das do impresso, 

porém, que se somam às estratégias de leitura no impresso, e que exigem a prática 

de novas habilidades de leitura de diferentes gêneros, em diferentes dispositivos. 

Santos, C. (2016) objetivou compreender a funcionalidade do Fórum de 

Discussão Virtual para o ensino da argumentação e do letramento digital, a partir dos 

comentários feitos nele pelos estudantes de uma escola de ensino fundamental da 

rede pública. Concluiu que ocorreu uma ampliação dos aspectos argumentativos 

durante a produção textual no ambiente virtual pelos alunos, apresentando-se o fórum 

de discussão virtual um gênero favorável para o ensino de conhecimentos linguísticos, 

para práticas de letramento digital e para a interação entre estudantes. 

Almeida, A. (2017) elaborou uma sequência didática para a produção de contos 

literários no Ensino Fundamental por meio do Google Docs para promover os 

letramentos literário e digital. Considerou que a atividade se mostrou eficaz, levando 

o aluno a envolver-se com o objeto ensinado de maneira desafiadora, realizando 

tarefas que atuam nos limites do que é difícil, mas não impossível de realizar. O 

aprendizado foi se consolidando por meio das interações entre aluno-professor, aluno-

aluno e aluno-conteúdo. Verificou que a atividade possibilita que o aluno questione, 

discuta e se posicione acerca do conhecimento em estudo. 

Chanan (2015) desenvolveu um projeto de leitura e escrita de textos literários, 

objetivando desenvolver a produção multimodal e os multiletramentos em meio digital, 

vinculados à formação de leitores em uma escola de Ensino Médio. Trabalhou com o 
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gênero conto e microconto em uma perspectiva de exploração de análise linguística, 

da literatura e da produção textual, objetivando investigar a eficácia da unificação 

desses conteúdos. Propôs uma produção escrita multimodal, utilizando como suporte 

a rede social Glogster para verificar a interferência das TIC no processo de aprender 

e ensinar. Concluiu que é possível e viável trabalhar análise linguística, literatura e 

produção textual, observando que a teoria dos multiletramentos também é aplicável 

nas escolas públicas, mesmo que com poucos recursos tecnológicos. 

Gaudêncio (2015) apresentou os resultados de uma intervenção em sala de 

aula por meio da utilização, pelos alunos, do Edmodo. Fundamentou-se em autores 

que discorrem sobre a relação entre tecnologia e educação, letramento, 

multiletramento e letramento digital, a exemplo de Antônio Carlos Xavier, José Manuel 

Moran, Fernando José de Almeida, Roxane Rojo, Carla Viana Coscarelli, Ana Eliza 

Ribeiro e Luiz Antônio Marcuschi. Aplicou uma sequência didática em que, por meio 

do celular, os alunos acessavam as atividades disponibilizadas no Edmodo. Verificou 

que a inserção de novas práticas e o incentivo à escrita numa perspectiva multiletrada 

é importante, principalmente por possibilitar a leitura, a produção e a socialização de 

textos em diferentes linguagens. 

Marques (2017) analisou o processo de apropriação, colaboração e autoria na 

escrita dos alunos do Ensino Médio a partir da implantação do jornal escolar online 

em uma escola pública. Investigou o processo de autoria multimidiática, multiautoria, 

reconhecendo estratégias usadas para a escrita colaborativa a partir do Documentos 

do Gmail, e apropriação do gênero reportagem digital na produção escrita dos alunos. 

Buscou aporte teórico nos conceitos de hipertexto de Ana Elisa Ribeiro e Lúcia 

Santaella, letramento de Luiz Percival Leme Britto, letramento digital de Marcelo 

Buzato e letramento multi-hipermidiático de Inês Signorini. Concluiu que houve 

obstáculos quanto ao uso dos Documentos do Gmail, tendo sido superados no 

decorrer das atividades. No que se refere à apropriação do gênero, os resultados 

alcançaram o objetivo inicial. Para as questões de multiautoria e autoria multimidiática, 

as ações realizadas evidenciaram a necessidade de intervenções sobre as temáticas 

plágio e cópia da internet, o que resultou em uma atividade extra na sequência 

didática. 

Silva, Leandro (2016) objetivou identificar como os alunos do 6º ano de uma 

escola pública expressam linguisticamente a percepção de sua primeira experiência 

de produção de textos a partir do Moodle, refletindo sobre as implicações de tal 
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percepção para o processo de ensino e aprendizagem visando ao letramento digital. 

Propôs cinco aulas em uma turma institucional do Moodle, que foram orientadas a 

partir do programa Olimpíada Brasileira de Língua Portuguesa. As postagens dos 

diários do ambiente virtual compuseram o corpus da pesquisa. Buscou embasamento 

teórico sobre letramento digital em Magda Soares e Carla Viana Coscarelli, e 

multiletramentos em Roxane Rojo. Concluiu que o Sistema de Avaliatividade é um 

método eficiente de avaliação do ambiente digital e do mapeamento do léxico da 

emoção da faixa etária que integra o grupo analisado, revelando a possibilidade de 

satisfação do aluno do ensino fundamental para com o processo de letramento digital 

por meio do ambiente virtual de aprendizagem. 

Becker (2015) investigou o processo de autoria, oralidade e escrita, embasado 

em discussões de Roxane Rojo sobre multiletramentos, e Antônio Carlos Xavier e 

Carla Viana Coscarelli sobre letramento digital. Expôs os resultados de como ocorreu 

toda a composição oral e escrita dos gêneros relato, entrevista, fábula como 

propulsores da pesquisa, e o gênero digital e-book como possibilidade de letramento 

digital. Foram elaborados fantoches e cenários teatrais para socialização dos textos à 

comunidade e circulação em blog, e a síntese deles nas páginas do facebook da 

escola. Após a análise de toda a produção oral e escrita desenvolvida pelos alunos 

verificou que o aluno passou a se ver como sujeito autor. 

Rossarola (2016) realizou um estudo a respeito da apropriação da webgrafia 

em pesquisa escolar, com foco no letramento digital e na construção de autoria. Por 

meio de uma pesquisa qualitativa, adotou-se a pesquisa-ação integrada à técnica de 

observação participante. Os dados foram coletados em uma turma de 9º ano do 

Ensino Fundamental de uma escola pública e indicam que os alunos são “nativos 

digitais”, no entanto necessitam do professor para o uso pedagógico dos artefatos 

digitais, propondo-lhes atividades de letramento digital. Evidenciou a importância de 

os professores ensinarem maneiras de apropriação da webgrafia em pesquisa 

escolar, colaborando com a formação do estilo individual, com a produção textual 

autoral, o que resultará na constituição do aluno autor. 

Gomes (2017) observou a navegabilidade e analisou a recepção de estudantes 

do 7º ano do Ensino Fundamental de uma escola pública, pelos ciberpoemas da 

página Ciberpoesia, de Sérgio Capparelli e Ana Cláudia Gruszynski. A partir de uma 

pesquisa qualitativa, realizou pesquisa participante com alunos que integraram uma 

oficina de leitura na sala de informática da escola. As análises foram feitas à luz de 
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um aporte teórico relativo ao hipertexto de Urbano Nóbrega Nojosa, leitura digital de 

Katherine Hayles e Lúcia Santaella, cibercultura e formação do leitor de André Lemos 

e Pierre Lévy. Verificou que a ciberpoesia forma um gênero literário digital 

intersemiótico e que, apesar de ser constituinte da influência cultural do uso de 

artefatos digitais, ainda carece de diferentes suportes técnicos e de mediação 

pedagógica para integrar as práticas escolares. 

Já Lira (2015), Serafim (2014), Guerra (2015), Valadão (2016), Farizato (2015), 

Rodrigues, P. (2015), Franco (2015) desenvolveram sequências didáticas tendo como 

suporte o facebook.  

Lira (2015) objetivou trabalhar a leitura e a produção de texto de opinião em 

uma turma do 9º ano do Ensino Fundamental. A intervenção pautou-se nos estudos 

de Denise Bértoli Braga, Carla Viana Coscarelli, Pierre Lévy, Luiz Antônio Marcuschi, 

José Manuel Moran, Carlos Antônio Xavier, dentre outros, que ressaltam a 

importância do uso de artefatos digitais na escola.  A atividade pedagógica 

desenvolvida em ambiente digital revelou uma considerável motivação dos alunos na 

realização das tarefas de produção textual. 

Serafim (2014), objetivando refletir sobre possibilidades de utilização do 

facebook, a partir dos recursos interacionais e dos gêneros textuais em circulação 

nessa rede social, desenvolveu e aplicou um conjunto de atividades sistemáticas para 

estudo de um gênero textual específico, criando um grupo de discussão virtual como 

extensão do espaço físico da sala de aula. Verificou que os recursos interacionais do 

facebook, bem como a diversidade de gêneros textuais compostos por elementos 

verbais, visuais e sonoros, em circulação nesse suporte, exerceram um importante 

papel no processo de ensino-aprendizagem, tornando-se um meio para discussão dos 

textos, bem como um espaço democrático para apresentação de ideias, críticas e 

sugestões. Adotou como suporte teórico os estudos de Luiz Antônio Marcuschi, 

Ângela Dionísio, Pierre Lévy, Roxane Rojo, dentre outros que discutem sobre gêneros 

e suportes textuais, multimodalidade, mediação pedagógica, cibercultura e 

multiletramentos.  

Guerra (2015), objetivando evidenciar resultados sobre a utilização do facebook 

enquanto ambiente de ensino-aprendizagem envolvendo o gênero poema concretista, 

concluiu que é possível a apropriação das redes sociais do facebook enquanto 

ambiente de ensino-aprendizagem sobre poemas concretos, podendo ser útil ao 

ensino, a depender da forma de utilização.  
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Rodrigues, P. (2015) investigou a prática de leitura e de produção textual em 

um grupo fechado no facebook e, ao analisar os aspectos de coerência presentes nas 

produções textuais dos alunos, bem como se houve avanço do letramento alfabético 

e digital, constatou que, por meio de um trabalho mais frequente de leitura e escrita, 

os alunos progrediram em relação aos fatores da coerência textual: continuidade, 

progressão, não contradição e articulação. O mesmo ocorreu em relação ao 

letramento alfabético, uma vez que os textos apresentavam mais organização no que 

diz respeito aos aspectos lexicais e gramaticais, e em relação ao letramento digital, 

por essas atividades contemplarem o uso do facebook. As sequências didáticas 

aplicadas evidenciaram que o uso pedagógico das TIC é propício para o 

desenvolvimento das competências de leitura e escrita, o que também foi constatado 

por Farizato (2015) ao desenvolver atividades para promoção de habilidades da leitura 

e da escrita por meio do acesso e produção de gêneros textuais/digitais que permeiam 

esse espaço virtual.  

Valadão (2016) investigou como o facebook pode contribuir no processo de 

ensino-aprendizagem da língua materna, identificando as possibilidades existentes 

nesse gênero digital e seu potencial pedagógico. Para isso, realizou uma pesquisa-

ação com alunos do 9º ano do Ensino Fundamental. Como referencial teórico, adotou 

as reflexões acerca da linguagem em ambiente digital de Carla Viana Coscarelli, Ana 

Elisa Ribeiro, Pierre Lévy, Antônio Carlos Xavier, Manuel Castells, Magda Soares e 

Nara Hiroko Takaki. A pesquisa demonstrou que a rede social Facebook propicia a 

leitura e escrita de vários gêneros textuais, bem como de hipertextos, criando um 

espaço de construção do conhecimento por meio do trabalho colaborativo, 

contribuindo para o ensino-aprendizagem da língua materna e para o letramento 

digital. 

Franco (2015) objetivou desenvolver a autonomia crítica dos alunos dos anos 

finais do Ensino Fundamental. Para isso, trabalhou conceitos como autonomia, autoria 

e multiletramentos, desenvolvendo um projeto de intervenção por meio de gêneros 

textuais virtuais, já utilizados no cotidiano dos discentes, para a construção de novas 

competências e subjetividades mediadas pela tecnologia. Desenvolveu uma proposta 

didática que usa o facebook para incentivar os alunos a produzirem narrativas 

biográficas em ambiente virtual, no qual é possível a alternância de papéis e a 

interatividade, essenciais para a construção da autonomia crítica nos processos de 

comunicação em rede. 
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Os estudos evidenciaram que o facebook, por apresentar uma linguagem 

semiótica composta por elementos verbais, sonoros e visuais, oferece ambiente 

propício para o desenvolvimento das competências de leitura e escrita, por meio do 

acesso e produção de gêneros textuais/digitais presentes nesse espaço virtual, sendo 

favorável também para a construção do conhecimento por meio do trabalho 

colaborativo.  

Carvalho Júnior (2018), Zanoni (2018), Cavalcanti (2016), Alves (2016) e 

Cezarino Júnior (2014) desenvolveram sequências didáticas tendo como suporte a 

webquest.  

Carvalho Júnior (2018) investigou como a webquest pode contribuir para o 

desenvolvimento da leitura de hipertextos digitais. A abordagem teórica contou com 

os pressupostos de letramento digital de Magda Soares e Roxane Rojo, gênero digital 

e hipertexto de Luiz Antônio Marchuschi, Vani Kenski e Antônio Carlos Xavier. Os 

resultados demostraram que a webquest é relevante e viável para o desenvolvimento 

da leitura de hipertexto, integrando em sua estrutura uma dinâmica com práticas que 

favorecem a motivação e despertam o interesse em abrir os hiperlinks, acessar outros 

textos e aprofundar a leitura, contribuindo para que o leitor não abandone a leitura.   

Zanoni (2018) analisou webquests disponibilizadas no site Webquest Fácil, e 

concluiu que a metodologia de ensino, observada nas sequências didáticas, está 

sendo subutilizada em sala de aula, pois apenas uma pequena parcela segue as 

orientações, sendo necessário rever como os artefatos digitais estão sendo inseridos 

nas aulas. Embasou-se nos aportes teóricos de Vani Kenski, Ana Elisa Ribeiro, 

Roxane Rojo, Carla Viana Coscarelli, Ângela Kleiman, Magda Soares, Gavin 

Dudeney, Nicky Hockly e Mark Pegrum. 

Cavalcanti (2016), objetivando desenvolver habilidades de pesquisa, de leitura 

e de produção textual por meio da webquest, aplicou sequência didática tendo como 

embasamento teórico Ana Elisa Ribeiro e Carla Viana Coscarelli nas abordagens 

referentes aos estudos sobre letramento digital, Lúcia Santaella com o enfoque sobre 

os tipos de leitores, destacando o leitor imersivo, e Antônio Carlos Xavier sobre o 

hipertexto. Os resultados evidenciaram a contribuição no tocante ao letramento digital, 

propiciando o dinamismo do processo de ensino/aprendizagem por meio das 

pesquisas orientadas na internet.  

Alves (2016) verificou o papel da webquest como facilitadora no processo de 

pesquisa na internet por alunos do 8º ano do Ensino Fundamental de uma escola 
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pública. Utilizou como referencial teórico Pierre Lévy, Luiz Antônio Marcuschi, Antônio 

Carlos Xavier e José Manuel Moran. Concluiu que a webquest propicia o contato do 

aluno com diversos saberes, fazendo-o refletir e interagir com esses conteúdos, 

possibilitando a construção de sua competência discursiva.  

Cezarino Júnior (2014) objetivou mostrar como a webquest, que envolve texto 

escrito, imagético e sonoro pode ser importante no ensino da literatura, propondo o 

uso dela por meio de uma pesquisa guiada na internet com fontes pré-selecionadas 

pelo docente, de modo que o estudante se torne responsável por parte de seu 

processo de aprendizagem. Observou que a webquest, se bem direcionada pelo 

docente, pode desenvolver o letramento digital e literário dos alunos. 

Desses estudos emerge que é possível promover o letramento digital por meio 

de práticas que se utilizem da webquest, uma vez que permite que o aluno entre em 

contato com diversos saberes, fazendo-o refletir e interagir com esses conteúdos, 

ampliando também sua competência discursiva. 

Duarte (2018), Castro (2014), Oliveira, F. (2014), Silva, Ismael (2017), Salcido 

(2016), Rodrigues, E. (2015), Costa, M. (2015), Feliciano (2017) aplicaram sequências 

didáticas que objetivaram produzir blogs.  

Duarte (2018) buscou compreender como as práticas de produção textual, sob 

a perspectiva dos multiletramentos, poderiam constituir-se viáveis para a efetividade 

do uso da linguagem em aulas de língua portuguesa em uma escola de Ensino 

Fundamental. Para isso, aplicou sequência didática para trabalhar o gênero relatório 

escolar de experiência científica tendo como suporte o blog. Verificou que os 

estudantes ampliaram a linguagem e potencializaram suas produções.  

Castro (2014) trabalhou análise e produção de propaganda virtual em uma 

turma de 9° do Ensino Fundamental. Usou como aporte teórico os estudos de Mikhail 

Bakthin, Luiz Antônio Marcuschi, Antônio Carlos Xavier, Roxane Rojo, entre outros 

que fundamentam sobre gêneros discursivos, blog, multiletramentos e 

multimodalidade. Constatou que o blog contribui para o desenvolvimento de 

habilidades multiletradas, pois os alunos leem e interpretam a interface dele, os 

gêneros discursivos produzidos e publicados, interagindo com textos multimodais, 

aprendendo a relacionar sentidos, pesquisar e selecionar informações. 

Oliveira, F. (2014) sugeriu como utilizar o blog enquanto recurso e estratégia 

pedagógica no desenvolvimento do letramento digital. Para isso, realizou um estudo 

bibliográfico e etnográfico, usando como aporte teórico Marcelo Buzato, Ângela 
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Kleiman e Antônio Carlos Xavier. Concluiu que os alunos adquiriram competências e 

autonomia que lhes permitiram lidar com questões referentes ao design visual, à 

interação e à navegação e aprenderam a fazer uso de estratégias cognitivas e 

metacognitivas que possibilitaram o direcionamento, a organização, o monitoramento 

e a avaliação crítica da construção do conhecimento no ciberespaço. É um ambiente 

que possibilita debates, incentiva a comunicação, a democratização de ideias, 

dissemina informações e propicia a apreensão de conhecimentos com liberdade de 

expressão. 

Salcido (2016) analisou as habilidades ‘meta’ durante a produção e revisão das 

produções textuais digitais de alunos de uma escola de Ensino Fundamental 

objetivando compreender as mudanças nos aspectos cognitivos e educacionais 

ocasionados pelo novo ambiente de produção. Observou o percurso dos alunos para 

a produção do post no blog, bem como as interações deles com o hipertexto e com a 

variedade de linguagens presentes no espaço digital. Concluiu que existe uma 

subutilização dos artefatos digitais, pelas ações restritas que fazem, sugerindo a 

necessidade de um melhor aproveitamento deles, em que a escola deve assumir 

papel imprescindível no estímulo, desenvolvimento e aprimoramento de habilidades 

digitas e metacognitivas para a produção de textos hipermidiáticos. 

Silva, Ismael (2017) aplicou sequência didática criando um blog para produzir 

crônicas no Ensino Fundamental. A pesquisa embasou-se nos estudos de letramento 

de Ângela Kleiman e Magda Soares, nos aportes que versam sobre o letramento 

digital em Antônio Carlos Xavier, Pierre Lévy, Carla Viana Coscarelli e Ana Elisa 

Ribeiro. Por meio da intervenção, concluiu que o blog pode dinamizar as aulas, 

contribuindo para a melhoria do desempenho do aluno, bem como para inovar as 

atividades propostas. 

Rodrigues, E. (2015) analisou o uso do digital como estratégia de ensino de 

leitura e escrita colaborativa numa turma de 7º ano do Ensino Fundamental. Propôs a 

criação de um blog para a expressão dos alunos e estratégia didática, numa 

negociação entre seus interesses e os da atividade pedagógica, propiciando sua 

inserção na rede alinhada aos objetivos de desenvolvimento da escrita e da leitura. 

Posteriormente, sugeriu formação continuada aos professores-participantes. O corpus 

constituiu-se de questionários, entrevistas, produções escritas e orais dos alunos, 

diário de campo, observação em sala e intervenção pedagógica, postagens no blog, 

áudios das oficinas e documentos disponibilizados pela escola. Verificou que há uma 
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relação de distanciamento dos sujeitos-professores e sujeitos-alunos frente ao uso de 

artefatos digitais, seja no que diz respeito aos usos privados, seja no que concerne 

aos usos escolares.  

Costa, M. (2015), objetivando trabalhar a produção escrita de comentários, com 

vistas ao desenvolvimento da argumentação e à ampliação do letramento digital dos 

alunos, aplicou sequência didática sobre o ensino da produção escrita do comentário, 

explorando, especialmente, o desenvolvimento da argumentação. Após o contato dos 

alunos com o recurso blogger, este passou a ser utilizado como espaço de interação 

e colaboração entre professor/alunos, os quais passaram a produzir comentários a fim 

de defender ideias e pontos de vistas sobre temas diversos. Os dados evidenciaram 

que houve maior motivação, integração e envolvimento dos alunos no processo de 

ensino/aprendizagem da escrita, pois ao publicar os comentários no blog, os textos 

dos alunos alcançaram leitores diversos, assim como houve avanços consideráveis 

na ampliação da competência argumentativa. Concluiu que é possível criar novos 

caminhos para o ensino da produção escrita atrelada aos novos letramentos trazidos 

pelas mídias virtuais, mais especificamente, pelo blog, superando possíveis práticas 

tradicionais e fracassadas de ensino da escrita. 

Feliciano (2017) desenvolveu uma proposta pedagógica para o ensino de 

leitura em ambiente digital por meio de atividades com o gênero fábula com produção 

de blogs, aplicada a alunos do 7º ano do Ensino Fundamental de uma escola pública. 

Coletou os dados por meio de observação mediada e entrevistas semiestruturadas, 

com o uso de clickers por meio da metodologia peer instruction. Verificou que o uso 

de artefatos digitais em sala de aula, o trabalho com o texto de forma consciente, a 

valorização do conhecimento prévio dos alunos e a aplicação da metodologia de 

instrução por pares fornecem resultados positivos no processo de ensino e 

aprendizagem 

Dos estudos, depreende-se, em geral, que o trabalho com o blog em sala de 

aula oferece ambiente propício para a ampliação discursiva dos alunos, bem como de 

suas práticas sociais, favorecendo o desenvolvimento de habilidades multiletradas, 

uma vez que possibilita a interação dos discentes com textos multimodais, 

estimulando a comunicação e a democratização de ideias. Contudo, para que não 

ocorra subutilização da tecnologia digital, é necessário formação continuada dos 

professores para que ocorra estímulo, desenvolvimento e aprimoramento de 
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habilidades digitais e habilidades metacognitivas para a produção de textos 

hipermidiáticos nesse ambiente digital. 

Santos, Aline (2015) e Fontenele (2015) aplicaram sequências didáticas 

visando ao letramento digital no gênero fanfic. O trabalho de Santos, Aline (2015) 

também foi enquadrado aqui, pois embora não tenha criado uma sequência didática, 

utilizou-se de uma já existente a partir de um projeto.  

Santos, Aline (2015) investigou a competência escritora do aluno do Ensino 

Fundamental e de como ele se constitui como autor do gênero discursivo fanfiction e 

suas implicações na constituição do ficwriter, analisando os modos de uso do 

aplicativo para criação de textos individuais e colaborativos, bem como os processos 

de construção de sentido dos discursos nesse gênero digital e o aproveitamento dessa 

prática em sala de aula. Embasou-se nos estudos de Carla Viana Coscarelli e Ana 

Elisa Ribeiro para abordar o letramento digital. Verificou que o uso da fanfiction na 

escola além de formar leitores de textos ficcionais, valoriza o que o aluno tem a dizer 

sobre o mundo, pois à medida em que este lê e escreve ficção na escola, acaba 

enxergando seu entorno, por outras visões emprestadas dos personagens, 

compreendendo e posicionando-se interior e exteriormente, construindo e 

desconstruindo representações da vida. Concluiu que é possível o trabalho de autoria, 

a partir da leitura e apreciação de obras da cultura de massa.  

Fontenele (2015) elaborou uma proposta de produção de texto, fanfic, sob a 

perspectiva dos multiletramentos, em especial, o literário e o digital para uma turma 

do 9º ano do Ensino Fundamental. Optou por uma escrita colaborativa e por um 

tratamento processual da produção textual, com ênfase nos processos interativos 

(leitor-autor-texto), integrando leitura de contos clássicos da literatura infantil, exibição 

de dois curtas-metragens e um longa-metragem, debates, produção escrita em grupo, 

publicação e leitura de textos em um blog. Os dados evidenciaram que os alunos 

produziram textos adequados à situação comunicacional para qual foram solicitados. 

Por meio da constante interação entre os participantes, estes ocuparam distintos 

papéis, ora como produtores, ora como avaliadores, ora como revisores dos textos, 

redimensionando, portanto, as práticas de produção de escrita, em ambientes virtuais 

e presenciais no âmbito escolar, desenvolvendo distintas competências e habilidades 

de leitura e escrita nesse espaço. A proposta de ensino agradou aos alunos pelo seu 

caráter lúdico e interativo. 



86 

Santos, A. (2015), embora não tenha aplicado sequência didática, examinou 

algumas práticas de leitura e escrita de jovens, as fanfictions, de um projeto já 

existente, a fim de verificar suas possíveis contribuições ao espaço escolar, 

principalmente na produção de textos literários. A pesquisa empírica se vale de 

documentos produzidos por estudantes de uma escola particular de Campo 

Grande/MS que criou um projeto com produções de fanfictions. Os sujeitos da 

pesquisa são jovens leitores. Concluiu que a expressão por meio de fanfiction pode 

ser uma maneira de melhorar as técnicas de escrita e estimular o gosto pela leitura. 

Assim, a interação entre os escritores e seus beta-readers – os revisores de textos – 

pode ser uma forma de aprimoramento de seus textos.  

Os estudos evidenciaram que as sequências didáticas aplicadas promoveram 

o letramento digital dos alunos nas escolas pesquisadas, podendo ser usadas também 

em outros contextos, sendo possível ampliar as competências e habilidades de escrita 

e o estímulo à leitura dos discentes também em ambiente digital. 

Brito (2014) e Silva, Lygia (2016) realizaram estudos para trabalhar o 

letramento digital utilizando o Twitter.  

Brito (2014) trabalhou a produção de notícia via Twitter, considerando os 

estudos de Pierre Lévy, Roxane Rojo, Ana Elisa Ribeiro, Manuel Castells e Lúcia 

Santaella, desenvolvendo uma pesquisa-participante, com enfoque indutivo, 

coletando dados em uma turma do 9º ano do Ensino Fundamental por meio de notas 

de campo, aulas expositivas dialogadas, uso de questionário misto e ainda prints 

screen dos textos produzidos. Como recorte, usou a timeline individual dos alunos na 

rede social da internet Twitter, considerada como o suporte virtual para a produção de 

tweets-notícia, focando as categorias textualidade, transmutação (reelaboração) 

genérica e interação (virtual).  Concluiu que é possível estabelecer parceria entre o 

estudo da linguagem e a tecnologia, podendo ser esta promissora quando bem 

articulada pelo professor. 

Silva, Lygia (2016) analisou as contribuições do Twitter para o desenvolvimento 

do letramento digital dos alunos do 3° ano do Ensino Médio de uma escola pública, 

realizando uma pesquisa participante, coletando os dados por meio de questionário, 

observação e entrevista, embasando-se na concepção de letramento de Magda 

Soares e Ângela Kleiman; multiletramentos e suas possibilidades, conforme 

apresentado por Marcelo Buzato e Roxane Rojo; e letramento digital baseado em 

Antônio Carlos Xavier, Carla Viana Coscarelli e Ana Elisa Ribeiro.  Durante a 
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intervenção, os alunos discutiram sobre a reforma política no Brasil usando o Twitter 

para a exposição de opiniões. Concluiu que os alunos desenvolveram, 

significativamente, as habilidades de argumentação, retextualização e resumo a partir 

da escrita dos tweets, interagindo com os seus seguidores no ambiente virtual, o que, 

de acordo com o relato dos próprios sujeitos, não acontecia com frequência 

presencialmente, favorecendo assim a aprendizagem dos conteúdos pedagógicos. 

Os estudos evidenciaram que as atividades propostas contribuíram para o 

letramento digital dos alunos, estimulando a escrita, as habilidades de argumentação, 

e o desenvolvimentos de competências e habilidades para ler e escrever textos em 

ambiente digital. 

Costa, M. (2018) e Gava (2015) desenvolveram sequências didáticas para 

trabalhar narrativas digitais explorando a produção de vídeos.  

Costa, M. (2018) objetivou a produção de textos multimodais utilizando, para 

isso, o PowerPoint, o Windows Movie Maker, o Viva Vídeo e o Vídeo Show, adotando 

como referencial teórico Roxane Rojo, Gunther Kress, Theo Van Leeuwen, Lúcia 

Santaella, Antônio Carlos Xavier e Brian Street. Já Gava (2015) desenvolveu 

atividades voltadas à produção textual de contos de mistério e à publicação dos 

mesmos em esferas digitais como Prezi, Blogger, Youtube e Facebook, embasando-

se em Roxane Rojo, Luiz Antônio Marcuschi, Pierre Levy, João Wanderley Geraldi, 

Sírio Possenti, José Manuel Moran, Marc Prenski, entre outros.  Ambos concluíram 

que os resultados foram positivos, propiciando aos alunos uma motivação maior nas 

atividades desenvolvidas de produção textual, favorecendo o trabalho colaborativo, 

estimulando os aprendizes a expressarem suas subjetividades, melhorando a relação 

dos alunos com a escrita. 

Prado (2018), Leôncio (2016) e Fontes (2015) tiveram como foco o hipertexto.  

Prado (2018), embasando-se nos estudos de Ana Elisa Ribeiro e Carla Viana 

Coscarelli sobre letramento digital, investigou como o hipertexto pode contribuir para 

desenvolver o aspecto crítico-discursivo da leitura dos alunos, enquanto Leôncio 

(2016) analisou o desempenho dos alunos quanto à leitura em tela, adotando como 

referencial teórico os trabalhos de Pierre Levy, Antônio Carlos Xavier, Carla Viana 

Coscarelli, Denise Bértoli, dentre outros. Fontes (2015) objetivou desenvolver a 

competência leitora e escritora dos alunos, valendo-se do conto literário e da 

multimodalidade. Os resultados foram positivos. Prado (2018) concluiu que o 

hipertexto potencializa as habilidades de leitura em uma perspectiva crítico-discursiva, 
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proporcionando não só um desempenho melhor, mas também uma maior cooperação 

e interação dos estudantes em sala de aula, indo ao encontro do que também verificou 

Leôncio (2016), ao concluir que as atividades hipertextuais desenvolvidas com os 

alunos constituíram uma excelente contribuição para o aprendizado destes. Também 

Fontes (2015) verificou que o contato com a multimodalidade amplia os horizontes de 

saberes do discente, resultando numa aprendizagem significativa e crítica, uma vez 

que o hipertexto proporciona os multiletramentos na prática da leitura, compreensão 

e produção, sempre deixando prevalecer o posicionamento ativo, crítico, reflexivo, 

cidadão e criativo do aluno. 

Outros estudos como os desenvolvidos por Ramos (2016), Santos, E. (2018), 

Reis (2015), Silva, V. (2015), Borges (2015) e Silva, Jaqueline (2015) aplicaram 

sequências didáticas utilizando-se de vários recursos disponíveis no ambiente digital, 

como, por exemplo, hipertexto, edição de slides, visualização e produção de vídeos, 

produção de texto nas redes sociais.  

Ramos (2016) trabalhou o relato pessoal, analisando as contribuições da 

produção de textos multimodais para o desenvolvimento das práticas de letramento 

dos alunos do Ensino Fundamental. Fundamentou o estudo em Magda Soares, 

Ângela Kleiman, Antônio Carlos Xavier, Luz Antônio Marcuschi, Ana Elisa Ribeiro, 

Carla Viana Coscarelli, Roxane Rojo, Ângela Dionísio, Ingedore Koch e Vanda Elias. 

Para aplicar a sequência didática, usou diferentes recursos disponíveis como 

pesquisas na internet, produção de slides, visualização e produção de vídeos, 

produção de texto no facebook. Para Ramos (2016, p. 122), a “[...] produção dos 

slides, do vídeo e da retextualização do relato pessoal por meio da técnica do Draw 

my life promoveu momentos significativos de aprendizagem”. Concluiu que os alunos 

se tornaram protagonistas de sua aprendizagem, pois realizaram as atividades de 

forma ativa.  

Santos, E. (2018) elaborou uma proposta de intervenção em uma turma de 

Ensino Fundamental objetivando compreender de que forma os artefatos digitais 

podem ser usados como instrumento no processo de ensino e aprendizagem, 

contribuindo para a leitura crítica, reflexiva e para os multiletramentos dos discentes. 

A fundamentação teórica pautou-se em Mikhail Bakhtin quanto à discussão dos 

gêneros discursivos, em Bill Cope, Mary Kalantzis, Carla Viana Coscarelli e Roxane 

Rojo no que tange aos multiletramentos. A investigação demonstrou que o uso dos 

artefatos favorece a leitura crítica de textos multimodais, mas que a utilização de redes 
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sociais (facebook, whatsapp) como recurso pedagógico necessita de maior 

envolvimento entre professor/aluno a fim de que o educando se engaje e veja o 

recurso para além do entretenimento. 

Reis (2015) verificou os efeitos provocados no que se refere à ressignificação 

das práticas de letramento digital e às mudanças de mentalidade dos participantes da 

aula, bem como a avaliação que fazem dos resultados alcançados na realização do 

trabalho de leitura e de escrita do hipertexto com o apoio de webquest e facebook.  Os 

participantes são alunos do 2º ano, juntamente com a professora colaboradora e a 

professora pesquisadora. Os dados foram coletados por meio de observação 

participante, questionário, entrevista, gravação em áudio e coleta documental. 

Concluiu que houve a efetivação da autonomia individual e coletiva dos alunos na 

produção do conhecimento pela colaboração e coparticipação em tarefas múltiplas de 

leitura e de escrita, bem como a construção de relações de autoria e coautoria entre 

alunos e alunos, professoras e alunos na produção de textos, além da aquisição de 

conhecimentos sobre como usar recursos do ambiente virtual de aprendizagem. 

Também verificou o desenvolvimento de habilidades interpessoais e intrapessoais 

tendo em vista o bom-senso e a responsabilidade dos alunos diante da opinião do 

outro.  

Silva, V. (2015) discutiu como o desenvolvimento de habilidades de produção 

e recepção de textos em ambiente digital influencia o processo de ensino-

aprendizagem nos anos finais do Ensino Fundamental, aplicando uma proposta de 

intervenção, com base nos estudos sobre letramento e letramento digital de Magda 

Soares, Carla Viana Coscarelli, Marcelo C. Dias e Ana E. Novais, e sobre a Pedagogia 

dos Multiletramentos de Roxane Rojo. Concluiu que desenvolver habilidades de 

produção e recepção de práticas discursivas em ambientes digitais influencia 

positivamente o processo de ensino-aprendizagem e, consequentemente, que a 

inclusão, nas matrizes de ensino, de novas habilidades concernentes ao uso de 

recursos digitais e à produção e recepção dos novos textos pode ser favorável ao 

ensino da língua portuguesa. 

Borges (2015) buscou compreender os porquês das dificuldades quanto ao uso 

dos artefatos tecnológicos e em determinar que práticas tradicionais em sala de aula 

efetivamente levam ou não ao letramento digital, bem como discutiu e/ou sugeriu as 

que seriam apropriadas para as práticas dos novos letramentos e/ou dos 

multiletramentos. Concluiu que a criatividade e o trabalho colaborativo foram o 
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diferencial para que os estudantes produzissem textos diferentes, remixados, mais 

interessantes, demonstrando que práticas inovadoras podem ser inseridas com 

grande êxito nas aulas. 

Silva, Jaqueline (2015) investigou as possibilidades de uso das TIC nas aulas 

de língua portuguesa do ensino fundamental, desenvolvendo práticas de leitura e 

escrita de gêneros digitais e socialização dessas produções em uma rede social. Por 

meio da intervenção, concluiu que é possível trabalhar a alfabetização e o letramento 

digital no ambiente escolar, contribuindo significativamente para a inclusão dos 

sujeitos aprendizes em práticas de multiletramento. Verificou que os limites que se 

impõem em relação ao uso dos artefatos digitais podem ser superados. Adotou como 

referencial teórico sobre (multi)letramento Roxane Rojo, Ângela Kleiman e Magda 

Soares. 

Silva, R. (2015) e Oliveira, S. (2014) desenvolveram sequências didáticas para 

serem aplicadas utilizando-se dos dispositivos móveis.  

Silva, R. (2015) objetivou compreender como o uso de artefatos digitais móveis 

nas práticas de leitura do gênero romance pode colaborar para a formação do leitor 

na perspectiva do letramento digital e literário. Para isso, realizou uma pesquisa de 

cunho descritivo e analítico, com estudantes do 3º ano do Ensino Médio, aplicando 

questionário semiestruturado para caracterização dos sujeitos, e observação 

participante e entrevista semiestruturada em grupo, para investigar as práticas de 

leitura literária mediadas pelas tecnologias digitais móveis. Concluiu que o letramento 

digital e literário dos alunos pesquisados é pouco fluente devido ao apego excessivo 

à cultura do impresso, à ausência de uma postura leitora hipertextual e à percepção 

pouco produtiva em relação aos usos da rede.  

Oliveira, S. (2014), ao investigar o uso do telefone celular como artefato 

pedagógico no processo de ensino-aprendizagem, concluiu que o seu uso para 

produção de vídeo é efetivo, evidenciando possibilidades compatíveis com as 

concepções de práticas didático-pedagógicas no contexto contemporâneo da 

cibercultura. 

Pinheiros (2015) objetivou incentivar a produção textual dos alunos por meio 

da produção de crônicas em ambiente mediado ou não por artefatos digitais. Realizou 

uma pesquisa qualitativa, de caráter descritivo e intervencionista, adotando como 

referencial teórico Luiz Antônio Marcuschi, Carlos Antônio Xavier, Pierre Lévy e José 

Manuel Moran nas reflexões acerca de educação e TIC. Constituíram o corpus de 
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pesquisa 6 produções textuais, sendo 3 realizadas em ambiente mediado por 

computadores, e as outras 3 não. Concluiu que o ambiente onde os textos foram 

produzidos não interferiu significativamente para o sucesso das produções, contudo o 

ambiente com mediação das TIC foi fator motivante para parte expressiva dos alunos 

participantes.  

Barbeta (2017) objetivando intervir etnograficamente, de forma participativa, 

junto a dois professores do Ensino Médio, utilizando como suporte teórico Marcelo 

Buzato, Carla Viana Coscarelli, Ângela Kleiman, Brian Street, Collin Lankshear, 

Michele Knobel, Roxane Rojo e Magda Soares para abordar letramento e letramento 

digital, partiu do desenvolvimento de trabalhos com 7 professores de língua 

portuguesa de uma escola pública, numa perspectiva de análise das suas 

competências em usar os artefatos digitais, e avançou num trabalho interventivo com 

2 professores, fundamentado no conjunto de reflexão sobre as suas práticas 

pedagógicas. A investigação conduzida sob o viés qualitativo-interpretativista, 

verificou que houve mudanças nas concepções dos professores investigados, sendo 

preciso estabelecer uma formação permanente, dentro da escola, para que esse 

professor consiga assumir suas práticas com autonomia, interagindo com seus 

alunos, levando-os à apropriação do letramento digital. Confirmou o que muitas 

pesquisas já têm alertado: é imprescindível proporcionar formação continuada ao 

professor a fim de superar a resistência e a dificuldade em inserir as TIC em suas 

aulas. 

Assis (2015) estudou as práticas de leitura e escrita emergentes no contexto 

do ciberespaço, refletindo sobre as implicações dessas novas práticas para a 

formação do leitor/escritor na escola. Para isso, realizou um estudo bibliográfico, 

pesquisa quantitativa e qualitativa, observação de campo e uma prática experimental 

aplicada a alunos do 9º ano de uma escola pública de Ensino Fundamental a fim de 

saber como se constitui a leitura no espaço impresso e no digital. Usou como 

referencial teórico Carla Viana Coscarelli, Pierre Lévy, Luiz Antônio Marcuschi, 

Roxane Rojo, dentre outros. Verificou que os recursos tecnológicos, com sua natureza 

multimodal, possibilitam a formação de leitores e escritores proficientes, e que as 

redes sociais oferecem inúmeras possibilidades pedagógicas para as aulas de Língua 

Portuguesa.  

Varjão (2015) investigou se a prática de escrever textos com sequências 

argumentativas em formato digital pode ser uma estratégia de ensino eficaz no 9º ano, 
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de modo a contribuir para melhorar o desempenho dos alunos. Como aportes teóricos 

sobre letramento digital, multiletramentos e hipertexto, usou, principalmente, os 

postulados de Pierre Lévy, Lúcia Santaella, Carla Viana Coscarelli e Roxane Rojo. O 

estudo foi desenvolvido por meio de oficinas, com produção textual de opiniões em 

rede social. Os resultados confirmam a hipótese de que os meios digitais podem 

contribuir de forma eficaz para melhorar a escrita de sequências argumentativas na 

escola. Destacou a importância de a escola introduzir as práticas de ensino usando 

artefatos digitais a fim de que a instituição escolar continue a ser uma patrocinadora 

eficiente da aquisição de conhecimento formal. 

Sintetizamos, no quadro abaixo, os resultados apontados nessas pesquisas. 

Autor Ano Instituição Tipo Resultados apontados 

Ferreira 2018 UEPB Dissertação 

O trabalho com os textos oriundos das 
tecnologias favorece o letramento digital e 
crítico dos alunos. É necessário que a escola 
reflita sobre sua função e que se adeque as 
novas necessidades sociais, a fim de trabalhar 
para a formação de alunos multiletrados. 

Macêdo 2018 UNICAP Dissertação 

Ler no ambiente digital requer novas 
estratégias de leitura, diferentes das do 
impresso, porém, que se somam às estratégias 
de leitura no impresso, e que exigem a prática 
de novas habilidades de leitura de diferentes 
gêneros, em diferentes dispositivos. 

Carvalho 
Júnior 

2018 FUVATES Dissertação 

É possível utilizar a webquest para o 
desenvolvimento da leitura de hipertexto, por 
esta integrar práticas que motivam e despertam 
o interesse do aluno em abrir os hiperlinks, 
contribuindo para a continuidade da leitura. 

Zanoni 2018 UERJ Dissertação 

Os artefatos digitais estão sendo subutilizados 
em sala de aula, pois apenas uma pequena 
parcela das sequências didáticas disponíveis 
na plataforma WebQuest Fácil segue as 
orientações de Bernie Dodge. 

Duarte 2018 UNEMAT Dissertação 
Os alunos ampliaram a linguagem e 
potencializaram suas produções.  

Costa, M. 2018 UFAL Dissertação 

A produção de narrativas digitais possibilitou o 
uso pedagógico das novas tecnologias e 
também favoreceu o trabalho colaborativo, 
estimulando os aprendizes a expressarem suas 
subjetividades, melhorando também a relação 
dos alunos com a escrita.  

Prado 2018 UFPB Dissertação 

O hipertexto potencializa as habilidades de 
leitura em uma perspectiva crítico-discursiva, 
propiciando melhor desempenho, cooperação 
e interação dos estudantes em sala de aula. 

Santos, E. 2018 UFPA Dissertação 
 O uso dos artefatos digitais propicia a leitura 
crítica de textos multimodais, porém a utilização 
de redes sociais (facebook, whatsapp) como 
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recurso pedagógico precisa de maior 
envolvimento entre professor/aluno para que o 
aluno as perceba para além do entretenimento. 

Almeida, A. 2017 UFAC Dissertação 
A atividade realizada possibilitou que o aluno 
questionasse, discutisse e se posicionasse 
sobre o objeto de conhecimento em estudo. 

Marques 2017 UNIPAMPA Dissertação 

As atividades realizadas revelaram, no que se 
refere a questões de multiautoria e autoria 
multimidiática, a imprescindibilidade de 
intervenções acerca de plágio e cópia da 
internet, o que resultou em uma atividade extra 
na sequência didática.  

Gomes 2017 UTFPR Dissertação 
A ciberpoesia ainda necessita de suportes 
técnicos e de mediação pedagógica para 
integrar as práticas escolares. 

Silva, 
Ismael 

2017 UFRN Dissertação 
O blog pode dinamizar as aulas, contribuindo 
para a melhoria do desempenho do aluno, bem 
como para inovar as atividades propostas. 

Feliciano 2017 UFTM Dissertação 

O uso de artefatos digitais, o trabalho com o 
texto de forma consciente, a valorização do 
conhecimento prévio dos alunos e a aplicação 
da metodologia de instrução por pares 
fornecem resultados positivos no processo de 
aprendizagem, embora tenha tido problemas 
de ordem técnica quanto ao uso da tecnologia.  

Barbeta 2017 UEL Tese 

Houve mudanças nas concepções dos 
professores investigados, sendo preciso 
estabelecer uma formação permanente, dentro 
da escola, para que esse professor consiga 
assumir suas práticas com autonomia, 
interagindo com seus alunos, levando-os à 
apropriação do letramento digital. Contudo, é 
imprescindível proporcionar formação 
continuada ao professor a fim de superar a 
resistência e a dificuldade em inserir as TIC em 
suas aulas. 

Assis 2017 UFCG Dissertação 

Os recursos tecnológicos, com sua natureza 
multimodal, possibilitam a formação de leitores 
e escritores proficientes, e que as redes sociais 
oferecem inúmeras possibilidades pedagógicas 
para as aulas de Língua Portuguesa. 

Santos, C. 2016 UPE Dissertação 

O fórum de discussão virtual mostrou-se um 
gênero favorável para o ensino de 
conhecimentos linguísticos, para práticas de 
letramento digital e para a interação entre 
estudantes. 

Silva, 
Leandro 

2016 UNISINOS Dissertação 

O Sistema de Avaliatividade é um método 
eficiente de avaliação do ambiente digital e do 
mapeamento do léxico da emoção da faixa 
etária que integra o grupo analisado, revelando 
a possibilidade de satisfação do aluno do 
ensino fundamental para com o processo de 
letramento digital por meio do ambiente virtual 
de aprendizagem. 

Rossarola 2016 UFS Dissertação 
Os alunos são “nativos digitais”, contudo 
necessitam do professor para usar 
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pedagogicamente os recursos dos artefatos 
digitais, propondo-lhes atividades de 
letramento digital. 

Valadão 2016 UEL Dissertação 

O Facebook propicia a leitura e escrita de 
diversos gêneros textuais e hipertextos, 
propiciando a construção do conhecimento, 
contribuindo para o processo de ensino-
aprendizagem da língua materna e para o 
letramento digital. 

Cavalcanti 2016 UFPB Dissertação 

As atividades propostas por meio da WebQuest 
contribuíram para o letramento digital, 
propiciando o dinamismo do processo de 
ensino/aprendizagem. 

Alves 2016 UFPB Dissertação 

A webquest possibilita que o aluno tenha 
contato com diversos sabereres, fazendo-o 
refletir e interagir com os conteúdos, 
propiciando a construção de sua competência 
discursiva.  

Salcido 2016 UNICAMP Dissertação 

Há subutilização da tecnologia digital, pelas 
ações restritas que os alunos fazem dos 
artefatos digitais, sendo necessário repensar os 
processos de alfabetização e letramento 
digitais e analisar o ‘novo’ das novas 
tecnologias para um aproveitamento delas na 
escola.  

Silva, Lygia 2016 UFPE Dissertação 

Os alunos desenvolveram, significativamente, 
as habilidades de argumentação, 
retextualização e resumo por meio da escrita 
dos tweets, relacionando-se com os seus 
seguidores no ambiente virtual, propiciando a 
aprendizagem dos conteúdos pedagógicos. 

Leôncio 2016 UFRN Dissertação 
As atividades hipertextuais desenvolvidas com 
os alunos constituíram uma excelente 
contribuição para o aprendizado destes.  

Ramos 2016 UNIMONTES Dissertação 
Os alunos realizaram as atividades de forma 
ativa, tornando-se protagonistas de sua 
aprendizagem. 

Chanan 2015 UEL Dissertação 

Mesmo que com poucos recursos tecnológicos, 
é possível trabalhar análise linguística, 
literatura e produção textual, observando que a 
teoria dos multiletramentos também é aplicável 
nas escolas públicas. 

Gaudêncio 2015 UFPB Dissertação 

Novas práticas e o incentivo à escrita numa 
perspectiva multiletrada são importantes, 
principalmente por viabilizarem a leitura, a 
produção e a socialização de textos em 
múltiplas linguagens. 

Becker 2015 UNEMAT Dissertação O aluno passou a se ver como sujeito autor. 

Lira 2015 UFCG Dissertação 

A atividade de intervenção realizada em 
ambiente digital evidenciou uma considerável 
motivação dos alunos na execução das 
atividades de produção textual. 

Guerra 2015 UERN Dissertação 
É possível a apropriação das redes sociais do 
facebook enquanto ambiente de ensino-
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aprendizagem sobre poemas concretos, 
podendo ser proveitoso ao ensino. 

Rodrigues, 
P. 

2015 UFT Dissertação 

Houve avanço dos alunos em relação aos 
aspectos da coerência textual: continuidade, 
progressão, não contradição e articulação, e 
também em relação ao letramento alfabético, 
apresentando os textos mais organização no 
que diz se refere aos aspectos lexicais e 
gramaticais, e em relação ao letramento digital 
por essas atividades contemplarem o uso do 
Facebook, concluindo que o uso pedagógico de 
artefatos digitais é propício para o 
desenvolvimento das competências de leitura e 
escrita. 

Farizato 2015 UNESP Dissertação 

As atividades propostas com o uso de artefatos 
digitais estimularam a colaboração e o trabalho 
em equipe, contribuindo para que os alunos 
aprendessem. 

Silva, 
Jaqueline 

2015 UEPB Dissertação 

É possível trabalhar a alfabetização e o 
letramento digital no ambiente escolar, 
contribuindo significativamente para a inclusão 
dos sujeitos aprendizes em práticas de 
multiletramento. 

Franco 2015 UFBA Dissertação 

É possível a construção da autonomia crítica, 
utilizando-se do Facebook para produzir 
narrativas biográficas, por meio da alternância 
de papéis e da interatividade. 

Rodrigues, 
E. 

2015 UERN Dissertação 

Há uma relação de distanciamento dos 
sujeitos-professores e sujeitos-alunos frente ao 
uso de artefatos digitais, seja no que diz 
respeito aos usos privados, seja no que 
concerne aos usos escolares.  

Costa, M. 2015 UPE Dissertação 

Houve maior motivação, integração e 
envolvimento dos alunos no processo de 
ensino/aprendizagem da escrita e avanços 
consideráveis na ampliação da competência 
argumentativa, concluindo que é possível criar 
novos caminhos para o ensino da produção 
escrita atrelada aos novos letramentos trazidos 
pelas mídias virtuais, em especial o blog, 
superando possíveis “práticas tradicionais e 
fracassadas de ensino da escrita”. 

Santos, 
Aline 

2015 UESC Dissertação 

O trabalho com fanfiction, além de formar 
leitores de textos ficcionais, valoriza o que o 
aluno tem a dizer sobre o mundo, propicia que 
compreenda o seu entorno, por outras visões 
emprestadas dos personagens, posicionando-
se interior e exteriormente, construindo e 
desconstruindo representações da vida, sendo 
possível um trabalho de autoria, a partir da 
leitura e apreciação de obras da cultura de 
massa.  

Fontenele 2015 UFC Dissertação 

Os alunos produziram textos adequados à 
situação comunicacional proposta, interagindo 
entre eles, ocupando papéis ora como 
participantes, ora como produtores, ora como 
avaliadores, ora como revisores dos textos, 
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redimensionando as práticas de produção de 
escrita em ambientes virtuais e presenciais no 
âmbito escolar, desenvolvendo distintas 
competências e habilidades de leitura e escrita, 
o que os agradou por serem atividades lúdicas 
e interativas. 

Santos, A. 2015 UEMS Dissertação 

A interação entre os escritores e seus beta-
readers – os revisores de textos – propiciou a 
melhora das técnicas de escrita e o estímulo à 
leitura.  

Gava 2015 UNIOESTE Dissertação 

O uso de artefatos digitais propiciou maior 
motivação na realização de atividades de 
produção textual, contribuindo também para o 
letramento digital dos alunos. 

Fontes 2015 UFS Dissertação 
O trabalho com a multimodalidade propicia 
ampliar os saberes discentes, resultando numa 
aprendizagem significativa e crítica. 

Reis 2015 UFG Dissertação 

As atividades propiciaram efetivação da 
autonomia individual e coletiva dos alunos na 
produção do conhecimento; construção de 
relações de autoria e coautoria entre alunos e 
alunos, professoras e alunos na produção de 
textos; aquisição de conhecimentos sobre 
como usar recursos do ambiente virtual de 
aprendizagem e o desenvolvimento de 
habilidades interpessoais e intrapessoais. 

Silva, V. 2015 UNIMONTES Dissertação 

O desenvolvimento de habilidades de produção 
e recepção de práticas discursivas em 
ambientes digitais contribui para o processo de 
ensino-aprendizagem dos alunos. 

Borges 2015 UFTM Dissertação 

A criatividade e o trabalho colaborativo foram o 
diferencial para que os estudantes produzissem 
textos diferentes, remixados, mais 
interessantes, demonstrando que práticas 
inovadoras podem ser inseridas com grande 
êxito nas aulas. 

Santos, 
Marta 

2015 UNIMONTES Dissertação 
Foi possível promover o letramento digital dos 
alunos, de forma a desenvolver suas práticas 
de leitura e escrita em ambiente digital. 

Silva, R. 2015 UFBA Dissertação 

 O letramento digital e literário dos alunos 
pesquisados é pouco fluente devido ao apego 
excessivo à cultura do impresso, à ausência de 
uma postura leitora hipertextual e à percepção 
pouco produtiva em relação aos usos da rede. 

Pinheiros 2015 UFPB Dissertação 

O ambiente onde os textos foram produzidos, 
digital ou impresso, não interferiu 
significativamente para o sucesso das 
produções, contudo o ambiente com mediação 
das TIC foi fator motivante para parte 
expressiva dos alunos participantes. 

Varjão 2015 UESC Dissertação 

Os resultados confirmam a hipótese de que os 
meios digitais podem contribuir de forma eficaz 
para melhorar a escrita de sequências 
argumentativas na escola. Destacou a 
importância de a escola introduzir as práticas 
de ensino usando artefatos digitais a fim de que 
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a instituição escolar continue a ser uma 
patrocinadora eficiente da aquisição de 
conhecimento formal. 

Serafim 2014 UEPB Dissertação 

Os recursos interacionais do facebook, bem 
como os gêneros textuais compostos por 
múltiplas linguagens, em circulação nesse 
ambiente digital, desempenharam um papel 
relevante no processo de ensino-
aprendizagem, sendo um meio para discutir 
textos, tornando-se um espaço democrático 
para apresentar ideias, críticas e sugestões. 

Cezarino 
Júnior 

2014 UEMS Dissertação 
A webquest, se bem direcionada pelo docente, 
pode desenvolver o letramento digital e literário 
dos alunos. 

Castro 2014 UEPB Dissertação 

O blog contribui para o desenvolvimento de 
habilidades multiletradas, propiciando que os 
alunos aprendessem a relacionar sentidos, 
pesquisar e selecionar informações. 

Oliveira F. 2014 UFPB Dissertação 

O blog contribuiu para o direcionamento, a 
organização, o monitoramento e a avaliação 
crítica da construção do conhecimento no 
ciberespaço, mostrando-se ser um ambiente 
que possibilita debates, incentiva a 
comunicação, a democratização de ideias, 
dissemina informações e propicia a apreensão 
de conhecimentos com liberdade de expressão. 

Brito 2014 UEPB Dissertação 

É possível estabelecer parceria entre o estudo 
da linguagem e a tecnologia, podendo ser esta 
promissora quando bem articulada pelo 
professor. 

Oliveira, S. 2014 UFPB Dissertação 

 O uso do telefone celular para produção de 
vídeo é efetivo, evidenciando possibilidades 
compatíveis com as concepções de práticas 
didático-pedagógicas no contexto 
contemporâneo da cibercultura. 

Quadro 6 – Aplicação de sequência didática 
Fonte: elaborado pela autora (2020). 

No geral, os resultados apontados nesses estudos mostram que as atividades 

propostas pelos pesquisadores nas sequências didáticas contribuíram para propiciar 

o letramento digital dos alunos. 

 

2.3.3 Análises de livro didático de Língua Portuguesa 

 

Alguns estudos analisaram o livro didático adotado pela escola (Ensinos 

Fundamental e Médio), elegendo como estudo os objetos educacionais digitais (OED), 

no intuito de se investigar as contribuições para o letramento digital (SILVA, Ednaldo, 

2017), as concepções de ensino, de linguagem e a multimodalidade deles (SILVA, 

Eliane, 2018); bem como os gêneros digitais, verificando a contribuição das atividades 
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de leitura e escrita propostas (FAGUNDES, 2018; SILVA FILHO, 2017; BEZERRA, 

2017; ALMEIDA, L., 2016; PIRES, 2016, CARVALHO, G., 2016) e a maneira como os 

textos que circulam na esfera digital são abordados neles (MORAES, 2016), tendo em 

vista o letramento digital.  

Para Silva, Eliane (2018, p. 81), “[..] todo material de ensino, no formato digital 

ou impresso, carrega uma concepção de ensino e de língua(gem)”, portanto, ao 

estudar as concepções de ensino e de língua(gem) OED do livro didático digital 

Português: linguagem em conexão de 2013, destinado aos alunos da 1ª série do 

Ensino Médio, verificou que há a presença das três concepções de ensino (prescritivo, 

descritivo e produtivo) bem como das  três concepções de língua(gem) - língua(gem) 

como expressão de pensamento, língua(gem) como instrumento de comunicação e 

língua(gem) como forma de interação, sinalizando que, no tocante aos OED 

analisados, há uma mescla das características das concepções de ensino e das 

concepções de língua(gem).  

Silva, Ednaldo (2017) investigou os OED no eixo da produção de textos escritos 

dos livros didáticos, e suas contribuições para o letramento digital. Para isso, 

caracterizou os OED, identificou e selecionou propostas de produção de textos 

escritos nos OED e as analisou de acordo com o que propõem os PCN e o próprio 

edital PNLD 2016 que normatiza a introdução deles no livro didático de língua 

portuguesa. Adotou como aporte teórico discussões sobre letramento na visão de 

Magda Soares e Ângela Kleiman, letramentos múltiplos a partir de Roxane Rojo e 

Brian Street e letramento digital de Antônio Carlos Xavier. Os dados apontaram que 

as propostas de produção de textos escritos dos OED são muito simples e não 

manifestam complexidade que exija uma aprendizagem do aluno, que, por sua vez, 

não se sente motivado para realizá-las. 

Bezerra (2017) investigou o tratamento dado à leitura de gêneros 

discursivos/textuais digitais em livros didáticos aprovados pelo PNLD 2014 - anos 

finais do Ensino Fundamental. Adotou como referencial teórico sobre letramento 

Magda Soares, Roxane Rojo e Carla Viana Coscarelli, e, sobre a multimodalidade, 

utilizou as discussões de Lúcia Santaella. Concluiu que é necessário que os 

professores se apropriem das tecnologias digitais, que se bem aproveitadas podem 

tornar-se um meio eficaz para lidar com as práticas de uma linguagem social e 

dialógica. 



99 

Fagundes (2018) ao verificar a contribuição de atividades de leitura e escrita de 

gêneros digitais para o letramento digital, a partir da análise das seções Produção de 

texto e Intervalo, da coleção didática Português Linguagens (Ensino Fundamental), 

de autoria de Willian Cereja e Thereza Cochar Magalhães, no universo de quatro 

obras analisadas, localizou apenas três atividades cujo objetivo era abordar gêneros 

digitais: duas sobre o e-mail, uma de escrita e outra de leitura, e uma de escrita sobre 

o blog. A partir da análise das três atividades, verificou que apenas as que tratam do 

e-mail contribuíam para o letramento digital dos estudantes, concluindo que há um 

número pouco expressivo de atividades que contribuiriam para a formação de alunos 

letrados digitalmente.  

Tal fato também foi observado por Moraes (2016), ao investigar de que maneira 

os textos que circulam na esfera digital são abordados nos livros didáticos em 3 

coleções do Ensino Fundamental II do PNLD. Observou que nenhuma sequência 

didática foi apresentada, exceto no blog, e que os gêneros digitais foram apresentados 

de modo superficial e genérico, não levando em consideração se o aluno tinha algum 

conhecimento prévio a respeito do assunto e se as atividades condiziam com a idade. 

As atividades foram propostas valendo-se da estrutura tradicional, ou seja, perguntas 

que não exigiam um nível de inferência maior e respostas que estavam explicitadas 

no texto que deveriam ser copiadas. Concluiu que os textos abordados no livro nem 

sempre são considerados por alguns autores como gêneros digitais e que a 

nomenclatura adotada “gêneros digitais” é controversa. Quanto ao ensino de gêneros, 

tais textos não apresentam as características dos gêneros digitais, pois esses estão 

fora de seu contexto real de circulação, em um livro didático impresso.  

Silva Filho (2017) descreveu e analisou como o livro didático propõe a formação 

do leitor crítico, tendo em vista tanto o letramento literário quanto o digital dos alunos, 

tendo com aporte teórico os estudos de Rildo Cosson, Magda Soares, Marta Passos 

Pinheiros, Luiz Antônio Marcuschi, Ângela Kleiman, Roxane Rojo, Antônio Carlos 

Xavier, entre outros. A pesquisa apontou que é importante conhecer melhor a 

realidade das escolhas dos livros didáticos, as práticas de leitura desenvolvidas 

nesses espaços, os sujeitos envolvidos no processo de formação de leitores, as 

táticas e as estratégias desenvolvidas por esses sujeitos e as condições de 

possibilidade em que a leitura é realizada por eles.  

 Carvalho, G. (2016) analisou a ocorrência de propostas de trabalho de 

letramento digital em coleções do Ensino Médio. Usou como referencial teórico para 
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abordar letramento e letramento digital os estudos de Magda Soares, Ângela Kleiman, 

Marcelo Buzato, Carla Viana Coscarelli e Ana Elisa Ribeiro. Concluiu que as 

atividades propostas que envolvem as tecnologias e gêneros digitais não consideram 

efetivamente as perspectivas teórico-metodológicas do letramento digital.  

Almeida, L. (2016) verificou a presença do letramento digital em atividades 

propostas no livro didático “Vontade de Saber - 6° Ano”.  Os dados demonstraram que 

há nele uma inexpressiva contemplação dos gêneros digitais. 

Martins (2016) identificou e quantificou os gêneros digitais presentes na 

coleção de livros didáticos de 2012 “Português: Linguagens”, de 

William Roberto Cereja e Thereza Cochar Magalhães, destinada ao Ensino 

Fundamental, a fim de saber como os autores desses livros exploram os gêneros 

digitais. Posteriormente, desenvolveu uma sequência didática envolvendo o gênero 

digital e-mail em uma turma de 9º ano. Adotou como referencial teórico Luiz Antônio 

Marcuschi, entre outros, que discutem a necessidade de tornar os gêneros discursivos 

objeto de ensino e aprendizagem. Concluiu que há uma superficial e limitada presença 

dos gêneros digitais na coleção examinada, com abordagem restrita aos gêneros e-

mail e blog, e centralização em gêneros discursivos provenientes das esferas literária, 

jornalística e publicitária, bem como a predominância e valorização do suporte 

impresso, livros e revistas. 

Pires (2016) analisou se os livros do 6º ano, aprovados pelo guia de livros 

didáticos do PNLD-2014, contribuíam para o letramento digital. Para analisá-los, a 

fundamentação teórica pautou-se no letramento digital, na discussão de suporte e no 

estudo dos gêneros discursivos digitais. A metodologia foi de natureza qualitativa com 

viés bibliográfico e documental. Concluiu que eles contribuem para o letramento digital 

dos alunos, com atividades de leitura e escrita, com foco na diversidade de gêneros 

digitais que circulam na sociedade em rede, contudo, observou que os livros didáticos 

precisam abordar mais os gêneros digitais. 

Sintetizamos, no quadro abaixo, os resultados apontados nessas pesquisas. 

Autor Ano Instituição Tipo Resultados apontados 

Silva, 
Eliane 

2018 UEC Dissertação 

Presença das concepções de ensino prescritivo, 
descritivo e produtivo; e das concepções de 
língua(gem) como expressão de pensamento, 
instrumento de comunicação e forma de 
interação, sinalizando que há uma mescla das 
características das concepções de ensino e das 
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concepções de língua(gem) nos OED 
analisados. 

Fagundes 2018 UFV Dissertação 
Há um número pouco expressivo de atividades 
que contribuiriam para o letramento digital dos 
alunos. 

Silva, 
Ednaldo 

2017 UNICAP Dissertação 

As propostas de produção de textos escritos dos 
OED são muito simples e não manifestam 
complexidade que exija uma aprendizagem do 
aluno, fazendo com que este não se sinta 
motivado para realizá-las. 

Bezerra 2017 UNICAP Dissertação 
É necessário que os professores saibam utilizar 
os artefatos digitais para lidar com as práticas de 
uma linguagem social e dialógica. 

Silva Filho  2017 UPE Dissertação 

É importante conhecer melhor a realidade das 
escolhas dos livros didáticos, atentando-se para 
as práticas de leitura desenvolvidas na 
comunidade, os envolvidos no processo de 
formação de leitores, as táticas e as estratégias 
usadas e as condições de possibilidade em que 
a leitura é realizada por eles. 

Moraes 2016 UNITAU Dissertação 

Os textos apresentados no livro nem sempre são 
considerados por alguns autores como gêneros 
digitais e a nomenclatura adotada “gêneros 
digitais” é controversa. Quanto ao ensino de 
gêneros, os textos não apresentam as 
características dos gêneros digitais, pois estão 
fora de seu contexto real de circulação, em um 
livro didático impresso. 

Carvalho, 
G.  

2016 UEL Dissertação 

As atividades propostas que envolvem as 
tecnologias e gêneros digitais não consideram 
efetivamente as perspectivas teórico-
metodológicas do letramento digital. 

Almeida, L.  2016 UEMS Dissertação 
Há no livro didático analisado uma inexpressiva 
contemplação dos gêneros digitais. 

Martins 2016 UEPB Dissertação 

Há uma superficial e limitada presença dos 
gêneros digitais na coleção examinada, com 
abordagem restrita aos gêneros e-mail e blog, e 
centralização em gêneros discursivos 
provenientes das esferas literária, jornalística e 
publicitária, bem como a predominância e 
valorização do suporte impresso. 

Pires 2016 UFU Dissertação 
Os livros analisados contribuem para o 
letramento digital dos alunos, contudo, precisam 
abordar mais os gêneros digitais. 

Quadro 7 – Análise do livro didático de Língua Portuguesa 
Fonte: elaborado pela autora (2020). 

Os resultados apontados nesses estudos mostram que ainda há lacunas no 

que concerne ao estudo sobre gêneros digitais propostos nos livros didáticos 

entregues pelo governo às escolas da educação básica. 
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2.3.4 Análises de portais educacionais de suporte ao professor  

 

Algumas pesquisas tiveram como objeto de estudo portais educacionais que 

oferecem suporte ao professor, como os realizados por Lins (2017), Araújo (2015) e 

Perico (2015).  

Lins (2017) estudou as sugestões de aulas de gêneros digitais que foram 

publicadas no Portal do Professor a fim de se analisar as contribuições que essas 

aulas podem oferecer ao desenvolvimento do letramento digital dos alunos. Focou 

nos gêneros digitais em cada sugestão de aula, nas atividades de leitura e de escrita 

propostas para o ensino de cada gênero e como essas atividades desenvolvem 

habilidades ao serem confrontadas com a matriz de letramento digital elaborada por 

Marcelo Cafiero Dias e Ana Elisa Novais. Concluiu que muitas atividades propostas 

estão embasadas em experiências que os professores trazem com os textos 

impressos. Os roteiros das aulas revelam que as atividades apresentadas não são 

realizadas em seu suporte original, mas propõem o conhecimento de seus aspectos 

composicionais e sociodiscursivos. A maior parte das atividades de leitura e de escrita 

contempla habilidades fundamentais da matriz proposta, possibilitando o 

desenvolvimento do letramento digital. 

Araújo (2015) analisou a estrutura do site educacional, observando a 

interatividade, usabilidade e hipertextualidade, elementos essenciais para a 

constituição daquela, apresentando critérios de avaliação da qualidade da mesma 

para dar subsídios ao professor que a utiliza. Concluiu que a maioria dos sites 

educacionais não contempla, de maneira satisfatória, interatividade, usabilidade e 

hipertextualidade, tão importantes na composição de uma página na internet. Não foi 

encontrado nenhum site que atenda aos critérios de maneira elementar.  

Perico (2015) refletiu acerca das práticas pedagógicas e das vivências nas 

aulas de língua portuguesa em atividades mediadas por portal educacional, 

realizando, para isso, pesquisa de cunho investigativo, na modalidade narrativa, 

desenvolvendo também uma pesquisa-ação, adotando como instrumento de pesquisa 

entrevista semiestruturada, diário de bordo, atividades realizadas no portal, conversas 

informais e caderno de campo. Os resultados apontaram que os artefatos digitais 

podem colaborar com o processo de ensino e de aprendizagem, porém exigem 

envolvimento dos sujeitos, pois eles, enquanto instrumentos, não configuram o 
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conhecimento, são os agentes que ao apropriarem-se deles têm condições de obter 

o melhor de suas potencialidades.  

Sintetizamos, no quadro abaixo, os resultados apontados nessas pesquisas. 

Autor Ano Instituição Tipo Resultados apontados 

Lins 2017 UFV Dissertação 

As atividades apresentadas não são realizadas em 
seu suporte original, mas propõem o conhecimento 
de seus aspectos composicionais e 
sociodiscursivos, possibilitando o desenvolvimento 
do letramento digital. 

Araújo 2015 UNITAU Dissertação 

A maioria dos sites educacionais não contempla, de 
maneira satisfatória, interatividade, usabilidade e 
hipertextualidade, tão importantes na composição 
de uma página na internet. Não foi encontrado 
nenhum site que atenda aos critérios de maneira 
elementar. 

Perico 2015 UMESP Dissertação 

Os artefatos digitais podem colaborar com o 
processo de ensino e de aprendizagem, porém 
exigem envolvimento dos sujeitos, pois eles, 
enquanto instrumentos, não configuram o 
conhecimento, são os agentes que ao apropriarem-
se deles têm condições de obter o melhor de suas 
potencialidades. 

Quadro 8 – Análise de portais educacionais de suporte ao professor 
Fonte: elaborado pela autora (2020). 

Os resultados apontados nesses estudos mostram que os portais educacionais 

que oferecem suporte ao professor, no geral, precisam estar mais atentos às 

propostas disponibilizadas, a fim de que permita trabalhar o letramento em contexto 

digital, bem como é necessário envolvimento dos que vão executá-las para que as 

ações definidas sejam alcançadas. 

 

2.3.5 Investigações de formação inicial e continuada de professores 

 

Santos, Geane (2017), Silva, E. (2016), Rezende (2015), Santos, D. (2015) e 

Silva, C. (2015) objetivaram investigar a formação inicial e continuada dos 

professores. 

Santos, Geane (2017) analisou a contribuição de um curso de formação 

continuada em serviço para o uso dos artefatos digitais. A análise do Projeto Político 

Pedagógico constatou que o documento traz poucos apontamentos referentes às 

possíveis contribuições das TIC nas práticas educacionais, restringindo-as a meras 

ferramentas pedagógicas. Os dados sugerem que o grupo docente participante da 

formação valoriza o horário coletivo de estudo na escola, vendo-o como momento de 
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formação, de interações e de trocas de experiências. A formação foi profícua no 

processo de empoderamento (na acepção freireana) do grupo, contribuindo para a 

apropriação e uso crítico-reflexivo das mídias digitais, inclusive nas práticas 

colaborativas entre docentes. As principais dificuldades apontadas pelo grupo foram 

a infraestrutura e a falta de tempo para o planejamento. 

Silva, E. (2016) investigou as possíveis implicações de uma formação 

continuada para o desenvolvimento da prática de letramento digital e letramento 

informacional digital dos docentes em formação inicial. Investigou o letramento 

informacional digital de 10 acadêmicos do primeiro e 10 do quarto ano do curso de 

Letras. Para isso, foi desenvolvida uma atividade direcionada para a construção de 

um infográfico, a partir da qual os estudantes utilizaram estratégias pessoais de busca 

de informações. Os dados revelaram que a integração das práticas escolares com a 

tecnologia ainda é um desafio.  

Rezende (2015) investigou a formação de professores de uma universidade 

estadual para compreender como ocorre a formação para a implementação das 

práticas de letramento digital. Interviu junto a professores em formação inicial do curso 

de Letras, e concluiu que estes não estão sendo formados para atuar nas perspectivas 

da era digital. A intervenção revelou que houve mudanças, mas que é preciso que 

todo o processo de formação de professores se mobilize nessa direção para que a 

realidade do ensino seja modificada e adequada satisfatoriamente. Adotou como 

embasamento teórico os estudos de Brian Street, Ângela Kleiman, Magda Soares, 

Leda Verdiani Tfouni, Marcelo Buzato, Denise Bértoli Braga, David Buckingham, Collin 

Lakshear, Michele Knobel, entre outros. 

Santos, D. (2015) refletiu sobre a proposta de desenvolvimento de práticas de 

letramento digital pelos professores em formação inicial em Letras no período de 2011 

a 2014, na Universidade Estadual do Norte do Paraná, campus de Jacarezinho, 

objetivando conhecer melhor o trabalho das licenciaturas em Letras, no que diz 

respeito às TIC e à formação dos futuros professores.  

Silva, C. (2015) discutiu os desafios, as possibilidades e o processo de 

formação continuada do docente para o trabalho em contexto digital na modalidade 

presencial, a partir de uma pesquisa qualitativa, utilizando instrumentos quantitativos 

e qualitativos, adotando como aporte teórico os estudos de Magda Soares, Antônio 

Carlos Xavier e Carla Viana Coscarelli. Selecionou em um universo de 9 escolas, 

contempladas pelo Projeto UCA em Mato Grosso, duas por serem da rede estadual, 
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de municípios diferentes e também por possuírem IDEB 2009 semelhante.  Os 

resultados demonstram que as dificuldades são muitas, e envolvem questões 

estruturais, formativas e pedagógicas. A formação continuada configura-se como uma 

necessidade para o uso das TIC na prática pedagógica. 

Sintetizamos, no quadro abaixo, os resultados apontados nessas pesquisas. 

Autor Ano Instituição Tipo Resultados apontados 

Santos, 
Geane  

2017 UNIFESP Dissertação 

A formação foi profícua no processo de 
empoderamento (na acepção freireana) do 
grupo, contribuindo para a apropriação e uso 
crítico-reflexivo das mídias digitais, inclusive nas 
práticas colaborativas entre docentes. As 
principais dificuldades apontadas pelo grupo 
foram a infraestrutura e a falta de tempo para o 
planejamento. 

Silva, E.  2016 UFGD Dissertação 
A integração das práticas escolares com a 
tecnologia ainda é um desafio. 

Rezende 2015 UEL Tese 
Os professores não estão sendo formados para 
atuar nas perspectivas da era digital.  

Santos, D. 2015 UEL Dissertação 

A formação tecnológica do futuro professor de 
língua portuguesa ainda ocorre de maneira 
individualizada e os professores não estão sendo 
preparados para integrar os artefatos digitais à 
sua prática pedagógica. 

Silva, C.  2015 PUC-SP Tese 

As dificuldades são muitas, e envolvem questões 
estruturais, formativas e pedagógicas. A 
formação continuada configura-se como uma 
necessidade para o uso das TIC na prática 
pedagógica. 

Quadro 9 – Investigação da formação inicial e continuada dos professores 
Fonte: elaborado pela autora (2020). 

Os resultados apontados indicam que a formação inicial e continuada para o 

uso de tecnologias de informação e comunicação na educação básica ainda é um 

desafio. 

 

2.3.6 Investigações de grau de letramento digital 

 

Esses estudos tiveram como foco o grau de letramento digital, como os 

realizados por Gomes (2016), Carvalho, E. (2014) e Pontes (2015). 

Gomes (2016) investigou os níveis de letramento digital e informacional dos 

estudantes de uma escola pública de Ensino Médio, considerando principalmente o 

comportamento e a visão destes sobre a utilização pedagógica do celular, adotando 

como sustentação teórica, nas áreas do letramento e letramento digital, Magda 
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Soares, Ângela Kleiman, Brian Street, Marcelo Buzato, Carla Viana Coscarelli, Ana 

Elisa Ribeiro e Antônio Carlos Xavier. Concluiu que os estudantes possuem altos 

índices de letramento digital no uso do smartphone, contudo, em relação ao 

letramento informacional, ainda precisam desenvolver as competências relacionadas 

à busca, seleção e uso de informação. Verificou também que apesar de os estudantes 

levarem e usarem seus smartphones em sala de aula, bem como para tarefas 

escolares, a escola não tem influenciado significativamente no desenvolvimento do 

letramento digital e informacional desses jovens.  

Carvalho, E. (2014) e Pontes (2015) aplicaram sequências didáticas em 

escolas de Ensino Médio para investigar o grau de letramento digital.  

Carvalho, E. (2014) investigou o grau de letramento digital dos alunos a partir 

da produção do gênero miniconto multimodal. Analisou a constituição do gênero 

miniconto, mediante o conceito de gênero discursivo bakhtiniano, por meio dos três 

elementos que constituem o enunciado: tema, forma composicional e estilo. Em 

relação à multimodalidade, analisou a interação entre a linguagem verbal e não 

verbal. Concluiu que é perceptível a inserção de recursos digitais na escola, porém 

nem todos os trabalhos apresentaram a composição estrutural do gênero miniconto 

multimodal.  

Já Pontes (2015), a partir de uma pesquisa etnográfica e colaborativa, 

identificou o nível de letramento digital dos docentes e discentes, e apresentou o 

Google sites como proposta de uso na prática docente, fundamentando o estudo em 

Marcelo Buzato e Ângela Kleiman. Aplicou aos professores um questionário sobre 

recursos tecnológicos e, em seguida, fez observação das aulas desses docentes. Em 

outro momento, foi realizada uma formação continuada com esses professores para 

a criação de um site a partir do Google sites. Os alunos também responderam a um 

questionário sobre o recurso trabalhado para avaliar seu uso. Os resultados dessa 

pesquisa mostraram a relevância do uso de artefatos digitais no processo de ensino 

e aprendizagem. 

Sintetizamos, no quadro abaixo, os resultados apontados nessas pesquisas. 

Autor Ano Instituição Tipo Resultados apontados 

Gomes 2016 CEFET-MG Dissertação 

Os estudantes possuem altos índices de 
letramento digital no uso do smartphone, contudo, 
em relação ao letramento informacional, ainda 
precisam desenvolver as competências 
relacionadas à busca, seleção e uso de 
informação. A escola não tem influenciado 
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significativamente no desenvolvimento do 
letramento digital e informacional desses jovens. 

Pontes 2015 UFPB Dissertação 
A pesquisa mostrou que o uso de artefatos digitais 
é relevante para o processo de ensino e 
aprendizagem dos alunos. 

Carvalho, 
E. 

2014 UNIFRAN Dissertação 

É perceptível a inserção de recursos digitais na 
escola, porém nem todos os trabalhos 
apresentaram a composição estrutural do gênero 
miniconto multimodal. 

Quadro 10 – Investigação do grau de letramento digital 
Fonte: elaborado pela autora (2020). 

Os resultados apontados indicam que a escola precisa considerar mais em 

suas práticas o letramento das práticas sociais que acontecem em meio digital. 

 

2.3.7 Investigações de concepção de letramento digital  

 

Alguns estudos buscaram investigar a concepção de letramento digital dos 

professores, como os realizados por Longarzo (2016), Silva, S. (2016), Montes (2016) 

e Pavanelli-Zuble (2014). 

Longarzo (2016) realizou uma investigação de cunho qualitativo. A pesquisa 

contou com a participação de professores que, a partir do questionário, puderam 

evidenciar suas concepções acerca do letramento digital. A pesquisa contou com o 

aporte teórico de Magda Soares, Mary Kato, Leda V. Tfouni, Ângela Kleiman, Brian 

Street e Roxane Rojo. Concluiu que os professores acreditam que os artefatos digitais 

podem contribuir para facilitar o trabalho docente, contudo, a utilização dos tablets 

como recurso pedagógico ainda é incipiente, dadas as condições em que estão 

inseridos. Os dados apontam para a importância de melhorar a infraestrutura, 

disponibilizando, por exemplo, internet na sala de aula, bem como formação 

continuada e em serviço com seus “pares na própria unidade escolar”.  

Silva, S. (2016) analisou visões de um grupo de professores e pedagogos que 

atuam na rede municipal de ensino de Curitiba acerca do letramento digital, adotando 

como referencial teórico para letramento e letramento digital Carla Viana Coscarelli, 

Pierre Lévy, Luiz Antônio Marcuschi, Ana Elisa Ribeiro, Roxane Rojo, Lúcia Santaella, 

Magda Soares e Leda V. Tfouni. Concluiu que há restrições quanto ao conhecimento 

desse conceito e de seus processos de apropriação. Identificou limitações para o 

estabelecimento de associações teórico-práticas coerentes e efetivas para a 

promoção de práticas letradas, sejam elas digitais ou não, significativas, junto ao 
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processo de ensino/aprendizagem. Ressaltou a necessidade de uma proposta de 

formação docente (inicial, continuada e em serviço) que contemple aspectos técnicos 

e pedagógicos das TIC, bem como que contribua para uma reflexão em torno dos 

modos como tais tecnologias são concebidas, utilizadas e mediadas nas práticas 

sociais.  

Montes (2016) analisou a percepção e crenças dos professores de uma escola 

estadual de Divino. Os dados foram coletados por meio de questionário, em que os 

educadores disponibilizaram informações referentes ao uso das TIC e serviços da web 

2.0, no contexto pessoal e profissional, e a opinião deles sobre as potencialidades 

dessas tecnologias no contexto escolar. Os dados sugerem que os educadores 

apresentam competência reduzida e baixo conhecimento sobre como utilizá-las no 

processo de ensino-aprendizagem, além de indicar a necessidade de oferta de 

formação contínua para usá-las. Para sanar tais dificuldades, foram oferecidas ao 

grupo oficinas interventivas alicerçadas na pesquisa-ação colaborativa, nas quais 

foram demonstrados e testados alguns recursos disponibilizados na web e suas 

aplicações no contexto escolar.  

Pavanelli-Zuble (2014) analisou os sentidos verificados nos enunciados dos 

professores sobre o uso das TIC, realizando uma pesquisa interpretativista em que 

foram entrevistados professores de escolas públicas da rede estadual de Mato Grosso 

que participam de formação continuada e utilizam TIC com seus alunos. Fundamentou 

o estudo em Paula Sibilia, Denise Bértoli Braga, Colin Lankshear, Michele Knobel e 

Marcelo Buzato. Os dados evidenciaram que as TIC são um meio de ilustrar ou 

exemplificar uma temática trabalhada e ainda como estratégia de motivação para 

conseguir maior participação dos alunos nas atividades escolares. Os professores 

salientam que a escola se encontra em descompasso com os avanços da sociedade 

e reconhecem que mudanças precisam acontecer. Em relação à formação 

continuada, os relatos denotaram a necessidade, por parte de alguns educadores, de 

formação técnica e de vincular teoria e prática.  

Sintetizamos, no quadro abaixo, os resultados apontados nessas pesquisas. 

Autor Ano Instituição Tipo Resultados apontados 

Longarzo 2016 UNIVILLE Dissertação 

Os professores acreditam que os artefatos digitais 
podem contribuir para facilitar o trabalho docente, 
contudo, a utilização dos tablets como recurso 
pedagógico ainda é incipiente, dadas as condições 
em que estão inseridos. 
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Silva, S. 2016 UTP Dissertação 

Há restrições quanto ao conhecimento desse 
conceito e de seus processos de apropriação. 
Identificou limitações para o estabelecimento de 
associações teórico-práticas coerentes e efetivas 
para a promoção de práticas letradas, sejam elas 
digitais ou não, significativas, junto ao processo de 
ensino/aprendizagem. 

Montes 2016 UFJF Dissertação 

Os educadores apresentam competência reduzida 
e baixo conhecimento sobre como os artefatos 
digitais no processo de ensino-aprendizagem dos 
alunos. 

Pavanelli-
Zuble 

2014 UFMT Dissertação 

Para os professores, as TIC são um meio de 
ilustrar ou exemplificar uma temática trabalhada e 
ainda como estratégia de motivação para 
conseguir maior participação dos alunos nas 
atividades escolares. 

Quadro 11 – Investigação da concepção de letramento digital 
Fonte: elaborado pela autora (2020). 

Os resultados apontados indicam que, de forma geral, os professores 

concebem as tecnologias de informação e comunicação como recurso pedagógico. 

 

2.3.8 Considerações a partir da revisão de literatura 

 

Os estudos apontam para uma prática incipiente do letramento digital na 

educação básica nas aulas de Língua Portuguesa, evidenciando a necessidade de 

formação continuada para que os professores saibam utilizar os artefatos tecnológicos 

em suas aulas, usando-os não como recurso pedagógico para auxiliar no processo de 

ensino-aprendizagem, como observado que foi realizado em algumas 

dissertações/teses, mas no sentido de desenvolver as competências e habilidades 

exigidas para a leitura em um novo ambiente, diferente da do impresso, propiciando 

uma prática reflexiva, crítica, vislumbrando a autonomia do aluno em um contexto 

marcado pelo uso da tecnologia digital nos mais diferentes segmentos da sociedade. 

Ademais, a maioria das sequências didáticas realizadas contribuíram para 

desenvolver as competências e habilidades relacionadas ao letramento digital, porém, 

foi ressaltado que falta mais apoio ao professor para realizar trabalhos com os 

artefatos tecnológicos digitais como, por exemplo, formação continuada, pois não 

adianta a escolar dispor de recursos tecnológicos se estes foram subutilizados, 

propagando práticas pedagógicas que não geram novos “ethos”. 

Quanto à concepção dos professores acerca do letramento digital, as 

pesquisas realizadas evidenciaram que estes concebem os artefatos digitais, em sua 
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maioria, como recursos, isto é, um artefato a ser usado para melhorar o ensino, 

“facilitando o trabalho docente”, para exemplificar uma temática em sala de aula, bem 

como para motivar o aluno para realizar determinadas atividades propostas. 

Os estudos adotaram como referencial teórico, para abordar o letramento 

digital, principalmente, Magda Soares, Ângela Kleiman, Brian Street, Marcelo Buzato, 

Carla Viana Coscareli, Ana Elisa Ribeiro, Antônio Carlos Xavier, Roxane Rojo, dentre 

outros autores que figuraram em menor número, como Colin Lankshear, Michele 

Knobel, Bill Cope e Mary Kalantzis. 

Assim, por meio de análise de literatura no banco de teses da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior e Biblioteca Digital Brasileira de Teses 

e Dissertações, foi possível observar que parte expressiva da produção acadêmica 

sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação no ensino da Língua 

Portuguesa na educação básica, em especial, no que tange ao letramento digital, dos 

últimos anos, versa sobre a utilização dos artefatos no ensino, não sendo observados 

trabalhos, até o momento, que abordem o viés de estudo pretendido neste trabalho. 
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3 NOVA RETÓRICA: APORTE TEÓRICO-METODOLÓGICO PARA ANÁLISE DOS 

DISCURSOS DOS DOCUMENTOS 

 

Este capítulo objetiva apresentar a fundamentação teórico-metodológica 

utilizada para a análise dos documentos que compuseram a amostra deste estudo. 

Trata-se do aporte teórico e metodológico chamado Teoria da Argumentação; neste 

caso, recorremos à proposta por Chaïm Perelman e Lucie Olbrechts-Tyteca. O 

capítulo apresentará a Teoria e seus elementos, como o auditório, as premissas 

implícitas e explícitas, os objetos de acordo relativos ao real (fatos, verdades e 

presunções) e ao preferível (valores, hierarquias e lugares do preferível) e as 

principais técnicas argumentativas empregadas nos discursos com vistas à adesão 

do auditório. 

 

3.1 A Teoria da Argumentação 

 

Ao longo do tempo, as pessoas sempre expuseram seus pensamentos, 

influenciando ou sendo influenciadas por outras, visando a fins específicos. Na 

Antiguidade, Aristóteles, pai da lógica formal, filósofo grego e discípulo de Platão, 

propôs haver dois modos básicos de racionalidade: raciocínio por demonstração 

analítica e por argumentação dialética.  

A demonstração analítica consiste em proposições evidentes que conduzem o 

pensamento à conclusão verdadeira, alicerçando o estudo a uma lógica formal. Já a 

argumentação dialética se expressa por meio de argumentos sobre enunciados 

prováveis (opiniões), podendo-se extrair conclusões apenas verossímeis. Essas duas 

maneiras de raciocínio não se excluem mutuamente, não se sobrepõem, não 

substituem uma a outra, não havendo, portanto, hierarquia (PERELMAN; 

OLBRECHTS-TYTECA, 2014). 

Contudo, ao longo da trajetória da filosofia ocidental, os dois modos básicos de 

raciocinar não foram considerados na mesma medida, tendo a argumentação dialética 

sido relegada a um plano inferior, prestigiando-se apenas o modo analítico de 

raciocinar. A dialética era considerada um saber menor, sendo desprezada pela 

tradição filosófica.  

Esse desprestígio da argumentação se consolidou em função do cristianismo, 

pois a verdade fundamental do conhecimento humano só poderia ser revelada por 
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Deus. Logo, era improvável conviver com a ideia de multiplicidade de premissas 

aproveitáveis como ponto de partida vinda de opiniões de homens, que ainda que 

sábios, estavam contaminados pelo pecado original. Posteriormente, esse desprezo 

partiu do racionalismo, que admitia como conhecimento verdadeiro apenas o 

conhecimento científico (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2014). René 

Descartes, por exemplo, considerava falso tudo que era apenas verossímil. 

No decorrer do século XX, esse quadro começou a ser alterado. Na Bélgica, 

Chaïm Perelman e Lucie Olbrechts-Tyteca “[...] formularam uma teoria da 

argumentação cujo objetivo é subsidiar os raciocínios próprios das ciências humanas 

e sociais, áreas do conhecimento nas quais procedimentos típicos da racionalidade 

demonstrativa, como a dedução e o cálculo, não se aplicam” (OLIVEIRA, Renato, 

2012, p. 1), culminando, assim, na publicação do Tratado da Argumentação, em 1958. 

Essa obra apresenta as bases filosóficas da Teoria da Argumentação, bem como uma 

classificação detalhada das técnicas argumentativas e dos principais tipos de 

argumentos utilizados em discursos orais e/ou escritos. Ele 

[...] se relaciona sobretudo com as preocupações do Renascimento e, 
consequentemente, com a dos autores gregos e latinos, que estudaram a arte 
de persuadir e de convencer, a técnica da deliberação e da discussão, sendo 
por isso também chamado de a “nova retórica” (PERELMAN; OLBRECHTS-
TYTECA, 2014, p. 5). 

Michel Meyer, ao fazer o prefácio da obra citada, afirma que os autores 

apresentam em seus estudos uma dialética, uma argumentação que raciocina sem 

coagir, não obrigando a renunciar à razão em proveito do irracional ou do indizível.  

Também em 1958, em Londres, Stephen Toulmin publicou The Uses of 

Argument e, posteriormente, em 1979, aprofundou suas ideias publicando An 

Introduction to Reasoning em parceria com Richard Rieke e Allan Janik. Assim 

como eles outros estudiosos como Theodor Viehweg, Manuel Atienza, Aulis Aarnio, 

Robert Alexy também se dedicaram à temática. Apesar da importância desses 

estudos, na presente tese vamos nos ater à Teoria da Argumentação de Perelman e 

Olbrechts-Tyteca (2014).  

Esses autores consideram que as ciências humanas trabalham com raciocínios 

que não impõem a todos as mesmas conclusões necessárias, sendo, portanto, de 

natureza não-coerciva. Assim, Oliveira, Renato (2012, p. 5) exemplifica: 
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Se afirmamos, por exemplo, que Sócrates é homem e, portanto, mortal, 
temos necessariamente a concordância de qualquer ser racional, já que todos 
os homens morrem. Nesse caso, o raciocínio é coercivo. Se afirmarmos, 
porém, que Maria é mãe e por isso ama seu filho, estaremos diante de um 
raciocínio não coercivo, pois não necessariamente todas as mães amam seus 
filhos.  

Nesse sentido, raciocínios de natureza não-coerciva são chamados de 

retóricos e foram estudados a partir de uma teoria da argumentação, também 

denominada de nova retórica. “Com efeito, o objeto dessa teoria é o estudo das 

técnicas discursivas que permitem provocar ou aumentar a adesão dos espíritos às 

teses que se lhes apresentam ao assentimento” (PERELMAN; OLBRECHTS-

TYTECA, 2014, p. 4). 

Para Castro e Frant (2011), a Teoria da Argumentação possibilita analisar o 

discurso de alguém, buscando o sentido do que é dito, identificando significados 

compartilhados no interior do seu grupo de pertença, esclarecendo, assim, os 

elementos que organizam o raciocínio argumentativo que funda o discurso no meio 

conversacional. Por meio da análise argumentativa, é possível conhecer a estrutura 

lógica que um determinado grupo utiliza para significar um determinado objeto. 

 Essa teoria considera orador todo aquele que elabora um discurso, falado ou 

escrito, voltado para o convencimento do outro. Lemgruber e Oliveira (2011, p. 9) 

ressaltam que “somos seres feitos pelas palavras, a partir das quais tecemos 

argumentos que desejamos submeter àqueles que nos escutam ou que nos leem”. 

 

3.1.1 O auditório 

 

De acordo com Perelman e Olbrechts-Tyteca (2014, p. 6), “[...] é em função de 

um auditório que qualquer argumentação se desenvolve”. Compreende-se auditório 

como sendo o “[...] conjunto daqueles que o orador quer influenciar com sua 

argumentação” (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2014, p. 22). Quem fala, fala 

para alguém, ainda que este não esteja presente. Os autores ressaltam que “[...] a 

ausência material de leitores pode levar o escritor a crer que está sozinho no mundo, 

conquanto, na verdade, seu texto seja sempre condicionado, consciente ou 

inconscientemente, por aqueles a quem pretende dirigir” (PERELMAN; OLBRECHTS-

TYTECA, 2014, p. 7). 
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Diferente da retórica de Aristóteles que tinha como objeto de análise o uso da 

linguagem falada, da arte de falar em público de modo persuasivo perante, por 

exemplo, uma multidão reunida em praça pública, a nova retórica amplia essa visão 

de auditório, estendendo-se também aos leitores. Pode-se inferir que o interesse 

inicial pela análise da linguagem falada talvez se deva ao fato de que no período em 

que Aristóteles viveu havia um número elevado de pessoas analfabetas e, 

posteriormente, com a diminuição do analfabetismo, e o crescimento da imprensa, 

esse interesse se deslocou também para a análise da linguagem escrita, por 

compreender a importância e o papel dos textos impressos na sociedade, figurando, 

dessa forma, estes como principal objeto de análise da Teoria da Argumentação.  

Perelman e Olbrechts-Tyteca (2014, p. 33) afirmam que o auditório é muito 

variável, podendo ir do próprio orador, em momento de reflexão, até a humanidade 

inteira, sendo classificado, quanto à sua extensão, em três categorias: 

O primeiro, constituído pela humanidade inteira, ou pelo menos por todos os 
homens adultos normais, que chamaremos de auditório universal; o segundo 
formado, no diálogo, unicamente pelo interlocutor a quem se dirige; o terceiro, 
enfim, constituído pelo próprio sujeito, quando, ele delibera ou figura as 
razões de seus atos. 

De acordo com os autores, cada um constitui o auditório universal a partir do 

que se sabe sobre seus semelhantes.  

Assim, cada cultura, cada indivíduo tem sua própria concepção do auditório 
universal, e o estudo dessas variações seria muito instrutivo, pois nos faria 
conhecer o que os homens consideraram, no decorrer da história, real, 
verdadeiro e objetivamente válido (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 
2014, p. 37).  

O auditório universal “[...] não é uma realidade física, mas, antes, a expressão 

de determinada imagem do homem construída pelo orador, a qual se modifica no 

curso da temporalidade histórica e também conforme as influências sociais e culturais” 

(OLIVEIRA, Renato, 2012, p. 5). Reboul (2004) esclarece que nós nunca 

alcançaremos esse auditório universal, mas ele é o do ideal argumentativo, ou seja, é 

um referencial de qualidade argumentativa.  

O auditório constituído unicamente pelo interlocutor a quem o orador se dirige 

também é chamado de auditório particular. Nesse sentido, “[...] o ouvinte único 

representa um grupo do qual é o delegado, o porta-voz, em cujo nome ele poderá 
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tomar decisões. Mas é também o que ocorre quando o ouvinte é considerado uma 

amostra de todo um gênero de ouvintes” (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2014, 

p. 44). Os autores esclarecem que “muito raro é o discurso publicado cujo destinatário 

individualizado não deva ser considerado a encarnação de um determinado auditório 

particular” (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2014, p. 45) 

Já o auditório constituído pelo próprio sujeito é aquele em que este pondera ou 

figura as razões de seus atos. Ou seja, é  

[...] legítimo que quem adquiriu uma certa convicção se empenhe em 
consolidá-la perante si mesmo, sobretudo perante ataques que podem vir do 
exterior; é normal que ele considere todos os argumentos suscetíveis de 
reforçá-la. Essas novas razões podem intensificar a convicção, protegê-la, 
contra certos ataques nos quais não se pensara desde o início, precisar-lhe 
o alcance. Por outro lado, é unicamente quando o orador se dirige a um 
auditório ao qual presumidamente pertence – sendo esse, evidentemente, o 
caso do auditório universal – que qualquer discordância entre os argumentos 
que o convenceram pessoalmente e os que ele profere poderia ser-lhe 
censurada (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2014, p. 49). 

Os autores consideram que o sujeito que delibera consigo mesmo é, na 

verdade, uma encarnação do auditório universal, devendo experimentar o valor de 

seus próprios argumentos, pois “aquilo que me convence deve convencer qualquer 

um”, daí sua relação com o auditório universal. 

Sintetizando, é possível categorizar o auditório da seguinte forma: tamanho, 

tipo ou composição. Quanto ao tamanho, pode ser composto por muitos indivíduos, 

um ou por apenas o próprio orador. Quanto ao tipo pode ser classificado em universal, 

especializado ou privilegiado. O auditório universal é constituído pela humanidade 

inteira, ou seja, por todas as pessoas dotadas de razão. O especializado compõe-se 

de pessoas de mesma especialidade, por exemplo, cientistas falando para seus pares. 

O privilegiado é constituído por pessoas que apresentam mesma fundamentação, 

comunhão, como no caso dos discursos religiosos. Já no que tange à composição é 

classificado em heterogêneo ou homogêneo. Heterogêneo é constituído por pessoas 

que pensam diferente uma das outras, ou seja, há uma diversidade de pressupostos 

admitidos; e o homogêneo é constituído por aqueles que comungam da mesma 

cultura e do mesmo valor. 

Contudo, qualquer que seja a composição do auditório, para que uma 

argumentação se desenvolva, é necessário que aqueles a quem ela se destina 

estejam dispostos a dispensar alguma atenção ao orador. Ademais, é necessário 
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presumir o auditório, concebendo-o tão próximo quanto possível da realidade, pois “o 

conhecimento daqueles que se pretende conquistar é, pois, uma condição prévia de 

qualquer argumentação eficaz” (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2014, p. 23). 

Os autores ressaltam que a cultura própria de cada auditório transparece por meio 

dos discursos que lhe são destinados, sendo possível tirar algumas conclusões, 

conhecendo, por exemplo, as opiniões dominantes, as premissas que aceitam como 

válidas, possibilitando ao orador se adaptar ao auditório que se quer persuadir. 

No caso da presente tese, o auditório caracteriza-se como sendo especializado, 

constituído pelos professores de língua portuguesa e pesquisadores da educação, 

com suas culturas, crenças e ideologias. “Perante esse tipo de auditório, o orador goza 

da situação privilegiada de poder estar seguro quanto aos pressupostos admitidos” 

(LEMGRUBER, OLIVEIRA, 2011, p. 42).  

Aristóteles sustentava que, de acordo com o papel a ser cumprido pelo auditório 

a que se dirige o discurso era possível haver três gêneros oratórios: o deliberativo, o 

judiciário e o epidíctico. O gênero deliberativo era típico das assembleias, o judiciário 

típico dos julgamentos e o epidíctico tinha por finalidade o elogio ou a censura de 

pessoas ou eventos (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2014). Assim, 

Contrariamente aos debates políticos e judiciários, verdadeiros combates em 
que os dois adversários procuravam, acerca de matérias controvertidas, 
ganhar a adesão de um auditório que decidia o desfecho de um processo ou 
de uma ação por empreender, os discursos epidíctos não eram nada disso. 
Um orador solitário que, com frequência, nem sequer aparecia perante o 
público, mas se contentava em fazer circular sua composição escrita, 
apresentava um discurso ao qual ninguém se opunha, sobre matérias que 
não pareciam duvidosas e das quais não se via nenhuma consequência 
prática. Que se tratasse de um elogio fúnebre ou do elogio de uma cidade 
diante de seus habitantes, de um tema desprovido de atualidade, tal como a 
exaltação de uma virtude ou de uma divindade, os ouvintes nele só 
representavam, segundo os teóricos, o papel de espectadores. Após ouvir o 
orador, tinham apenas de aplaudir ou ir-se embora (PERELMAN; 
OLBRECHTS-TYTECA, 2014, p. 53). 

Portanto, o gênero epidícto “[...] ficou associado ao discurso de exaltação de 

pessoas, datas comemorativas, valores morais ou religiosos. Sendo, cada vez mais, 

visto como uma forma degenerada de eloquência que só procurava agradar, acabou 

por perder o seu lugar de interesse no estudo da argumentação” (LEMGRUBER, 

OLIVEIRA, 2011, p. 38). Com isso, por se prender mais à literatura do que à 

argumentação, o gênero epidícto foi incorporado à prosa literária e os deliberativo e 

judiciário à política e ao direito. 
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A argumentação não tem unicamente como objetivo a adesão intelectual. Muito 

frequentemente, ela visa incitar à ação. Perelman e Olbrechts-Tyteca (2014, p. 55-56) 

acreditam que o discurso epidícto vai muito além do previsto por Aristóteles, sendo de 

significativa importância para a argumentação “[...] por reforçar uma disposição para 

ação ao aumentar a adesão aos valores que exalta [...]”, constituindo-se, assim, uma 

parte central da arte de persuadir. Ressaltam que a incompreensão manifestada 

inicialmente a respeito, por outros estudiosos, resulta de uma concepção errônea dos 

efeitos da argumentação. 

Os autores afirmam, ainda, que são necessárias algumas condições básicas 

para se estabelecer uma relação argumentativa. A sessão seguinte tratará dessa 

questão, apresentando o ponto de partida da argumentação, adquirindo, assim, 

também fundamentos para atingir o segundo objetivo específico da pesquisa que é o 

de identificar nos documentos oficiais as premissas implícitas ou explícitas que 

subjazem aos argumentos de uso dos artefatos digitais no ensino da Língua 

Portuguesa na educação básica. 

 

3.1.2 Premissas implícitas e explícitas da argumentação 

 

Perelman e Olbrechts-Tyteca (2014) definem premissas como sendo o ponto 

de partida de raciocínios. Corresponde àquilo que o orador imagina que será aceito 

ou refutado por seu auditório. Afirmam que é em função de um auditório que qualquer 

argumentação deve se desenvolver. Portanto, é necessário que o orador escolha 

como ponto de partida teses admitidas por aqueles a quem se dirige para que haja 

adesão do auditório. 

“Acordos são hipóteses do locutor a partir das quais seu raciocínio se 

desenvolve durante a argumentação. São premissas que o locutor crê aceitas pelo 

seu auditório e que ele escolhe para apoiar sua argumentação” (CASTRO; FRANT, 

2011, p. 87).  “Esse acordo tem por objeto ora o conteúdo das premissas explícitas, 

ora as ligações particulares utilizadas, ora a forma de servir-se dessas ligações [...]” 

(PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2014, p. 73). Assim, o acordo abrange não só 

a formulação do ponto de partida da argumentação, mas também a sua apresentação. 

Vale ressaltar que qualquer acordo é provisório ou transitório. Pode ser que no 

decorrer do discurso, a premissa seja contestada, sendo necessário ajustar o discurso 

ao auditório.  



118 

Esses objetos dos acordos são agrupados em duas categorias: uma relativa ao 

real e outra relativa ao preferível. A distinção entre as duas categorias faz-se em 

função do alcance da validade pelo auditório. Os objetos de acordo relativos ao real 

objetivam alcançar a validade do auditório universal, enquanto as do preferível têm 

em vista o auditório particular. Fatos, verdades e presunções são objetos de acordo 

pertencentes ao real, já valores, hierarquias e lugares do preferível enquadram-se na 

categoria do preferível (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2014).  

Nas sessões seguintes serão apresentados esses acordos. 

 

3.1.2.1 Objetos de acordo relativos ao real: fatos, verdades e presunções 

 

Os objetos de acordo relativos ao real são aqueles que lidam com a realidade, 

ou seja, não se referem à opinião, e têm a pretensão de serem validados por um 

auditório universal. Enquadram-se nessa categoria os fatos, as verdades e as 

presunções. Perelman e Olbrechts-Tyteca (2014) distinguem, de um lado, os fatos e 

as verdades; de outro, as presunções. 

Para os autores, não é possível dar uma definição objetiva do que seja, de fato, 

um fato, que permita, em todos os tempos e em todos os lugares, a classificação deste 

ou daquele dado concreto como sendo um fato, porém pode-se dar uma noção de fato 

enquadrando-se nessa situação o que se refere a uma realidade objetiva, o que é 

comum a várias pessoas e poderia ser comum a todos, ou seja, é um fato quando não 

é controverso. “Os fatos que são admitidos podem ser, quer fatos de observação -, e 

esta será, talvez, a fração mais importante das premissas - quer fatos supostos, 

convencionais, fatos possíveis ou prováveis” (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 

2014, p. 77). Assim, “Só estamos em presença de um fato, do ponto de vista 

argumentativo, se podemos postular a seu respeito um acordo universal, não 

controverso” (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2014, p. 75-76). Portanto, fato é 

aquilo que se impõe a todos e é objeto de acordo preciso, limitado.  

Contudo, há duas situações em que o fato pode perder o seu atributo de ser 

fato: quando são levantadas dúvidas no auditório, e quando se amplia esse auditório. 

No primeiro caso, o interlocutor poderá contestar o enunciado mostrando a 

incompatibilidade com outros fatos, ou afirmando que se trata apenas da conclusão 

de uma argumentação, logo, não pode ser conclusão obrigatória. Já com a ampliação 



119 

do auditório pode ser possível mostrar que o auditório que admitia o fato era um 

auditório particular com concepções que se opõem ao auditório ampliado. 

Fazem parte também dessa categoria as verdades. Consideram-se verdades 

enunciados atemporais, algo que foi, é e será. Essas premissas são enunciadas no 

presente do indicativo (CASTRO; FRANT, 2011). São “[...] sistemas mais complexos, 

relativos a ligações entre fatos, que se trate de teorias científicas ou de concepções 

filosóficas ou religiosas que transcendem a experiência” (PERELMAN; OLBRECHTS-

TYTECA, 2014, p. 77). Teorias científicas, verdades religiosas, dentre outros, são 

exemplos de verdades. 

Todas as características dos fatos podem ser aplicadas às verdades, porém 

com a distinção de que os fatos designam objetos de acordo precisos, limitados que 

ocorreram ou estão ocorrendo, sendo expressos ou no passado ou com ideia de 

continuidade, já as verdades não. Os verbos são enunciados no tempo presente e 

possuem um alcance mais geral. São premissas mais abrangentes que os fatos. 

Ressalta-se ainda que caracterizam concepções de auditórios diferentes. 

Já as presunções referem-se àquilo que é tido como normal, habitual, 

frequente. São ligadas ao senso comum. “Presume-se, até prova em contrário, que o 

normal é o que ocorrerá, ou ocorreu, ou melhor, que o normal é uma base com a qual 

podemos contar em nossos raciocínios” (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2014, 

p. 80). Como exemplo, têm-se as seguintes presunções de uso corrente:  

a presunção de que a qualidade de um ato manifesta a da pessoa que o 
praticou; a presunção de credulidade natural, que faz com que nosso primeiro 
movimento seja acolher como verdadeiro o que nos dizem e que é admitida 
enquanto e na medida em que não tivermos motivo para desconfiar; a 
presunção de interesse, segundo a qual concluímos que todo enunciado 
levado ao nosso conhecimento supostamente nos interessa; a presunção 
referente ao caráter sensato de toda ação humana (PERELMAN; 
OLBRECHTS-TYTECA, 2014, p. 79). 

Assim, as presunções estão vinculadas ao normal e ao verossímil, e se opõem 

ao excepcional. Para cada categoria de fatos, para cada categoria de 

comportamentos, existe um padrão esperado que pode servir de base de raciocínios. 

A noção usual de normal levará sempre em consideração um grupo de referência, ou 

seja, a categoria total considerada. 
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Todos os auditórios admitem presunções, todavia, diferente dos fatos e 

verdades, a adesão a elas não é máxima, pois é necessário, em alguns momentos, 

ser reforçada por outros elementos.  

 

3.1.2.2 Objetos de acordo relativos ao preferível: os valores, as hierarquias e os 

lugares do preferível 

 

Os objetos de acordo relativos ao preferível são aqueles que determinam as 

escolhas conforme um determinado ponto de vista, objetivando atingir a adesão de 

um auditório particular. Enquadram-se nessa categoria os valores, as hierarquias e os 

lugares do preferível. 

Os valores podem ser definidos como sendo algo tido como normal por um 

determinado grupo, aproximando-se assim, das presunções. Porém, presunção tem 

em vista um auditório universal, já valores, um auditório específico. Para Perelman e 

Olbrechts-Tyteca (2014, p. 84),  

Estar de acordo acerca de um valor é admitir que um objeto, um ser ou um 
ideal deve exercer sobre a ação e as disposições à ação uma influência 
determinada, que se pode alegar numa argumentação, sem se considerar, 
porém, que esse ponto de vista se impõe a todos.  

Os autores chamam ainda a atenção para o fato de que 

[...] um mesmo enunciado, conforme o lugar que ocupa no discurso, conforme 
o que anuncia, o que refuta, o que corrige, poderá ser compreendido como 
relativo ao que se considera comumente fato ou ao que se considera valor 
(PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2014, p. 85). 

Assim, há situações em que o que é visto como valor por um determinado grupo 

é tratado como fato ou verdade por outro. Porém, para os autores, esta é a 

peculiaridade dos valores: são objetos de acordos que não podem pretender a adesão 

do auditório universal. Um valor pode ser contestado, porém jamais será possível 

rejeitar todos os valores, haja vista haver valores diversos e grupos diversos. Ademais, 

caso se torne imposição, a discussão tende a perder seu atributo, pois já se caminha 

para o campo da força e não da argumentação em si.  

Os valores são classificados em concretos e abstratos. Por valor concreto 

entende-se aquele que se vincula a um ser, a um grupo ou a uma instituição concebida 
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em sua unicidade. A França ou a Igreja são exemplos de valor concreto (PERELMAN; 

OLBRECHTS-TYTECA, 2014). Já valores abstratos são comportamentos e atitudes 

que não podem ser concebidos senão em comparação com valores concretos, como 

por exemplos, a fidelidade, a lealdade, a solidariedade, a disciplina, a justiça.  

Para os autores, quaisquer que forem os valores dominantes num meio cultural, 

os discursos sempre estarão apoiados tanto em valores abstratos como em valores 

concretos. Como exemplo, “quando dizemos que os homens são iguais porque filhos 

de um mesmo Deus, parecemos estear-nos num valor concreto para encontrar um 

valor abstrato, o da igualdade [...]” (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2014, p. 88). 

Além dos valores, a argumentação se baseia também nas hierarquias. A 

hierarquia consiste em dispor elementos de tal forma que um goze de situação de 

superioridade, ou de importância, em relação a outros. Assim, é possível haver a 

posição superior/inferior, posterior/anterior, por exemplo. As hierarquias indicam 

expressamente os valores hierarquizados, e podem ser classificadas em hierarquias 

concretas ou abstratas, homogêneas ou heterogêneas.  

As hierarquias concretas são aquelas que se referem a elementos concretos, 

como por exemplo, as que expressam a superioridade dos homens sobre os animais. 

As abstratas são aquelas que evidenciam, por exemplo, a superioridade do justo sobre 

o útil.  

As hierarquias homogêneas baseiam-se na quantidade de um mesmo valor. 

Assim, terá a preferência a maior quantidade de um valor positivo, ou seja, o grau 

superior é caracterizado por uma quantidade maior de certo caráter, ou a menor 

quantidade de um valor negativo, como por exemplo, uma dor mais fraca, um mal 

menor deve ser preferido a um mal maior. É um dos princípios hierarquizantes mais 

usuais. Já as hierarquias heterogêneas relacionam valores diferentes, como por 

exemplo, para Platão, o respeito pela verdade é superior à amizade. 

Já os lugares são as premissas de ordem geral que permitem fundar valores e 

hierarquias. São utilizadas para justificar a maior parte das escolhas que são feitas. 

Perelman e Olbrechts-Tyteca (2014) agruparam esses lugares em: lugares da 

quantidade, da qualidade, da ordem, do existente, da essência, da pessoa.  

Os lugares da quantidade referem-se aos lugares comuns que afirmam que 

alguma coisa é melhor do que outra em função da quantidade, como por exemplo, um 

maior número de bens é preferível a um menor número, os educadores são superiores 
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aos atletas pois prestam serviços a um maior número de pessoas, enquanto os atletas 

são inferiores aos professores por se beneficiarem sozinhos de sua força. 

Os lugares da qualidade aparecem na argumentação quando se contesta a 

virtude do número, opondo-se a este a qualidade da verdade anunciada. “O valor do 

único pode exprimir-se por sua oposição ao comum, ao corriqueiro, ao vulgar. Estes 

seriam a forma depreciativa do múltiplo oposto ao único” (PERELMAN; OLBRECHTS-

TYTECA, 2014, p. 102). Para os autores, apresentar uma coisa como difícil ou rara é 

um meio de valorizá-la. 

Já “os lugares da ordem afirmam a superioridade do anterior sobre o posterior, 

ora da causa, dos princípios, ora do fim ou do objetivo” (PERELMAN; OLBRECHTS-

TYTECA, 2014, p. 105). Assim, por exemplo, a causa é vista como superior ao efeito, 

uma vez que esta só existe em função da existência daquela. 

Os lugares do existente referem-se à superioridade do que existe, do que é 

atual, real, sobre o possível, o eventual ou o impossível, ou seja, justificam a 

preferência daquilo que é sobre aquilo que somente é possível.  

Os lugares da essência concebem um valor superior aos indivíduos enquanto 

representantes bem caracterizados de determinada essência, como por exemplo, 

atribui-se um valor a um coelho por apresentar todas as características de um coelho, 

logo, será um “belo coelho” (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2014). 

Os lugares das pessoas referem-se àquilo que é vinculado à dignidade, ao 

mérito e à autonomia, por exemplo. Declara a superioridade daquilo que está 

relacionado a pessoas em detrimento daquilo que está ligado a coisas ou a outros 

seres. 

Sintetizando, os lugares do preferível 

[...] afirmam que uma coisa vale mais do que outra em razão de quantidade, 
qualidade, ordem, existência, essência ou pessoa. Assim, afirmam, por 
exemplo, que o mais durável é melhor do que o menos durável, o mais fácil 
é melhor do que o mais difícil, o todo vale mais do que a parte, o raro é melhor 
que o comum, o anterior é melhor do que o posterior, os princípios são 
melhores do que as causas, os fins são melhores do que os meios, as causas 
são melhores do que os efeitos, o atual é melhor do que o eventual, as 
virtudes do espírito valem mais do que as do corpo físico e a lista poderia 
prolongar-se indefinidamente (CASTRO; FRANT, 2011, p. 90). 

Perelman e Olbrechts-Tyteca (2014) afirmam que esses são os lugares mais 

usuais, mas há ainda muitos outros, usados com menor frequência. 
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Esses são, portanto, os objetos de acordo relativos ao preferível. Classificá-los 

permite compreender as crenças apresentadas e a intensidade com que são 

compartilhadas, uma vez que os acordos são hipóteses do orador sobre o auditório e 

são o ponto de partida da argumentação. “Na análise deve-se verificar que acordos 

foram aceitos pelo interlocutor, quais foram recusados. Acordos aceitos como 

fundamentos de argumentos são crenças compartilhadas pelos interlocutores” 

(CASTRO; FRANT, 2011, p. 91). 

A sessão seguinte apresentará as técnicas argumentativas, permitindo 

compreender como o orador percebe seu auditório e de que maneira constrói sua 

argumentação. Ressalta-se que será dispensada atenção maior ao estudo das 

analogias e metáforas. Tal fato justifica-se por objetivar cumprir um dos objetivos 

específicos que é o de identificar, nos discursos oficiais, as analogias e metáforas 

fundamentais como recursos argumentativos para justificar o uso das TIC no ensino 

da língua portuguesa na educação básica. 

 

3.1.3 As técnicas argumentativas 

 

Em um processo argumentativo, o orador, intentando conquistar a adesão do 

auditório, estará sempre defendendo uma tese, tomando posições e tentando 

convencer o auditório. Mesmo que intuitivamente ele se utiliza de argumentos para 

conseguir que seu auditório aceite a tese proposta.  

Em toda argumentação há esquemas de raciocínios que podem ser 

generalizados. Esses esquemas se caracterizam por processos de ligação e de 

dissociação (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2014). 

Os processos de ligação são compreendidos como sendo esquemas que 

aproximam elementos distintos, permitindo estabelecer uma solidariedade entre teses 

que se procuram promover e as teses já admitidas pelo auditório, ou seja, buscam 

“[...] transferir a adesão aos pressupostos admitidos pelo auditório para as conclusões 

a que se quer chegar [...]” (LEMGRUBER, OLIVEIRA, 2011, p. 45). 

Já os processos de dissociação correspondem aos esquemas que visam a 

desconstruir noções estabelecidas, separando, desunindo “[...] elementos 

considerados um todo, ou pelo menos um conjunto solidário dentro de um mesmo 

sistema de pensamento. A dissociação terá o efeito de modificar tal sistema ao 
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modificar algumas das noções que constituem suas peças mestras” (PERELMAN; 

OLBRECHTS-TYTECA, 2014, p. 215). 

Os argumentos de ligação foram agrupados em 3 categorias: a) argumentos 

quase-lógicos; b) argumentos que se baseiam na estrutura do real; c) argumentos que 

fundam a estrutura do real.  

As sessões seguintes explicarão, com mais detalhes, os argumentos de ligação 

e os processos de dissociação. Vale ressaltar que essas duas técnicas possuem 

caráter complementar, de maneira que o orador dificilmente emprega apenas uma 

delas no transcorrer do discurso. 

 

3.1.3.1 Argumentos quase-lógicos 

 

Os argumentos quase-lógicos apresentam uma estrutura que lembra os 

raciocínios formais. Essa semelhança garante a eles uma força de convencimento e 

persuasão considerável. Assim, por ser semelhante a um raciocínio lógico-matemático 

é que esse argumento será persuasivo. “Para utilizar este tipo de argumentos deve-

se, necessariamente, reduzir a realidade a um esquema de tipo lógico ou matemático 

sobre o qual se raciocina, transpondo, no entanto, a conclusão para a realidade 

concreta” (PERELMAN, 1999, p. 69). Para o autor, um exemplo é o argumento por 

divisão, em que se obtém uma conclusão sobre o todo depois de ter raciocinado sobre 

cada uma das partes: se não está em nenhuma das partes não pode estar no todo. 

Esses argumentos diferem de uma dedução formal por pressupor sempre uma adesão 

a uma tese de natureza não-formal.  

Enquadram-se nessa classificação os argumentos de: 

a) Contradição e incompatibilidade: evidencia-se a incompatibilidade ou a 

contradição. Castro e Frant (2011, p. 94) exemplificam: 

Se aceitarmos que o dono protegeu seu cão até a morte, diante do 
assassinato do cão pelo seu dono, teremos uma contradição para a primeira 
premissa. Durante a guerra, um cristão pode alegar não poder ir à guerra 
porque sua religião não permite matar. Nesse caso, a obediência aos país e 
a obediência à igreja são incompatíveis. 
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b) Identidade total ou parcial por 

 tautologia: o argumento é apresentado como uma definição. Como 

exemplo, temos: Flamengo é Flamengo. A força argumentativa está no 

segundo termo, funcionando este como um adjetivo. 

 regra de justiça: requer a aplicação de um tratamento igual a seres ou 

situações que se encontrem integradas numa mesma categoria. 

Exemplo: Maria é professora da escola X. João também é professor da 

escola X com o mesmo contrato de trabalho. Logo, devem ter a mesma 

remuneração. 

 relação de reciprocidade: mesmo tratamento a duas situações 

correspondentes. Exemplo: Ana foi à casa de Pedro e ele a recebeu 

bem. Se Pedro for à casa de Ana ela deverá recebê-lo bem. 

 transitividade: aplica-se quando as relações são similares. Exemplo: O 

Brasil ganhou da Argentina. A Argentina deu uma goleada na 

Venezuela. Logo, a seleção brasileira deve ganhar com facilidade da 

Venezuela. 

 

c) Argumentos que apelam para as relações matemáticas:  

 relação da parte com o todo e inclusão da parte no todo e divisão do 

todo em suas partes: um exemplo seria - o que não é permitido ao todo 

não é permitido à parte. 

  Argumentos de comparação: comparam-se medidas entre dois 

elementos, apresentando-se como constatação de um fato. Um exemplo 

seria: João fez mais exercícios que Maria, logo ele está melhor 

preparado para a prova que Maria. 

d) Relações de frequência: 

 Probabilidades: a partir de cálculos estatísticos chega-se a uma 

conclusão. Exemplo: João faltou a 90% das reuniões, portanto, ele não 

deve vir hoje. 
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3.1.3.2 Argumentos fundados na estrutura do real 

 

Os argumentos fundados sobre a estrutura do real baseiam-se em ligações que 

existem entre elementos do real, ou seja, apresentam-se conforme a própria estrutura 

das coisas. Para isso, buscam obter a força persuasiva a partir da similitude com 

relações que são estabelecidas no mundo, extraindo elementos da própria realidade 

a fim de evidenciar que existe um vínculo causal ou de coexistência (LEMGRUBER; 

OLIVEIRA, 2011). Geralmente esses argumentos evocam relações de ligação de 

sucessão ou ligações de coexistência. 

São consideradas ligações de sucessão: 

 causa/efeito: a partir de um dado acontecimento, objetiva aumentar ou 

diminuir a crença na existência de uma causa que o explicaria ou de um 

efeito que resultaria dele. Ex: O uso de artefatos digitais na escola melhora 

a qualidade da educação. 

 Argumento pragmático: ocorre quando há transferências de valor entre 

elementos da cadeia causal, indo da causa ao efeito, do efeito à causa. 

Permite apreciar um ato ou acontecimento a partir de suas consequências 

favoráveis ou desfavoráveis. Ex: a valorização do filho em razão da nobreza 

dos pais. 

 Meio/fim: Uma conduta pode ser um meio para alcançar um determinado 

fim. Ex: as tecnologias digitais. 

 

São consideradas ligações de coexistência (unem duas realidades de níveis 

diferentes, sendo uma mais fundamental, mais explicativa do que a outra): 

 Pessoas e seus atos: relação existente entre uma pessoa e seus atos. Ex: 

Uma pessoa tem o costume de roubar em um bairro. Se some alguma coisa, 

logo se pressupõe que foi ela que furtou. 

 Autoridade: em função do prestígio de uma pessoa atribui-se valor ao que 

ela diz. Ex: Os médicos dizem que devemos comer frutas e verduras para 

termos longevidade. 

 Grupo de seus membros: atribui à pessoa e seus atos a manifestação da 

vontade ou crença do grupo a que pertence. Ex: Ele é político, logo é 

corrupto. 



127 

3.1.3.3 Argumentos que fundam o real 

 

Os argumentos que fundam o real dão fundamento a conhecimentos novos a 

partir de conhecimentos já existentes. São aqueles, por exemplo, em que, a partir de 

um caso conhecido, é possível estabelecer um precedente, um modelo ou uma regra 

geral (LEMGRUBER; OLIVEIRA, 2011).  

Esses argumentos podem ser 

a) fundamentados pelo caso particular por 

 exemplo: a partir de casos individuais estabelece-se a regra geral. 

Ex: A Holanda e o Japão fizeram distanciamento social e obtiveram 

bons resultados na pandemia. Logo, fazer isolamento social achata 

a curva de crescimento de infectados. 

 Ilustração: a partir do caso geral, ilustra-se a regra. Ex: Fazer 

quarentena é uma boa medida para ter a pandemia em menor grau. 

A Coréia, o Japão e a Alemanha fizeram isso e alcançaram bons 

resultados. 

 Modelo: conduta a se imitar. Vale ressaltar que só se imitam aqueles 

que se admiram, que têm autoridade, prestígio social, devido à 

competência ou extrato social a que pertencem. Ex: Bill Gates é 

modelo de homem bem-sucedido. 

 Antimodelo: conduta a distanciar-se. Um exemplo seria Adolf Hitler. 

 

b) Analogias e metáforas: a analogia explica, com explicitude, a relação das 

coisas, já a metáfora é uma analogia condensada. Esse item será melhor 

explicado na sessão seguinte. 

 

3.1.3.3.1 Analogias e metáforas 

 

As analogias e metáforas são técnicas argumentativas utilizadas como recurso 

de convencimento. Embora possam ser também figuras de estilo, para a Teoria da 

Argumentação, de Perelman e Olbrechts-Tyteca (2014), interessa o seu uso enquanto 

recurso persuasivo.  

A analogia estabelece uma similitude de correspondências. São aproximações 

entre coisas, processos, pessoas ou eventos. O vocábulo analogia deriva do grego, 
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significa proporção, contudo, diferencia-se da proporção puramente matemática na 

medida em que não estabelece a igualdade de duas relações, mas sim a similitude de 

correspondências. A fórmula mais genérica seria: A está para B assim como C está 

para D (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2014). 

Na analogia, ocorre a aproximação de dois domínios heterogêneos, cujo 

primeiro par (A/B) é chamado de tema, e é o que se deseja esclarecer, precisar ou 

avaliar em função do segundo (C/D), que é chamado de foro da analogia. Assim, na 

retórica, é possível afirmar apenas que o tema é como o foro, por uma relação de 

similitude, em que se aproximam dois domínios heterogêneos, e não igual, como se 

falaria na matemática assumindo uma proporção homogênea (PERELMAN, 1999). 

Exemplificando: 

No caso de uma proporção matemática, a fórmula será a/b=c/d; afirma-se a 
existência de uma mesma relação entre a e b e entre c e d. Escrevendo 
1/2=3/6, afirma-se que entre os dois primeiros números (1 e 2) e os dois 
últimos (3 e 6) existe uma mesma relação: 1 é a metade de 2 e 2 é o dobro 
de 1, como 3 é metade de 6 e 6 é o dobro de 3. 
A relação de igualdade, afirmada numa proporção, é simétrica: poder-se-ia, 
sem inconvenientes, afirmar que 3/6=1/2. A proporção 1/2=3/x permite 
facilmente determinar o valor de x. Notemos, a este propósito, que as 
grandezas relacionadas numa proporção são homogêneas e fazem parte de 
um mesmo domínio (PERELMAN, 1999, p. 207). 

Na analogia “assim como os olhos dos morcegos são ofuscados pela luz do 

dia, a inteligência de nossa alma é ofuscada pelas coisas mais naturalmente 

evidentes” (ARISTÓTELES apud PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2014, p. 424), 

os autores afirmam que o tema corresponde ao conjunto dos termos A e B, sobre os 

quais repousa a conclusão (inteligência da alma, evidência), já o foro, o conjunto dos 

termos C e D, serve para esclarecer o raciocínio, estabelecendo o valor (olhos do 

morcego, luz do dia). Assim, tema corresponde ao par que é objeto do discurso, e foro 

ao que se deseja efetuar a transferência da analogia. O quadro, abaixo, ilustra essa 

afirmação.  

A inteligência de nossa alma A 

como 

Os olhos do morcego C 

É ofuscada pelas coisas mais 
naturalmente evidentes 

B São ofuscados pela luz do dia D 

Quadro 12 – Esquema A/B C/D 
 

Fonte: adaptado de Perelman e Olbrechts-Tyteca (2014, p. 424). 

Perelman (1969, p. 334) afirma que “A e C, B e D podem ser tão diferentes um 

do outro quanto possível: cumpre mesmo que sejam heterogêneos para que a 
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analogia não se reduza a uma mera proporção”. Assim, para haver analogia, tema e 

foro devem pertencer a áreas diferentes, pois caso contrário, podem ser subsumidas 

sob uma estrutura comum e, então, nesse caso, tem-se apenas raciocínio por 

exemplo ou ilustração, pois tema e foro fornecem dois casos particulares de uma 

mesma regra. É importante também ressaltar que, para que a analogia cumpra sua 

função argumentativa, é essencial que o primeiro par (A/B) seja menos conhecido, 

sob algum aspecto, do que o segundo (C/D) que o deve estruturar graças à analogia.  

A interação entre tema e foro manifesta-se de duas formas: pela estruturação 

e pelas transferências de valor que dela derivam; transferências do valor do foro para 

o tema e, reciprocamente, transferência do valor relativo dos dois termos do foro para 

o valor relativo dos dois termos do tema (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2014). 

Consequentemente, essa interação permitirá contribuir para determinar um ou os dois 

termos do tema. Lemgruber e Oliveira (2011, p. 47-48) afirmam que as analogias 

permitem “[...] acessar um lugar familiar, que seja significativo para o outro, para que 

ele possa, aí, ancorar o conhecimento novo”. 

Já as metáforas são consideradas analogias condensadas, resultantes da “[...] 

fusão de um elemento do foro com um elemento do tema” (PERELMAN; 

OLBRECHTS-TYTECA, 2014, p. 453). Assim, é possível afirmar que “o que a analogia 

explica, explicitando a similitude de relações, a metáfora resume, numa expressão” 

(LEMGRUBER, OLIVEIRA, 2011, p. 48). Na afirmação A velhice está para a vida 

assim como a noite para o dia, tem-se uma analogia. A partir dessa analogia é possível 

ter as metáforas “A velhice do dia”, “O anoitecer da vida” ou “A velhice é uma noite”. 

A metáfora assumiria uma das formas A de D, C de B ou A é C. A terceira estrutura é 

a mais usual.  

A fusão metafórica19 pode ocorrer de diversas maneiras: por um adjetivo (uma 

exposição luminosa); por um verbo (ela pôs-se a piar); por um possessivo (a nossa 

Waterloo); uma determinação (o anoitecer da vida), por identificação (o homem é um 

camaleão) (PERELMAN, 1999). 

As metáforas que estão presentes no dia a dia das pessoas, balizando ações 

e visões de mundo são chamadas, na Teoria da Argumentação, de metáforas 

fundamentais. Para Ferreira e Lemgruber (2018), lego e puzzle poderiam ser bons 

exemplos de metáforas fundamentais associadas às noções de objetos de 

                                                      
19 A fusão entre os termos do tema e do foro. 
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aprendizagem e de recursos educacionais abertos, respectivamente. Os autores 

sugerem que essas metáforas têm balizado ações educacionais, denotando uma 

fragmentação das práticas da educação, fomentando, no caso do lego, uma economia 

industrial por meio do encapsulamento de funções comuns em um determinado 

objeto, podendo este ser reutilizado em diversos programas e, no caso do puzzle, 

sugerem que denotam um meio de reprodução das diferenças e assimetrias 

professadas pelos criadores dos recursos educacionais abertos. 

Ressaltamos, ainda, que há metáforas que se tornaram tão habituais no 

cotidiano das pessoas que até têm se desmetaforizado, sendo chamadas, por isso, 

metáforas mortas ou adormecidas. A metáfora já não é percebida como fusão de 

termos, mas como uma maneira habitual de designar tal coisa. Nesse caso, acaba 

sendo um instrumento muito superior à metáfora atuante, por permitir uma 

interpretação unívoca, fornecendo uma razão, ao contrário da metáfora atuante, que 

seria apenas sugestiva. Exemplos clássicos desse tipo de metáfora seriam o braço da 

cadeira e a folha de papel. 

Para Perelman e Olbrechts-Tyteca (2014, p. 459), as metáforas adormecidas 

possuem grande força persuasiva  

[...] quando, com o apoio de uma técnica ou de outra, elas são novamente 
postas em ação. Essa força resulta do fato de elas tirarem seus efeitos de um 
material analógico, facilmente aceito, pois é não só conhecido mas também 
integrado, pela linguagem, na tradição cultural.  

Dessa forma, pode-se estruturar o pensamento, conduzindo a ações que são 

tidas como naturais, incontestáveis, propiciando, por exemplo, a perpetuação de 

relações de poder. 

Quer adormecidas ou não, as metáforas bem como as analogias são 

importantes recursos argumentativos usados há milênios para estruturar o 

pensamento e a ação. A metáfora desempenha todos os papéis representados pela 

analogia, com a vantagem de em certos pontos superá-la por integrar-se, em alguns 

casos, à linguagem. Ademais, para Perelman (1999, p. 136), “[...] trate-se de 

metáforas vivas ou mortas, acordadas ou adormecidas, prevalece hoje a certeza de 

que o pensamento filosófico, e mesmo todo o pensamento criativo, não pode passar 

sem elas”.  
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3.1.3.2 A dissociação das noções 

 

A dissociação das noções é uma técnica argumentativa que consiste em 

desconstruir noções estabelecidas, mostrando que uma ligação considerada aceita, 

presumida ou desejada, não existe porque não é possível constatar ou justificar a 

influência que certos fenômenos examinados teriam sobre aqueles que estão em 

causa e porque, em consequência, é irrelevante levar-se em consideração os 

primeiros (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2014). Assim, busca-se desmembrar 

determinada noção com o propósito de mostrar que não é adequada e, por isso, leva 

a conclusões errôneas ou inconsistentes acerca do tema focalizado. Os argumentos 

por dissociação das noções consistem em dissociar noções em pares hierarquizados, 

mostrando que uma ligação que fora considerada aceita, presumida ou desejada, não 

existe.  

Para os autores, uma boa forma de compreender essa técnica argumentativa 

é utilizando-se do protótipo de toda dissociação nocional: a dissociação que dá origem 

ao par aparência – realidade. Entende-se por aparência a manifestação do real, o 

aspecto sob o qual o objeto se apresenta. Já a realidade é aquilo que de fato 

corresponde ao real. “Enquanto as aparências podem opor-se, o real é coerente: sua 

elaboração terá como efeito dissociar, entre as aparências, as que são enganosas 

das que correspondem ao real” (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2014, p. 472).  

Os autores consideram que um par de dissociação, que direta ou indiretamente 

ocorre em todas as dissociações, pode se dar da seguinte forma: aparência (termo I) 

/ realidade (termo II). O termo I corresponde ao aparente, ao que se apresenta em 

primeiro lugar. O termo II é o que se distingue do termo I, é o resultado de uma 

dissociação. Exemplificando: um bastão, parcialmente mergulhado na água, parece 

curvo ao ser visto (termo I), porém, na realidade ele não pode ser curvo e reto (termo 

II). A realidade é regida pelo princípio da não-contradição, pois um mesmo objeto não 

pode ter e não ter uma propriedade ao mesmo tempo e na mesma relação. Assim, 

Com relação ao termo I, o termo II será, a um só tempo, normativo e 
explicativo. Por ocasião da dissociação, ele permitirá valorizar ou 
desqualificar determinados aspectos sob os quais se apresenta o termo I; 
permitirá distinguir, entre as aparências cujo estatuto é equívoco, as que não 
passam de aparência das que representam o real (PERELMAN; 
OLBRECHTS-TYTECA, 2014, p. 473).  
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Os autores afirmam que no processo de dissociação, o orador buscará 

persuadir o auditório fazendo-o crer que aquilo que é admitido como realidade tem 

maior valor em relação ao que é na verdade apenas aparência, uma vez que esta, na 

verdade, corresponde ao que era confundido com o real, sendo fonte de erro, de 

ilusão. Por sua vez, a realidade se beneficia de sua unicidade, de sua coerência, 

opostas à multiplicidade e à incompatibilidade dos aspectos da aparência. A realidade, 

termo II, normativo em relação ao termo I, irá confirmar este como expressão autêntica 

do real ou desqualificá-lo como erro ou máscara. 

Ocorre que, muitas vezes, o termo II nem sempre é acompanhado por um 

critério preciso que permita separar os aspectos do termo I: “a norma que fornece 

pode ser apenas potencial, e o seu principal efeito será o de hierarquizar os termos 

da dissociação” (PERELMAN, 1999, p. 141). Nesse caso, no termo II, realidade e valor 

se encontram estreitamente ligados. O autor ressalta que isso pode ser observado 

particularmente nas construções dos metafísicos.  

Perelman e Olbrechts-Tyteca (2014) também ressaltam que a dissociação 

exprime uma visão de mundo, estabelece hierarquias, fornece critérios, e isso não se 

dá sem o concurso de outros setores do pensamento. Dessa forma, é possível que 

em uma discussão referente ao termo II seja preciso apoiar-se em outros pares, cujos 

termos I e II não sejam controversos. Afirmam que, além da dissociação entre o par 

aparência/realidade, há outros pares que também se dissociam, são os chamados 

pares filosóficos.  

Platão desenvolveu seu sistema filosófico propagando os seus juízos de valor 

a partir do par mundo material/mundo das ideias sobre os pares derivados: 

opinião/ciência, conhecimento sensível/conhecimento racional, corpo/alma, 

devir/imutabilidade, pluralidade/unicidade, humano/divino. Todo o pensamento 

filosófico pode ser apresentado sob a forma de um encadeamento de pares. Assim, 

perante cada par filosófico é possível atribuir o lugar do termo I ou II.  

Perelman e Olbrechts-Tyteca (2014) elencam alguns exemplos de pares 

filosóficos que se apresentam com mais frequência no pensamento ocidental. Todos 

esses pares constituem o objeto próprio da investigação filosófica: meio/fim, 

consequência/fato ou princípio, ato/pessoa, acidente/essência, ocasião/causa, 

relativo/absoluto, subjetivo/objetivo, multiplicidade/unicidade, normal/norma, 

individual/universal, particular/geral, teoria/prática, linguagem/pensamento, 

letra/espírito. 
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Os autores afirmam que o raciocínio por dissociação caracteriza-se sempre 

pela oposição aparência/realidade. Assim,  

Um prefixo como pseudo (pseudo-ateu), quase (quase-múltiplo), não (não-
filosofia), o adjetivo suposto, o uso de aspas, indicam que se trata do termo I, 
enquanto que a maiúscula (o Ser), o artigo definido (a solução), os adjetivos 
únicos ou verdadeiro assinalam um termo II (PERELMAN, 1999, p. 141). 

Um outro recurso a ser usado também são as definições dissociadoras. Elas 

fornecem o sentido verdadeiro, o sentido real da noção, oposto ao seu uso habitual 

ou aparente. Algumas vezes, a dissociação poderá opor um sentido técnico a um 

sentido mais usual. Nesse caso, geralmente, o que não quer dizer que seja regra, o 

termo técnico é que será considerado o termo II. Poderá também lançar mão de 

antíteses, opondo o sentido normal, que poderia crer único, um sentido que 

corresponderia ao termo II. Pode-se também apelar para a etimologia, erudita ou 

popular, para justificar a definição, propondo um uso da noção primitivo, autêntico, 

real, distinguindo-se de falsificações posteriores; bem como também fundamentar a 

argumentação na sintaxe. A definição dissociadora de uma noção consiste em afirmar 

que o termo I é confuso, que seu uso unívoco é mera ilusão e que para sanar as 

incompatibilidades suscitadas não há outro recurso senão distingui-lo de um termo II. 

Dessa forma, a dissociação das noções possibilita ao orador conseguir a 

adesão do auditório à sua tese por meio do rompimento da solidariedade constatada 

ou presumida entre as teses admitidas e as que se opõem às dele. 

Após as explicações acerca das técnicas argumentativas, é necessário saber 

como proceder para realizar a análise dos dados, passando desde a coleta destes até 

a análise, o que será abordado no capítulo seguinte que apresentará os 

procedimentos metodológicos adotados para desenvolver o estudo, bem como a 

análise dos dados. 
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4 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS ACHADOS DAS ANÁLISES 

 

Este capítulo apresenta os procedimentos metodológicos adotados para o 

desenvolvimento do estudo, bem como os resultados da análise e sua discussão. A 

pesquisa, desenvolvida sob abordagem qualitativa, analisou concepções de 

tecnologia e de letramento relacionado ao contexto digital em um conjunto de 

documentos oficiais que regem o ensino da Língua Portuguesa na educação básica. 

Recorreu-se à Teoria da Argumentação, pois este constructo teórico-metodológico 

permite destacar as estratégias utilizadas para convencer o outro por meio de 

argumentos, contribuindo para a identificação das relações entre os argumentos e os 

efeitos do discurso (CASTRO; FERREIRA; GONZALEZ, 2013).  

 

4.1 Considerações metodológicas 

 

De caráter descritivo e interpretativo (GIL, 2010), este estudo documental foi 

produzido a partir da análise de leis e discursos oficiais do Ministério da Educação. 

Para Alves-Mazzotti e Gewandsznajder (1998) documento é qualquer registro escrito 

que pode ser usado como fonte de informação, permitindo-nos compreender os 

princípios e normas que regem o comportamento de um grupo. Os documentos 

oficiais são uma das fontes documentais clássicas (GIL, 2010). 

O corpus selecionado foi constituído de legislação concernente à educação 

básica norteadora da ação pedagógica do professor de Língua Portuguesa como o 

Plano Nacional de Educação, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a 

Base Nacional Comum Curricular, os Parâmetros Curriculares Nacionais, as Diretrizes 

Curriculares Nacionais da Educação Básica e os Pareceres e Exposições de Motivos 

relacionados a essas leis.  

Inicialmente, selecionamos os documentos para obtenção dos dados 

principais; em seguida, identificamos os esquemas representativos dos discursos, ou 

seja, técnicas discursivas utilizadas pelos sujeitos para persuasão. Daí então, 

partimos para a interpretação e análise dos esquemas representativos dos discursos, 

observando os significados que as argumentações fizeram emergir – comparações ou 

analogias que revelaram ligação entre os elementos, dissociação de noções e as 

figuras de linguagem. 
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Para realizar a análise dos dados, passando desde a coleta destes até a 

análise, usamos o Modelo da Estratégia Argumentativa (MEA), a ser explanado na 

seção seguinte. 

 

4.2 O Modelo da Estratégia Argumentativa (MEA) 

 

O Modelo da Estratégia Argumentativa (MEA) é uma proposta de análise de 

discurso filiada à Teoria da Argumentação de Chaïm Perelman e Lucie Olbrechts-

Tyteca, à teoria da produção de sentidos de Sergei Eisenstein e à teoria da 

comunicação na abordagem de Jesus Martin-Barbero, que busca sentidos nos 

discursos além do que é expresso explicitamente, e foi elaborado por Monica Rabello 

de Castro e Janete Bolite Frant.  

Esse instrumento possibilita compreender os sentidos que emergem em 

diferentes contextos de interação dos discursos, auxilia na interpretação do texto de 

outrem, visando compreender aspetos de interações com distintas finalidades, 

oferecendo subsídios para apresentar o resultado das interpretações feitas (CASTRO; 

FRANT, 2011).  

Para isso, busca-se apresentar, por meio de esquemas, os argumentos usados 

pelo locutor, identificando em que acordos se baseiam e o que leva o locutor a 

escolher determinado argumento em detrimento de outro, relacionando nos processos 

discursivos o que se diz, o como se diz e o porquê se diz, levando em conta a atividade 

na qual o sujeito está engajado e o sentido de suas enunciações em função dessa 

atividade. Objetiva também compreender o que organiza a fala, tornando-a 

compreensível para o interlocutor. 

Para as autoras, é preciso seguir alguns passos na organização dos dados, no 

estudo comparativo e na apresentação de resultados, montando, assim, a Estratégia 

Argumentativa (MEA). “No caso do MEA, os dados são organizados em argumentos 

e a tipologia utilizada é a sugerida por Perelman e Olbrechts-Tyteca (1992) e Perelman 

(1993)” (CASTRO; FRANT, 2011, p. 80).  

O estudo comparativo deve buscar estabelecer relações entre as ocorrências 

encontradas, objetivando à aplicação de um esquema explicativo para o problema. 

“Busca-se estabelecer um esquema de perguntas-repostas que confira coerência aos 

dados” (CASTRO; FRANT, 2011), a fim de destacar acordos e controvérsias.  
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Após as análises, os dados serão apresentados e, para isso, é necessário que 

as interpretações obtidas sejam sustentadas por uma argumentação apoiada em 

evidências do próprio discurso analisado a fim de que os resultados sejam 

compreensíveis ao maior número possível de pessoas ou para um auditório eleito pelo 

pesquisador (CASTRO, FRANT, 2011). 

Para atingir esses objetivos, as autoras sugerem seguir 10 passos: 1) leitura 

exaustiva do material; 2) constituição do corpus de análise; 3) localização das 

controvérsias; 4) enunciação das teses do locutor; 5) busca dos argumentos 

utilizados; 6) aplicação da tipologia de análise; 7) montagem de esquemas; 8) 

interpretação; 9) busca pelas evidências da interpretação; 10) critérios de validação. 

Assim, 

Resumidamente, a técnica inicia-se, numa primeira etapa, com a constituição 
do corpus. Em seguida, buscamos no texto respostas às perguntas da 
pesquisa, marcando as ideias centrais relacionadas aos objetivos. 
Posteriormente, buscamos argumentos no interior do discurso dos sujeitos e 
os organizamos de modo a formar uma sequência coerente. Estudamos as 
possíveis oposições destacadas pelos autores. Interrogamos o texto de cada 
autor. Montamos esquemas, fazemos interpretações e buscamos evidências 
para as interpretações no próprio discurso (CASTRO, FRANT, 2011, p. 81) 

Faz-se, portanto, um trabalho de reconstrução de argumentos, um trabalho de 

montagem. A seguir, explicitar-se-á cada um desses passos: 

1.  Leitura exaustiva do material - O material foi coletado a partir de uma pesquisa 

documental. Para isso, acessamos o portal oficial do governo federal e no link 

legislação buscamos as leis que normatizam e orientam a educação básica no país a 

fim de que houvesse familiarização com a fala dos sujeitos de modo a verificar a 

adequação entre a coleta e os objetivos da pesquisa. Também pesquisamos no site 

do Ministério da Educação. Em um primeiro momento, selecionamos a Constituição 

Federal, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Base Nacional Comum 

Curricular, o Plano Nacional de Educação, os Parâmetros Curriculares Nacionais, as 

Diretrizes Curriculares Nacionais, os Pareceres e Exposições de Motivos. Após leitura 

exaustiva do material, e tendo em vista os objetivos do estudo, fizemos um recorte a 

fim de selecionarmos discursos acerca do uso das TIC relacionado à disciplina Língua 

Portuguesa. 
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2. Constituição do corpus de análise - O corpus foi constituído a partir dos temas 

recorrentes encontrados nos discursos. Para isso, elencamos as palavras-chave 

tecnologia, Língua Portuguesa, digital, letramento, escrita e leitura. A partir daí, 

fizemos análises a fim de verificar se o discurso em torno dessa(s) palavra(s) poderia 

fazer parte do corpus de análise ou não. 

3 Localização das controvérsias - Identificamos as controvérsias, procurando 

informações que estavam sendo defendidas, mesmo que implícitas, quais eram os 

motivos de acordo ou quais os motivos de controvérsia. “Não se argumenta contra 

crenças que se mostram consensuais” (CASTRO; FRANT, 2011). 

4 Enunciação das teses do locutor - “Nem sempre é possível escrever a tese do 

modo como o sujeito a enunciou, uma vez que pode estar implícita. As teses devem 

ser resumidas por enunciados claros, na maior parte dos casos, devendo ser escritas 

pelo próprio analista” (CASTRO; FRANT, 2011, p. 83). Assim, buscamos enunciar as 

teses. 

5 Busca dos argumentos utilizados pelo sujeito para sustentar sua tese - Foram 

evidenciadas as principais estratégias argumentativas adotadas pelos oradores a fim 

de persuadirem o auditório a aderir às suas teses. 

6 Aplicação da tipologia de análise sobre os argumentos encontrados - Foram 

classificados os acordos e argumentos utilizados a fim de fazer emergir a dinâmica do 

discurso, buscando relacionar os tipos de acordos e argumentos à intenção dos 

enunciadores do discurso de provocar possíveis efeitos sobre seu auditório. 

7 Montagem de esquemas referentes ao discurso - Montamos esquemas a fim de 

mostrar como os enunciadores organizaram o discurso. Isso exigiu de nós muitas idas 

e vindas ao texto a fim de estabelecermos relações entre as ocorrências nos discursos 

analisados. Buscamos construir um esquema explicativo, que colocasse em destaque 

o jogo argumentativo organizado pelo enunciador e dentro do qual se emergisse um 

sentido. Os esquemas foram elaborados, com adaptação, a partir do modelo proposto 

abaixo: 
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Figura 3: esquema argumentativo 
Fonte: Castro (2016, p. 181). 

8. Interpretação – Verificamos o sentido das afirmativas representadas no esquema, 

buscando a convergência dos fatores apresentados para fazer emergir o sentido 

pretendido pelo enunciador. Buscamos os elementos mais valorizados no discurso 

pelos próprios autores. 

9 A busca pelas evidências da interpretação - Retornamos ao texto para buscar 

evidências para o sentido sinalizado pelos esquemas na própria organização e 

coerência do discurso analisado. 

10 Critérios de validação - Para dar confiabilidade aos resultados, utilizamos critérios 

de validação como a credibilidade, a transferibilidade, a consistência e a 

confirmabilidade.  

Castro e Frant (2011) esclarecem que esses passos não são rígidos, e que 

esses critérios foram obtidos a partir da prática de um grupo de pesquisadores ao 

longo de mais de uma década de reflexão e utilização do modelo. 

 

4.3 Apresentação e discussão da análise 

 

Para a seleção dos documentos que seriam objeto de análise, acessamos o 

portal oficial do governo federal no link legislação e buscamos leis que normatizam e 

orientam a Educação Básica no país. Também pesquisamos no site do Ministério da 

Educação. Selecionamos a Constituição Federal, o Plano Nacional de Educação, a 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Base Nacional Comum Curricular, 

os Parâmetros Curriculares Nacionais, as Diretrizes Curriculares Nacionais, os 
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Pareceres e Exposições de Motivos concernentes a essas leis. Realizamos uma 

leitura exaustiva do material.  

Posteriormente, a fim de constituir o corpus de análise, elencamos as palavras-

chave tecnologia, digital, letramento, leitura, escrita e Língua Portuguesa, e fomos 

grifando esses termos nos documentos. Depois, realizamos leitura em busca de 

discursos que pudessem fazer referência à tecnologia e ao ensino. Fizemos isso em 

todos os documentos. Realizamos análises a fim de verificar se o discurso em torno 

dos termos destacados poderia fazer parte do corpus de análise ou não, tendo em 

vista os objetivos do estudo. Nesse momento, descartamos a Constituição Federal 

por não encontrarmos discursos que pudessem levar a atingir os objetivos propostos 

para o estudo. 

Com o corpus de análise selecionado, procedemos ao estudo comparativo dos 

dados, buscando estabelecer relações entre as ocorrências encontradas, 

identificando elementos controversos nos discursos, a fim de enunciarmos as teses, 

os acordos implícitos e explícitos, os argumentos utilizados, explanando o esquema 

argumentativo usado para persuadir o auditório. Esclarecemos que embora, às vezes, 

nos documentos analisados, não houvesse menção específica à Língua Portuguesa, 

compreendemos que as orientações direcionadas de maneira geral, ou seja, a todas 

as disciplinas, referiam-se também à Língua Portuguesa. 

Nas sessões seguintes, apresentaremos a análise de cada uma das leis e 

depois tentaremos encontrar pontos de convergência entre elas. Esclarecemos que o 

esquema argumentativo proposto, de análise da concepção de tecnologia e de 

letramento relacionado ao contexto digital dos documentos oficiais, é uma 

possibilidade, dentre várias, de interpretação dos sentidos dos enunciados. 

Ressaltamos que “os mesmos argumentos podem ser diferentemente analisados de 

acordo com pontos de vista adotados, pois o mais plausível é considerar que vários 

esquemas agem simultaneamente sobre um locutor” (CASTRO; FRANT, 2011, p. 72). 

 

4.3.1 Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

 

A lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, conhecida como Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional (LDB), estabelece as diretrizes e bases da educação 

no país. Foi criada em atendimento aos princípios, diretrizes e normas estabelecidos 

na Constituição Federal de 1988. 
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Na análise do documento, o orador defende que no Ensino Fundamental a 

formação básica do aluno deverá ser composta, dentre outros, por pleno domínio da 

leitura e da escrita e compreensão da tecnologia. O raciocínio é estruturado colocando 

leitura e escrita num patamar e tecnologia em outro, o que nos parece que as práticas 

de leitura e escrita, num primeiro momento, encontram-se dissociadas do contexto 

digital.  

O orador parte da premissa que conhecimentos relacionados às tecnologias 

devem ser um dos conteúdos a serem trabalhados na escola, uma vez que elenca os 

elementos que devem fazer parte da formação básica do cidadão (domínio da leitura, 

da escrita, do cálculo, compreensão do ambiente natural, das artes) que cursa o 

Ensino Fundamental e, dentre eles, inclui a compreensão da tecnologia. Esse acordo 

liga-se à tese por meio de um argumento quase-lógico de inclusão da parte no todo, 

conforme podemos observar no fragmento abaixo: 

Art. 32. O ensino fundamental [...] terá por objetivo a formação básica do 
cidadão, mediante:      
      
I - o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos 
o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo; 
II - a compreensão do ambiente natural e social, [...] da tecnologia, das artes 
e dos valores em que se fundamenta a sociedade [...] (BRASIL, 1996). 

Para o Ensino Médio, compreende-se que, ao término deste, o aluno deverá 

demonstrar domínio dos princípios científicos e tecnológicos que presidem a produção 

moderna; e conhecimento das formas contemporâneas de linguagem (BRASIL, 1996).  

Ambos se referem às tecnologias. O orador utiliza, assim como para o Ensino 

Fundamental, argumento de inclusão da parte no todo. Há a premissa que as práticas 

que acontecem em ambiente digital devem fazer parte dos objetos de conhecimento 

escolar a serem trabalhados pelos professores de Língua Portuguesa, conforme 

observado abaixo: 

Art. 35A20.  A Base Nacional Comum Curricular definirá direitos e objetivos de 
aprendizagem do ensino médio, [...], de tal forma que ao final do ensino 
médio o educando demonstre:        
I - domínio dos princípios científicos e tecnológicos que presidem a 
produção moderna;     
II - conhecimento das formas contemporâneas de linguagem (BRASIL, 
1996). 
 

                                                      
20 Ressalta-se que o artigo foi incluído pela lei nº 13.415, de 16 de fevereiro de 2017. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13415.htm#art3
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Ao listar as atividades que podem ser desenvolvidas com os alunos, artigo 35-

A, parágrafo 8º, denota que os artefatos digitais são um meio a ser usado para um 

determinado fim, no caso, o desenvolvimento de atividades em ambiente digital com 

o uso de internet, pois no documento afirma-se que  

§ 8º Os conteúdos, as metodologias e as formas de avaliação processual e 
formativa serão organizados nas redes de ensino por meio de atividades 
teóricas e práticas, provas orais e escritas, seminários, projetos e atividades 
on-line, de tal forma que ao final do ensino médio o educando demonstre: 
I - domínio dos princípios científicos e tecnológicos que presidem a produção 
moderna; 
II - conhecimento das formas contemporâneas de linguagem (BRASIL, 1996). 

  O documento sugere um deslocamento da posição do professor, no processo 

de ensino-aprendizagem, no que tange ao cumprimento do currículo do Ensino Médio. 

Afirma que os sistemas de ensino poderão firmar convênios com instituições de 

educação a distância, com notório reconhecimento, para efeito de cumprimento das 

exigências curriculares, inclusive para cumprir o itinerário formativo de linguagens, 

conforme observado no fragmento abaixo: 

Art. 3621.  O currículo do ensino médio será composto pela Base Nacional 
Comum Curricular e por itinerários formativos, que deverão ser organizados 
por meio da oferta de diferentes arranjos curriculares [...], a saber: 
I - linguagens e suas tecnologias;     
[...] 
 

§ 11.  Para efeito de cumprimento das exigências curriculares do ensino 
médio, os sistemas de ensino poderão reconhecer competências e firmar 
convênios com instituições de educação a distância com notório 
reconhecimento [...] (BRASIL, 1996). 

Esse artigo evidencia o que Selwyn et al (2020, tradução nossa) já têm 

apontado acerca do que se espera para os próximos dez anos (2020 até 2030): “os 

sistemas escolares continuarão sujeitos a grandes pressões para a privatização das 

infraestruturas digitais”, uma vez que indústrias da área de informática, a fim de 

obterem lucro, têm impulsionado uma crescente comercialização do uso da tecnologia 

na educação, posicionando interesses lucrativos no centro das decisões acerca do 

financiamento, organização e oferta da educação pública.  

Referindo-se à Educação a Distância, Saldanha (2020, p. 139) lembra que, 

embora a modalidade possa ser usada para criar condições favoráveis ao ensino, as 

                                                      
21 Artigo incluído na LDB pela lei nº 13.415, de 16 de fevereiro de 2017.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13415.htm#art4
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plataformas e os conteúdos digitais estão fortemente ligados às empresas que os 

produzem, podendo apresentar uma “[...] concepção de aprendizagem, muitas vezes 

reduzida a uma abordagem instrucionista ou comportamentalista [...]”, o que, 

consequentemente, comprometeria o desenvolvimento de uma educação integral e 

emancipatória. 

Abaixo, seguem os esquemas argumentativos, figuras 4 e 5.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 4 – Esquema argumentativo LDB – Ensino Fundamental 
Fonte: elaborado pela autora (2020). 

 
 
 
 

 

 

                                       

                                                       

                                                     

 

 

 

                                                      

 

Figura 5 – Esquema argumentativo LDB – Ensino Médio 
Fonte: elaborado pela autora (2020). 

Inferimos que as orientações apresentadas para o Ensino Fundamental se 

aproximam do modelo de letramento autônomo, em que se consideram basicamente 
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contemporâneas de linguagem. 

Tipologia 

Meio e fim 

Premissa 

As redes de ensino 
organizarão os conteúdos, 

as metodologias e a 
avaliação por meio, também, 

de atividades on-line. 
 

Tipologia 

Inclusão da parte no todo 

Premissa 

As práticas que acontecem 
em ambiente digital devem 
fazer parte dos objetos de 
conhecimento escolar de 

Língua Portuguesa. 



143 

as habilidades individuais do sujeito. Não identificamos a preocupação em trabalhar a 

leitura e a escrita em contexto digital, vinculando-os a usos culturais e sociais, mas 

sim, a uma prática individual, em que o conceito de letramento digital está ligado 

apenas à capacitação técnica ou à funcionalidade do indivíduo.  

Quanto à concepção de letramento para o Ensino Fundamental, o documento 

parece desconsiderar, ou dar menor importância, a práticas de leitura e escrita que 

acontecem em contexto digital, uma vez que determina pleno domínio da leitura e da 

escrita e compreensão da tecnologia. Ressalta-se que, em 1996, eram poucos os 

impactos dos artefatos digitais no cotidiano brasileiro no que tange às práticas de 

leitura e escrita, razão pela qual talvez se justifique o fato de as discussões a respeito 

do letramento ainda estarem centradas nas práticas sociais envolvendo a leitura e a 

escrita sem o uso de artefatos digitais. 

No que tange ao Ensino Médio, quanto à concepção de letramento, apesar de 

termos buscado a exposição de motivos na tentativa de encontrarmos alguma 

informação que esclarecesse quais práticas de linguagem são consideradas 

contemporâneas, ou a relação de Língua Portuguesa com as tecnologias, não 

encontramos nada a respeito. Contudo, podemos inferir, que parece considerar 

práticas sociais que se aproximam da Pedagogia dos Multiletramentos.  

Rojo (2012, p. 19) afirma que os textos contemporâneos são “[...] textos 

compostos de muitas linguagens (modos, ou semioses) e que exigem capacidades e 

práticas de compreensão e produção de cada uma delas (multiletramentos) para fazer 

significar”. Cope e Kalantzis (2009) consideram que as formas contemporâneas de 

linguagem são cada vez mais multimodais e abarcam a linguística, os modos visuais, 

de áudio, gestuais e espaciais de significado, cada vez mais integrado na mídia 

cotidiana e nas práticas culturais.  

As práticas contemporâneas de linguagem envolvem a ampliação e 

diversificação não só das maneiras de disponibilizar e compartilhar informações e 

conhecimentos, mas também de lê-los e produzi-los. O ato de ler envolve articular 

diferentes modalidades de linguagem além da escrita, como a imagem (estática e em 

movimento), a fala e a música, por exemplos.  Consequentemente, essas práticas 

sugerem a presença do modelo ideológico de letramento. 
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4.3.2 Plano Nacional de Educação 

 

O Plano Nacional de Educação (PNE), promulgado a cada dez anos, determina 

as diretrizes, metas e estratégias para a política educacional no país com o intuito de 

que estas sejam cumpridas até o fim do prazo. Foi criado para atender à exigência do 

artigo 21422 da Constituição Federal. 

O primeiro PNE foi criado pela lei nº 10.172, em 9 de janeiro de 2001 e vigorou 

entre os anos 2001 a 2010. Já o PNE vigente foi instituído pela lei nº 13.005, de 25 de 

junho de 2014, e tem abrangência de 2014 até 2024. Nele, estão explicitados os 

acordos acerca do que se diz preferível para a escolarização da população brasileira.  

O PNE 2014-2024 apresenta como diretrizes a erradicação do analfabetismo, 

a universalização do atendimento escolar, a superação das desigualdades 

educacionais, a formação para o trabalho e cidadania, a promoção do princípio da 

gestão democrática, metas para aplicação de recursos públicos, valorização dos 

profissionais da educação e promoção dos princípios do respeito aos direitos 

humanos, à diversidade e à sustentabilidade socioambiental (BRASIL, 2014). Para 

atingir os objetivos propostos, apresenta 20 metas que são desdobradas em 

estratégias. Dessas 20 metas, localizamos as que fazem menção ao uso das TIC na 

educação básica no ensino regular. 

No documento, defende-se que os artefatos digitais devem ser integrados à 

prática pedagógica para renovar o Ensino Médio. Subjaz ao discurso, por uma relação 

de meio e fim, que esses artefatos viabilizam a todas as pessoas em idade escolar o 

acesso ao estudo, possibilitando, dessa forma, universalizá-lo. Ademais, estabelece 

o acordo, por meio do argumento que concebe o lugar da quantidade pela 

superioridade da maior quantidade como mais útil, eficaz e benéfica, que é preferível 

o uso das TIC como um recurso pedagógico pois possibilitará o acesso de todas as 

pessoas à educação. Essas premissas podem ser observadas nos excertos abaixo: 

Meta 3: universalizar [...] o atendimento escolar para toda a população 
de 15 [...] a 17 [...] anos e elevar [...] a taxa líquida de matrículas no ensino 
médio para 85% [...]. 

                                                      
22 Art. 214. A lei estabelecerá o plano nacional de educação [...] para assegurar a manutenção e 
desenvolvimento do ensino [...] por meio de ações [...] que conduzam a: I -  erradicação do 
analfabetismo; II -  universalização do atendimento escolar; III -  melhoria da qualidade do ensino; 
IV -  formação para o trabalho; V -  promoção humanística, científica e tecnológica do País; 
VI -  estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do 
produto interno bruto (BRASIL, 2014). 
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3.1) institucionalizar programa nacional de renovação do ensino médio, a 
fim de incentivar práticas pedagógicas com abordagens interdisciplinares 
estruturadas [...] por meio de currículos escolares que organizem, de 
maneira flexível e diversificada, conteúdos obrigatórios e eletivos 
articulados em dimensões como ciência, trabalho, linguagens, tecnologia, 
[...], garantindo-se a aquisição de equipamentos e laboratórios [...] (BRASIL, 
2014). 

O uso das TIC é algo moderno, novo, contemporâneo, logo, reforma o ensino. 

Liga-se à tese, estabelecendo uma relação pragmática, de que o uso das tecnologias 

digitais é uma prática pedagógica moderna, e uma prática pedagógica moderna utiliza 

tecnologias digitais. A ideia da reforma remete a um ensino velho, ultrapassado, que 

precisa sofrer reparo, logo, há o estabelecimento de uma relação metafórica implícita 

em que a tecnologia é concebida como ferramenta, conforme evidenciado no 

fragmento abaixo: 

15.6) promover a reforma curricular dos cursos de licenciatura e estimular 
a renovação pedagógica, [...] dividindo a carga horária em formação geral, 
formação na área do saber e didática específica e incorporando as 
modernas tecnologias de informação e comunicação [...] (BRASIL, 2014). 

Ressaltamos que nos discursos que remetem à ideia de reforma ou renovação 

do ensino, geralmente, sempre há a presença de termos que fazem referência ao uso 

de artefatos digitais. 

Abaixo, segue o esquema argumentativo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Esquema argumentativo PNE 
Fonte: elaborado pela autora (2020). 
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Atribui-se à tecnologia a capacidade de renovar o Ensino Médio, “consertando” 

problemas educacionais que apresentam raízes históricas, desconsiderando, por 

exemplo, todo o contexto de formação inicial e continuada de professores, de acesso 

à educação, de condição social, de número de alunos por sala, de horas dedicadas 

ao estudo e planejamento, de jornada de trabalho e de questões salariais. Ferreira e 

Lemgruber (2018, p. 12) afirmam que esses discursos se baseiam em 

[...] um conjunto de pressupostos implícitos, mas amplamente compartilhados 
sem sequer serem discutidos: a educação está quebrada agora ou sempre 
esteve? É possível uma educação plena, total, integral, como defendem tais 
discursos? E a precarização da formação e da profissão docente, inclusive 
as “tutorias”? E o número de alunos por professor ou tutor: não seria, talvez, 
bem mais eficaz ter-se menos alunos em sala? Nada disso é problematizado. 
Trata-se de uma construção discursiva perversa que parte de premissas 
implícitas: sabe-se que... 

 Selwyn (2017) alerta que é preciso estarmos atentos a interesses escusos que 

estão em jogo quando se tem a intenção de promover usos mais intensos de 

tecnologia na educação. Essa ideia peremptória de que a tecnologia pode “salvar” a 

educação pode estar a serviço, por exemplo, de produtores comerciais de hardware 

e software e de empregadores e empresários que têm a intenção de reformar os 

sistemas educacionais a partir de interesses comerciais, propagando, como sugere 

Bannell (2017), uma ideologia de “escolas fracassadas” em que se prevê a 

substituição ou a desqualificação do professor em relação ao processo de 

aprendizagem.  

Barreto (2017, p.127-128) observou que, a partir da segunda metade da década 

de 1990, têm-se estabelecidas leis e programas “[...] estruturados a partir de 

diagnósticos dos problemas a serem enfrentados e da identificação de soluções 

representadas por iniciativas centradas nas TIC”. Selwyn (2017, p. 94) considera que, 

ao se fazer isso, abarca-se “[...] a ideia de que a tecnologia contribui: para uma 

logística eficiente da oferta educacional; para a lucratividade e comodificação da 

educação; para a competitividade econômica dos países e eficiência da produção de 

trabalho e conhecimento”.  

Nessa perspectiva, no PNE, defende-se também que o uso da tecnologia 

fomenta a qualidade da educação. Subjaz ao discurso a relação metafórica em que a 

tecnologia é uma ferramenta com poderes para consertar a educação, aumentando o 

número de alunos frequentando a escola, combatendo a evasão e a reprovação, 
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resolvendo o problema da falta de aprendizagem adequada, sendo capaz inclusive de 

impulsionar a aprendizagem dos alunos, elevando o índice do IDEB em Língua 

Portuguesa. O acordo também é relativo ao preferível, ligando-se à tese por meio do 

argumento que estabelece o lugar da quantidade, sendo preferível o uso das TIC 

como recurso pedagógico pois possibilitará que a nota do IDEB seja maior que a 

obtida com o emprego de tecnologias que não sejam as relacionadas ao contexto 

digital.  

Além disso, quando se fala em fomentar a qualidade, selecionar, divulgar 

tecnologias todas essas expressões recorrentes no documento se sustentam no lugar 

da quantidade, as quais utilizam hipérboles cuja manifestação tem por função “dar 

uma direção ao pensamento, orientá-lo na apreciação dessa direção e, somente de 

modo indireto, dar uma indicação sobre o termo que importa” (PERELMAN; 

OLBRECHTS-TYTECA, 2014, p. 330-331).  

Soma-se ainda a premissa, que se estabelece por uma relação pragmática, de 

que o uso da tecnologia torna a prática pedagógica inovadora. Os fragmentos abaixo 

evidenciam esses acordos: 

Meta 7: fomentar a qualidade da educação básica [...], com melhoria do 
fluxo escolar e da aprendizagem de modo a atingir as seguintes médias 
nacionais para o Ideb: 

7.12) incentivar o desenvolvimento, selecionar, certificar e divulgar 
tecnologias educacionais para a educação infantil, o ensino fundamental 
e o ensino médio e incentivar práticas pedagógicas inovadoras que 
assegurem a melhoria do fluxo escolar e a aprendizagem, assegurada a 
diversidade de métodos e propostas pedagógicas, com preferência 
para softwares livres e recursos educacionais abertos, bem como o 
acompanhamento dos resultados nos sistemas de ensino em que forem 
aplicadas; 

7.15) universalizar [...] o acesso à rede mundial de computadores em banda 
larga de alta velocidade e triplicar [...] a relação computador/aluno (a) nas 
escolas da rede pública de educação básica, promovendo a utilização 
pedagógica das tecnologias da informação e da comunicação (BRASIL, 
2014). 
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Abaixo, segue o esquema argumentativo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Esquema argumentativo PNE 
Fonte: elaborado pela autora (2020). 

Bannell (2017) afirma que a tecnologia educacional se tornou um negócio 

bilionário.  Os alunos poderão realizar as atividades de estudo por meio de pacotes 

prontos, pensados por professores de organizações que vendem pacotes 

educacionais para o governo. Os materiais didáticos são concebidos como objetos 

padronizados e neutros. Isso evoca as metáforas Lego e Puzzle sugeridas por 

Lemgruber e Ferreira (2018, p. 31-32). Os autores afirmam que essas metáforas “[...] 

refletem modos de fragmentação, reducionismo e desumanização que são 

inconsistentes com uma formação humana mais ampla”. Rosado, Ferreira e Carvalho 

(2017, p. 238) acreditam que 

As possibilidades próprias das tecnologias digitais em rede, como a 
comunicação a distância, a simulação e a criação multimídia, as ligações 
hipertextuais e o acesso a informações, são utilizadas como justificativa 
prevalente para a sua inserção em ambientes educacionais, com alegações 
de que o aumento de alcance de buscas e da abrangência da comunicação 
acarretaria maiores níveis de aprendizagem e, consequentemente, maior 
eficácia dos sistemas de ensino.  

Os autores ainda afirmam que no uso de uma nova tecnologia em uma prática 

já existente, a “forma” é preponderante em relação ao “conteúdo”, não havendo, na 

maioria das vezes, discussão sobre a relação entre “forma” e “conteúdo”, o que, 

consequentemente, não se reverbera em uma melhoria da aprendizagem dos alunos.  

Rosado, Ferreira e Carvalho (2017, p. 238) acreditam que 
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[...] uma das ideias-chave da tecnologia educacional de vertente 
instrucionista, em particular, é o aumento da “eficácia” da aprendizagem, 
entendida de diversas formas: como economia de tempo (aprender as 
mesmas coisas só que de maneira mais rápida); como diminuição de 
recursos educacionais necessários (aprender com um só equipamento); 
como redução de esforços (aprender de maneira individualizada e 
autônoma); e como ampliação do acesso (aprender a distância e em outros 
contextos). Qualquer que seja a temática, o uso de tecnologias digitais 
aumenta a “eficácia da aprendizagem”. 

Nessa perspectiva, no PNE, defende-se, ainda, que as TIC sejam usadas para 

promover a alfabetização das crianças. Está subjacente ao discurso que uma prática 

pedagógica inovadora é uma prática que é contemporânea, recente, moderna, que 

faz uso de artefatos digitais, em oposição a uma prática velha, implícita no contexto, 

que não faz uso deles. Utiliza a adjetivação “inovadora” para afirmar o valor do original, 

do único, ou seja, não se trata de qualquer prática, mas é um modo específico de 

utilização que proporciona a melhor aprendizagem. Portanto, por uma relação 

pragmática, argumenta-se que uma prática pedagógica inovadora é uma prática que 

faz uso da tecnologia, logo deve-se empregá-la para que se consiga alfabetizar as 

crianças até o 3º ano do Ensino Fundamental.  

A argumentação também é construída lançando-se mão da metáfora implícita 

a tecnologia é uma ferramenta, presumindo que os artefatos digitais são capazes de 

consertar inúmeros problemas, dentre eles, o fluxo escolar, a falta da alfabetização na 

idade correta, bem como a dificuldade de aprendizagem dos alunos. A concepção de 

uso como recurso pedagógico também está presente. Esses acordos podem ser 

comprovados pelo fragmento abaixo: 

Meta 5: alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º (terceiro) 
ano do ensino fundamental. 
5.3) selecionar, certificar e divulgar tecnologias educacionais para a 
alfabetização de crianças, assegurada a diversidade de métodos e 
propostas pedagógicas, bem como o acompanhamento dos resultados nos 
sistemas de ensino em que forem aplicadas, devendo ser disponibilizadas, 
preferencialmente, como recursos educacionais abertos; 
5.4) fomentar o desenvolvimento de tecnologias educacionais e de 
práticas pedagógicas inovadoras que assegurem a alfabetização e 
favoreçam a melhoria do fluxo escolar e a aprendizagem dos (as) alunos 
(as), consideradas as diversas abordagens metodológicas e sua efetividade; 
5.6) promover e estimular a formação inicial e continuada de professores (as) 
para a alfabetização de crianças, com o conhecimento de novas 
tecnologias educacionais e práticas pedagógicas inovadoras [...] 
(BRASIL, 2014). 
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Tem-se creditado também aos artefatos digitais a capacidade para alfabetizar 

as crianças, por meio da intervenção de grandes empresas e holdings, e suas 

fundações educacionais, que investem em treinamento de professores e 

administradores, criando currículo, materiais de ensino que serão oferecidos às 

escolas, compartilhando a crença na tecnologia e na “inclusão digital” como panaceia 

para resolver os “problemas” educacionais do mundo (BANNEL, 2017). Para o autor,  

A fundamentação disso é a teoria do capital humano e a crença que aumentar 
a produtividade requer mudanças radicais na oferta educacional. Mais do que 
isso: administradores do Estado e formuladores de políticas, assim como 
instituições intergovernamentais como o Banco Mundial e o FMI, estão, 
frequentemente, envolvidas diretamente em tais iniciativas, tanto em nível 
nacional, quanto global. Tudo isso ofusca a divisão entre o setor público e o 
privado no tocante à oferta de serviços educacionais (BANNEL, 2017, p. 24). 

Abaixo, segue o esquema argumentativo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 – Esquema argumentativo PNE 
Fonte: elaborado pela autora (2020). 
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debate, pôr ante os olhos do interlocutor, logo, sensibilizar para persuadir. Perelman 

e Olbrechts-Tyteca (2014) afirmam que o fato de selecionar certos elementos e de 

apresentá-los ao auditório já implica a importância e a pertinência deles no debate. 
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articulada, a organização do tempo e das atividades didáticas [...] 
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Meta 3: universalizar [...] o atendimento escolar para toda a população de 
15 [...] a 17 [...] anos e elevar, [...], a taxa líquida de matrículas no ensino 
médio para 85% [...]. 
3.1) [...] incentivar práticas pedagógicas [...] que organizem, de maneira 
flexível e diversificada, conteúdos obrigatórios e eletivos articulados em 
dimensões como [...] linguagens, tecnologia, [...] garantindo-se a 
aquisição de equipamentos e laboratórios [...]; 
7.12) [...] selecionar, certificar e divulgar tecnologias educacionais para a 
educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio e incentivar 
práticas pedagógicas inovadoras que assegurem a melhoria do fluxo 
escolar e a aprendizagem, [...] com preferência para softwares livres e 
recursos educacionais abertos [...]; 
7.15) universalizar, [...], o acesso à rede mundial de computadores [...], 
promovendo a utilização pedagógica das tecnologias da informação e da 
comunicação (BRASIL, 2014). 

Esses discursos operam como clichês, considerando que auditório e orador 

compartilham valores e crenças, e condensam os saberes do grupo e os meios 

eficazes de promovê-los, servindo muitas vezes de premissas para o desenvolvimento 

de raciocínios (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2014). Contudo, apenas são 

compreendidos como tais caso o auditório não se identifique com tais valores ou, pelo 

menos, vislumbre uma inadequação de certas proposições por parte do orador.  

Após análise, concluímos que o PNE sinaliza que as TIC devem ser usadas no 

ensino da Língua Portuguesa na educação básica para renovar o Ensino Médio, 

fomentar a qualidade do ensino e promover a alfabetização de crianças, indo ao 

encontro do que Rosado, Ferreira e Carvalho (2017, p. 209) observaram outrora: “a 

´tecnologia´ apresenta-se como condição necessária para a concretização de metas 

contemporâneas fundamentais da Educação: a ampliação do acesso à educação, a 

melhoria de sua qualidade e a ‘inovação’, em particular, a ‘inovação pedagógica’”.  

 As premissas indicam que os artefatos digitais devem ser usados como uma 

ferramenta, consertando os diversos aspectos da educação, que inclui desde falhas 

cognitivas até dificuldades de aprendizagem, perpassando também pela exclusão e 

desigualdade. “Ainda que o termo ferramenta não figure explicitamente no texto, 

sugere-se a ideia da tecnologia como ferramenta que é amplamente disseminada nos 

discursos acadêmicos e de marketing da tecnologia educacional” (FERREIRA; 

LEMGRUBER, 2018, p. 1).  

Não há a preocupação em desenvolver competências e habilidades 

relacionadas ao uso do artefato digital, mas sim em utilizar a tecnologia para que se 

tenha uma prática pedagógica inovadora, capaz de solucionar os problemas por que 

passam a educação. Parece-nos que o simples fato de usar o “digital” já é suficiente 
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para que se tenha um ensino renovado. Essa concepção de uso da tecnologia se 

aproxima do modelo autônomo de letramento. Está embasado em uma abordagem 

universal, neutra, independente da cultura, baseada em habilidades cognitivas, e 

impõe concepções particulares a outras classes sociais, grupos e culturas (STREET, 

2014). Concebe a escrita como um ato individual, independentemente de suas 

condições sociais. Nesse sentido, não será possível dizer que haverá renovação do 

ensino, pois as TIC poderão ser utilizadas para mascarar velhas metodologias, sendo 

somente uma transferência do impresso para o virtual, como já alertado por Ferreira 

e Lemgruber (2018). 

Zuin (2010, p. 967), ao refletir sobre o modo como as TIC foram consideradas 

no Documento Final da Conferência Nacional de Educação (CONAE), realizado em 

2010, documento este cujas considerações serviram de base para a elaboração do 

PNE vigente, notou a ausência de "[...] uma reflexão mais desenvolvida sobre a forma 

como as novas TIC determinam os rumos dos atuais processos de ensino e 

aprendizagem”, o que também notamos no PNE, ao fazer a análise. Para o autor, 

“[...] o mero acesso ao uso da internet, por meio de uma maior quantidade de 
computadores disponíveis aos professores e alunos, não implica, por si só, a 
garantia de que o acesso aos conteúdos informativos se converta 
verdadeiramente em formação educacional (ZUIN, 2010, 238). 

Quanto à concepção de letramento, inferimos que na maior parte do documento 

não há a preocupação em utilizar as TIC como objeto de conhecimento, 

desenvolvendo competências e habilidades em relação a elas. Assim, não é possível 

afirmar que se liga à corrente dos Novos Estudos do Letramento, pois não está claro 

que o professor deverá trabalhar a tecnologia a partir de uma prática social. Também 

não é possível afirmar que se trata dos Multiletramentos pois prevê a articulação entre 

linguagens e TIC. Se prevê a articulação, então não está considerando a linguagem 

utilizada nos meios digitais como uma das linguagens. E também não se trata dos 

Novos Letramentos, pois não há evidências que o uso das TIC deve envolver práticas 

na Web 2.0. Contudo, o que salta aos olhos no documento é que o professor deverá 

utilizar as TIC como recursos didáticos. 

 
 
 
 
 



153 

4.3.3 Parâmetros Curriculares Nacionais 
 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) são diretrizes separadas por 

disciplinas elaboradas pelo governo federal e não obrigatórias por lei. Eles 

visavam subsidiar e orientar a elaboração ou a revisão curricular; a formação 

inicial e continuada dos professores; as discussões pedagógicas internas às 

escolas; a produção de livros e outros materiais didáticos e a avaliação do sistema 

de educação. Foram criados em 1997 e funcionaram como referenciais para a 

renovação e reelaboração da proposta curricular da escola até a definição das 

Diretrizes Curriculares Nacionais.  

Apesar de não estarem mais em vigência, a análise se faz importante para 

verificarmos como as concepções de uso de artefatos digitais nos documentos 

oficiais foram sendo alteradas, ou não, ao longo do tempo. Elegemos esse marco 

documental e temporal devido ao fato de esses documentos terem sido as 

primeiras diretrizes, em que se propunham currículos e conteúdos mínimos para 

a educação básica, estabelecidas para a educação básica após a promulgação 

da Constituição de 1988. 

Para o estudo, foram objeto de análise os volumes dos PCN: a) Introdução 

aos Parâmetros Curriculares Nacionais - terceiro e quarto ciclos (5ª a 8ª séries) do 

ensino fundamental; b) Parâmetros Curriculares Nacionais - terceiro e quarto ciclos 

(5ª a 8ª séries) do ensino fundamental – Língua Portuguesa; c) Linguagem, Códigos 

e suas Tecnologias (parte II) – Ensino Médio; d) PCN+ Ensino médio. Estes serão 

analisados nas sessões a seguir. 

 

4.3.3.1 Introdução aos Parâmetros Curriculares Nacionais - terceiro e quarto 

ciclos (5ª a 8ª séries) do Ensino Fundamental 

 

O primeiro volume é dividido em 5 partes. O que se observa é que dessas 

partes, uma, a última, intitulada “Tecnologias de comunicação e informação” é 

dedicada a abordar a importância dos recursos tecnológicos na sociedade 

contemporânea e na educação, a potencialidade dos meios eletrônicos e alguns 

mitos e verdades que permeiam a comunidade escolar. O orador, ao fazer isso, 

traz à presença do auditório aquilo que considera importante. “O fato de selecionar 

certos elementos e de apresentá-los ao auditório já implica a importância e a 
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pertinência deles no debate” PERELAMN; OLBRECHTS-TYTECA (2014, p. 132). O 

documento apresenta uma concepção geral a respeito do uso das tecnologias na 

educação, sendo retomado o assunto, posteriormente, nos demais documentos de 

áreas e temas transversais. Ressalta-se ainda que embora seja dedicada uma parte 

para falar dos artefatos tecnológicos, estes aparecem no decorrer de todo o 

documento. “A repetição constitui a técnica mais simples para criar tal presença [...]” 

(PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2013, p. 164). 

O orador defende que a tecnologia seja usada para melhorar a qualidade da 

educação. Há a premissa que as TIC são um dos recursos didáticos, com destaque 

para o fato de serem potentes, estabelecendo uma relação de inclusão da parte no 

todo, bem como de meio e fim, respectivamente. O discurso é construído 

denominando os artefatos digitais de recursos, instrumento de aprendizagem, 

instrumento de mediação, bem como ferramenta a ser usada na construção do 

conhecimento, ocorrendo nesse caso, o estabelecimento de uma relação metafórica.  

Ressaltamos que esse discurso se encontra, no documento, em uma sessão intitulada 

“seleção de recursos didáticos”. Soma-se ainda o argumento de autoridade que se 

sustenta pelo consentimento de todos, ao afirmar que é indiscutível a necessidade de 

uso de computadores. Os fragmentos abaixo evidenciam esses acordos: 

A incorporação das inovações tecnológicas só tem sentido se contribuir 
para a melhoria da qualidade do ensino. [...] A tecnologia deve servir para 
enriquecer o ambiente educacional, propiciando a construção de 
conhecimentos por meio de uma atuação ativa, crítica e criativa por parte 
de alunos e professores. A tecnologia eletrônica [...] computador — pode ser 
utilizada para gerar situações de aprendizagem com maior qualidade, ou 
seja, para criar ambientes de aprendizagem em que a problematização, a 
atividade reflexiva, atitude crítica, capacidade decisória e a autonomia sejam 
privilegiados (BRASIL, 1998, p.140-142). 
 
Atualmente, a tecnologia coloca à disposição da escola uma série de 

recursos potentes como o computador, a televisão, o videocassete [...] dos 

quais os professores devem fazer o melhor uso possível. [...] 
É indiscutível a necessidade crescente do uso de computadores pelos 
alunos como instrumento de aprendizagem escolar, [...]. 

[...] É fundamental que o professor tenha conhecimento sobre as 
possibilidades do recurso tecnológico, para poder utilizá-lo como 

instrumento para a aprendizagem. Caso contrário, não é possível saber 
como o recurso pode auxiliar no processo de ensino e aprendizagem. [...] é 
necessário conhecer as potencialidades da ferramenta e saber utilizá-las 
para aperfeiçoar a prática de sala de aula. [...] A tecnologia traz inúmeras 

contribuições para a atividade de ensino e para os processos de 
aprendizagem dos alunos [...] (BRASIL, 1998, p. 96). 
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O uso da tecnologia é concebido como um ensino moderno, contrário ao ensino 

tradicional, assumindo como ponto de partida o lugar da quantidade, ao alegar que a 

tecnologia traz inúmeras contribuições, bem como o lugar da qualidade ao afirmar que 

o computador permite “realizar atividades que, sem ele, seriam muito difíceis ou 

mesmo impossíveis”. Apresentar uma coisa como sendo capaz de executar tarefas 

que não poderiam ser feitas utilizando-se de outro meio é uma forma de valorizá-la. 

Os fragmentos abaixo expressam esses acordos: 

É premente que se instaure [...] o desenvolvimento e disseminação de 
propostas de trabalho inovadores utilizando os meios eletrônicos de 
informação e comunicação, já que eles possuem um enorme potencial 
educativo para complementar e aperfeiçoar o processo de ensino e 
aprendizagem. 
[...] 
O computador é, ao mesmo tempo, uma ferramenta e um instrumento de 
mediação. É uma ferramenta porque permite ao usuário realizar 
atividades que, sem ele, seriam muito difíceis ou mesmo impossíveis. 
(BRASIL, 1998, p.142). 

 Por uma relação de meio e fim, estabelece-se o acordo que o computador 

motiva os alunos para querer aprender, bem como viabiliza a aprendizagem, fazendo 

surgir novas formas de pensar e aprender, conforme observado nos fragmentos 

abaixo:  

[...] possibilita o estabelecimento de novas relações para a construção 
do conhecimento e novas formas de atividade mental. [...] permite criar 
ambientes de aprendizagem que fazem surgir novas formas de pensar e 
aprender [...] (BRASIL, 1998, p.147). 
 
A motivação é outra idéia bastante associada ao uso de tecnologias. Sem 
dúvida, os alunos ficam muito motivados quando utilizam recursos 
tecnológicos nas situações de aprendizagem, pois introduzem novas 
possibilidades na atividade de ensino (BRASIL, 1998, p.156). 

 Ademais, o uso dos verbos “favorece”, “possibilita”, “desenvolve”, “motiva”, 

“permite”, “torna possível” denotam algo positivo, ressaltando as possibilidades de seu 

uso, aproximando-se dos discursos publicitários que objetivam comercializar um 

produto, como podemos observar abaixo: 

• favorece a interação com uma grande quantidade de informações, que se 
apresentam de maneira atrativa, por suas diferentes notações simbólicas 
(gráficas, lingüísticas, sonoras etc.). 
• pode ser utilizado como fonte de informações. [...]. 
• possibilita a problematização de situações por meio de programas [...]; 
• favorece a aprendizagem cooperativa [...] 
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• favorece a aprendizagem ativa controlada pelo próprio aluno [...]; 
• desenvolve processos metacognitivos [...]; 
• motiva os alunos a utilizarem procedimentos de pesquisa de dados — 
consulta em várias fontes, seleção, comparação, organização e registro de 
informações [...]; e também a socializarem informações e conhecimentos [...]; 
• oferece recursos rápidos e eficientes para realizar cálculos complexos [...];  
• oferece recursos que permitem a construção de objetos virtuais, [...]; 
• permite múltiplas revisões e correções, [...]; 
• torna possível a publicação de jornais, livros, [...], por meio de softwares 
que permitem a editoração eletrônica (BRASIL, 1998, p.147-149). 

 Todavia, já se antecipando a um possível temor por parte do auditório que o 

discurso estabelecido poderia fazer o professor supor que com o uso dos artefatos 

digitais ele poderia perder a função, sendo motivo de desacordo entre orador e 

auditório, o que poderia levar ao fracasso da argumentação para se incitar à ação, o 

orador, utilizando-se da presunção, estabelece o acordo que a tecnologia não pode 

substituir o professor. Ressalta que é sempre o professor quem define quando, por 

que e como utilizar o recurso tecnológico a serviço do processo de ensino e 

aprendizagem, conforme observado no fragmento abaixo: 

O professor continua sendo quem planeja e desenvolve situações de ensino 
a partir do conhecimento que possui sobre o conteúdo, sobre os processos 
de aprendizagem, sobre a didática das disciplinas e sobre a potencialidade 
da ferramenta tecnológica como um recurso para a aprendizagem. [...]. 
É sempre o professor quem define quando, por que e como utilizar o 
recurso tecnológico a serviço do processo de ensino e aprendizagem 
(BRASIL, 1998, p.155). 

Ferreira e Lemgruber (2018, p. 10) chamam-nos a atenção para o fato de que 

muitas vezes, o que se vê na educação é “mais do mesmo”, ou seja, usa-se a 

tecnologia em substituição a um outro artefato, sem que necessariamente isso se 

reverbere em uma nova prática do professor e alunos. Afirmam que 

Relatos de usos de artefatos digitais em contextos educacionais tendem a 
apresentar, com bastante frequência, “mais do mesmo”, ou seja, a mera 
substituição de meios: como as ferramentas de metal fundido substituíram as 
ferramentas de madeira utilizadas durante séculos, a planilha eletrônica 
substituiu a impressa, o processador de texto tornou obsoleta a velha 
máquina de escrever, os slides em PowerPoint substituíram as anotações no 
quadro negro e os aplicativos CAD (Computer Assisted Design) tomaram o 
lugar do equipamento tradicional utilizado para compor o desenho técnico no 
papel. 
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Abaixo, segue o esquema argumentativo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Figura 9 – Esquema argumentativo PCN 
Fonte: elaborado pela autora (2020). 

 Um outro discurso, muito recorrente no documento, é o da necessidade de 

aproximar a escola da cultura tecnológica extraescolar, desenvolvendo nos alunos 

habilidades técnicas para utilizar os artefatos digitais sabendo lidar com a diversidade 

de informações. Subjaz ao discurso, apelando-se para relações matemáticas da parte 

com o todo, que o mundo está mudando, e a escola, como faz parte do mundo, 

também deve se modificar acompanhando a evolução tecnológica. Além disso, 

presume-se, por uma relação de meio e fim, que saber usar a tecnologia permite ao 

aluno exercer a cidadania. Os acordos podem ser observados no fragmento abaixo: 

O mundo vive um acelerado desenvolvimento, em que a tecnologia está 
presente direta ou indiretamente em atividades bastante comuns. A escola 
faz parte do mundo e para cumprir sua função de contribuir para a formação 
de indivíduos que possam exercer plenamente sua cidadania [...] deve 
estar aberta e incorporar novos hábitos, comportamentos, percepções e 
demandas (BRASIL, 1998, p. 138). 

 Uma outra premissa, estabelecida por uma relação de causa e efeito, é que a 

internet oferece informações abundantes e variadas, logo o aluno pode não saber lidar 

com toda essa informação. A escola tem o papel de fazer com que o aluno tenha 

criticidade em relação às informações. Os fragmentos abaixo demonstram isso: 
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Ao mesmo tempo que é fundamental que a instituição escolar integre a 
cultura tecnológica extra-escolar dos alunos e professores ao seu 
cotidiano, é necessário desenvolver nos alunos habilidades para utilizar 
os instrumentos de sua cultura. Hoje, os meios de comunicação 
apresentam informação abundante e variada, de modo muito atrativo: os 

alunos entram em contato com diferentes assuntos [...] abordados com graus 
de complexidade variados, expressando pontos de vista [...] diversos. Tanto 
é importante considerar e utilizar esses conhecimentos adquiridos fora da 
escola, nas situações escolares, como é fundamental dar condições para 
que eles se relacionem com essa diversidade de informações. [...]. 
A escola tem importante papel a cumprir na sociedade, ensinando os 
alunos a se relacionar de maneira seletiva e crítica com o universo de 
informações a que têm acesso no seu cotidiano (BRASIL, 1998, p. 139). 

 Está subjacente também ao discurso a necessidade de promover a inclusão 

digital, não só de alunos mas também de professores, fazendo com que se apropriem 

das TIC, tornando-os consumidores. Por mais que se fale em integrar a cultura extra-

escolar dos alunos e professores, o que pode denotar que muitas pessoas estavam 

usando a tecnologia, acreditamos que dada as questões sociais e econômicas, 

provavelmente, nessa época, uma ínfima parcela da sociedade tinha acesso a tais 

recursos, conforme trazido em outra passagem no próprio documento. Os verbos 

“incorporar novos hábitos”, já mencionado no fragmento acima, bem como “apropriar”, 

usado em um dos fragmentos abaixo, ajudam a endossar essa nossa inferência: 

Em linhas gerais, os Parâmetros Curriculares Nacionais se caracterizam por: 
[...] 
Apontar a necessidade do desenvolvimento de trabalhos que 
contemplem o uso das tecnologias da comunicação e da informação, 
para que todos, alunos e professores, possam delas se apropriar e 
participar, bem como criticá-las e/ou delas usufruir (BRASIL, 1998, p. 11). 
 
[...] o acesso ao mundo da tecnologia e informação ainda é restrito a uma 
parcela da população planetária. Há uma grande distância entre os 

indivíduos que dominam a tecnologia, os que são apenas consumidores e os 
que não têm condições nem de consumir, pois não têm acesso às novas 
tecnologias da informação e comunicação (BRASIL, 1998, p.136). 

Discursos contraditórios trazidos no documento também corroboram essa 

inferência. No fragmento anterior, fala que o acesso aos artefatos tecnológicos é 

restrito a poucas pessoas, e no fragmento abaixo diz que esse mesmo acesso não é 

problema: 

O maior problema não diz respeito à falta de acesso a informações ou às 
próprias tecnologias que permitem o acesso, e sim à pouca capacidade 
crítica e procedimental para lidar com a variedade e quantidade de 
informações e recursos tecnológicos. Conhecer e saber usar as novas 

tecnologias implica a aprendizagem de procedimentos para utilizá-las e, 



159 

principalmente, de habilidades relacionadas ao tratamento da informação. 
(BRASIL, 1998, p.139). 

Observamos que o pensamento de aproximar a escola da realidade do aluno 

por este já conviver com a tecnologia é muito recorrente em todo o documento. Assim, 

“A ideia da inevitabilidade das tecnologias e sua presença maciça em ambientes 

extraescolares parecem ser a base prevalente de justificação de sua assimilação em 

contextos educacionais” (ROSADO; FERREIRA; CARVALHO, 2017, p. 238). 

Abaixo, segue o esquema argumentativo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 – Esquema argumentativo PCN 
Fonte: elaborado pela autora (2020). 

O documento também sinaliza que a escola deve desenvolver competências 

relacionadas à capacidade de aprendizagem contínua, propiciada pelas tecnologias. 

Parte da premissa, por uma relação de meio e fim, que a tecnologia permite ao aluno 

aprender sozinho, sem auxílio do professor, e em qualquer lugar. Há também o acordo 

que o bem que permite que a aprendizagem ocorra em diferentes lugares e em 

diferentes meios é preferível ao bem que tem um uso mais restrito, como só na escola, 

por exemplo. Portanto, o lugar da quantidade em que se afirma que alguma coisa é 

melhor do que a outra por razões quantitativas é uma premissa usada pelo orador. 
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Também está presente no discurso a metáfora a tecnologia é uma ferramenta. Isso 

pode ser comprovado no fragmento abaixo: 

O desenvolvimento das tecnologias da informação permite que a 

aprendizagem ocorra em diferentes lugares e por diferentes meios. [...] 
As novas tecnologias da informação oferecem alternativas de educação 

à distância, o que possibilita a formação contínua, trabalhos cooperativos 
e interativos. Podem ser ferramentas importantes para desenvolver 
trabalhos cooperativos que permitam a atualização de conhecimentos, a 

socialização de experiências e a aprendizagem permanente (BRASIL, 

1998, p.140). 

Para Selwyn (2017, p. 94),  

[...] a fé na tecnologia educacional que muitos professam sustenta-se em um 
conjunto de valores dominantes derivados dos ideais da educação 
progressiva e/ou de modelos da aprendizagem socioculturais ou do 
construtivismo social – modelos que privilegiam formas de educação 
centradas ou dirigidas pelo aprendiz.  

Com isso, responsabiliza-se o indivíduo por sua própria formação e se retira do 

Estado a responsabilidade sobre o bem-estar dos indivíduos, e exterioriza a influência 

das ideologias neoliberal e libertária que criam pacotes governamentais e 

empresariais, que propõem soluções educacionais focadas no desenvolvimento de 

habilidades/competências e na autorresponsabilidade para resolver desigualdades de 

classe (ROSADO; FERREIRA; CARVALHO, 2017). 

Abaixo, segue o esquema argumentativo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 – Esquema argumentativo PCN 
Fonte: elaborado pela autora (2020). 
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4.3.3.2 Parâmetros Curriculares Nacionais - terceiro e quarto ciclos (5ª a 8ª 

séries) do ensino fundamental – Língua Portuguesa 

 

Nos PCN Língua Portuguesa, 3º e 4º ciclos há um capítulo intitulado 

“Tecnologias de informação e Língua Portuguesa” em que se aborda o computador, o 

processador de texto, o CD-ROM, multimídia e o hipertexto, o rádio, a televisão e o 

vídeo. Nele, identificamos o discurso que a escola tem a tarefa de educar os alunos 

para o uso de artefatos tecnológicos, levando-os a desenvolver habilidades para 

utilizá-los bem como para saber lidar com a diversidade de informações, tal qual 

apresentado no volume da Introdução aos PCN – 3º e 4º ciclos do ensino fundamental, 

analisado na sessão anterior. 

Parte do acordo que a “presença cada vez mais crescente dos meios de 

comunicação na vida cotidiana”, “progressos científicos e avanços tecnológicos 

definem novas exigências para os jovens que ingressarão no mundo do trabalho”. 

Soma-se ainda a participação de especialistas na elaboração do documento, 

utilizando, assim, argumento de autoridade para justificar o uso das TIC na escola. Se 

todo mundo está usando, logo a escola, deve usar também. Ademais, o emprego dos 

verbos “coloca” e “impõe” denotam obrigatoriedade, imposição às escolas, aos 

professores, sugerindo, nesse contexto, personificação das TIC, conforme fragmentos 

abaixo: 

Vivemos numa era marcada pela competição e pela excelência, em que 
progressos científicos e avanços tecnológicos definem exigências 
novas para os jovens que ingressarão no mundo do trabalho. Tal 
demanda impõe uma revisão dos currículos, que orientam o trabalho 
cotidianamente realizado pelos professores e especialistas em educação do 
nosso país (BRASIL, 1998, p. 5). 
 
A presença crescente dos meios de comunicação na vida cotidiana 
coloca, para a sociedade em geral e para a escola em particular, a tarefa 
de educar crianças e jovens para a recepção dos meios (BRASIL, 1998, 
p. 89). 
 
Os documentos apresentados são o resultado de um longo trabalho que 
contou com a participação de muitos educadores brasileiros e têm a 
marca de suas experiências e de seus estudos, permitindo assim que fossem 
produzidos no contexto das discussões pedagógicas atuais (BRASIL, 1998, 
p. 5). 

No decorrer do texto, embora haja a afirmação que as TIC devem ser usadas 

nas práticas sociais, há a premissa que é um recurso didático, uma vez que os 
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artefatos tecnológicos deverão ser o meio utilizado pelo aluno para adquirir e construir 

conhecimento, sendo concebidos como se fossem grandes bibliotecas, em que é 

possível encontrar de tudo, cabendo apenas ao professor a função de ensinar o aluno 

a utilizá-los para que encontre as informações desejadas, subjazendo ao discurso o 

uso como recurso didático. Nessa perspectiva, os artefatos digitais assumem o papel 

de mediadores do conhecimento, propiciando que cada aluno aprenda no seu ritmo, 

podendo, inclusive o aluno ter controle sobre como se dará a sua aprendizagem, 

subentendendo-se que se trata de uma prática pedagógica inovadora. 

No documento, não há sugestão de gêneros textuais para serem trabalhados 

em contexto digital, o orador relaciona alguns artefatos digitais e tecnológicos 

sugerindo como utilizá-los nas aulas. Ademais, apresenta-se só aspectos positivos do 

seu uso na aula, assemelhando-se ao discurso de uma propaganda em que se 

exaltam as potencialidades de um determinado produto. Barreto (2017, 125) pontua 

que nesse período, segunda metade do século XX, a presença desses objetos “[...] 

produzia certo fascínio, tendendo a ser valorizada por si mesma, em detrimento do 

trabalho desenvolvido com/a partir deles”. Os fragmentos abaixo denotam isso: 

Não se trata, porém, de tomar os meios como eventuais recursos didáticos 
para o trabalho pedagógico, mas de considerar as práticas sociais nas 
quais estejam inseridos para: 
• conhecer a linguagem videotecnológica própria desse meio;  
• analisar criticamente os conteúdos das mensagens, identificando valores e 
conotações que veiculam;  
• fortalecer a capacidade crítica dos receptores, avaliando as mensagens;  
• produzir mensagens próprias, interagindo com os meios (BRASIL, 1998, p. 
89). 
 
O COMPUTADOR  
O processador de textos  
Eliminar [...] expressões e trechos são tarefas que marcam as sucessivas 
rescrituras a que um texto é submetido [...]. Tais tarefas encontram maior 
flexibilidade com o uso dos processadores de texto. Retirando de tais 
tarefas o peso das sucessivas refacções [...]. [...] Além disso, tais 
aplicativos possibilitam a obtenção de um layout bastante próximo daquele 
usado nos textos impressos [...] Um outro aspecto interessante é a 
possibilidade de, estando conectado com alguma rede, poder destinar 
os textos produzidos a leitores reais, ou interagir com outros colegas, 
também via rede, ampliando as possibilidades de interlocução por meio da 
escrita e permitindo acesso online ao conhecimento enciclopédico acumulado 
pela humanidade. [...] Como qualquer recurso didático, devem ser 
analisados com cuidado e selecionados em função das necessidades 
colocadas pelas situações de ensino e de aprendizagem BRASIL, 1998, p. 
90). 
 
CD-ROM, multimídia e hipertexto 
Por combinarem diferentes linguagens e atividades multidisciplinares, 
favorecem a construção de uma representação não-linear do conhecimento, 
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permitindo que cada um, segundo seu ritmo e interesse, possa dirigir 
sua aprendizagem: buscando informação complementar, selecionando em 
um texto uma ligação com outro documento, [...]; buscando representações 
em outras linguagens imagem, som, animação com as quais pode interagir 
na construção de uma representação mais realista (BRASIL, 1998, p. 90-91). 

Consequentemente, ao utilizar as TIC para realizar as atividades acima 

propostas, o professor estará promovendo a inclusão digital: dele e dos alunos, 

premissa que subjaz ao discurso estabelecido por uma relação de meio e fim. 

Abaixo, segue o esquema argumentativo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 – Esquema argumentativo PCN 
Fonte: elaborado pela autora (2020). 

Observamos que nos PCN há o termo letramento. Em nota de rodapé, o 

documento trouxe a explicação do termo: 

Letramento, aqui, é entendido como produto da participação em práticas 
sociais que usam a escrita como sistema simbólico e tecnologia. São práticas 
discursivas que precisam da escrita para torná-las significativas, ainda que 
às vezes não envolvam as atividades específicas de ler ou escrever. Dessa 
concepção decorre o entendimento de que, nas sociedades urbanas 
modernas, não existe grau zero de letramento, pois nelas é impossível não 
participar, de alguma forma, de algumas dessas práticas (BRASIL, 1998, p. 
19). 

Afirma-se que cabe à escola promover a ampliação do letramento dos alunos 

a fim de que estes sejam capazes de interpretar e produzir diferentes textos que 

circulam socialmente, possibilitando o exercício da cidadania (BRASIL, 1998). Dentre 
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os objetivos que os PCN elencaram para o ensino fundamental, propõe-se que os 

alunos sejam capazes de 

 utilizar as diferentes linguagens - verbal, musical, matemática, gráfica, 
plástica e corporal - como meio para produzir, expressar e comunicar suas 
idéias, interpretar e usufruir das produções culturais, em contextos públicos e 
privados, atendendo a diferentes intenções e situações de comunicação;  

 saber utilizar diferentes fontes de informação e recursos tecnológicos 
para adquirir e construir conhecimentos (BRASIL, 1998, p. 8).  

Analisando a definição de letramento, os objetivos propostos, bem como os 

gêneros privilegiados para serem trabalhados para a prática de escuta e leitura de 

textos, e os sugeridos para a prática de produção de textos orais e escritos, todos 

relacionados a práticas sociais tradicionais, ou seja, que podem ocorrer fora do 

contexto digital, inferimos que as práticas sociais sugeridas nos documentos parecem 

se aproximar mais de práticas tradicionais de letramento, havendo primazia no ensino, 

desconsiderando, ou dando menor importância, a práticas que acontecem em 

contexto digital. Vale ressaltar que ao listar os conteúdos a serem trabalhados em 

Língua Portuguesa não aparece nada referente às tecnologias explicitamente.  

Embora no documento se tencione que o aluno aprenda a lidar com a 

quantidade de informações em meio digital, o que poderíamos ter que fazer caso 

déssemos a ele diversos materiais impressos como revistas e livros para que 

realizasse pesquisa, inferimos que o principal objetivo, de fato, é o uso da tecnologia 

como recurso didático e inclusão digital, ficando o desenvolvimento de competências 

e habilidades em segundo plano, sinalizando a preponderância, no documento, do 

modelo autônomo de letramento relacionado ao uso de artefatos digitais que, na visão 

de Street (2014), vem dominando o currículo e a pedagogia. 

 

4.3.3.3 Linguagem, Códigos e suas Tecnologias (parte II) – Ensino Médio 

 

O volume do Ensino Médio Parte II Linguagens, Códigos e Suas Tecnologias 

aborda as competências e habilidades em Língua Portuguesa, Língua Estrangeira 

Moderna, Educação Física, Arte e em Informática. Novamente, observa-se que 

informática aparece em destaque, colocando-a junto das disciplinas, trazendo-a à 

presença do auditório. O documento estabelece 10 competências para a área. Dessas 

10, 3 referem-se especificamente às TIC. Já no que tange especificamente à disciplina 
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Língua Portuguesa, dentre as competências e habilidades a serem desenvolvidas, 

tem-se:  

Aplicar as tecnologias de comunicação e da informação na escola, no 
trabalho e em outros contextos relevantes para a vida. 
[...] 
Analisar os recursos expressivos da linguagem verbal, relacionando 
textos/contextos, mediante a natureza, função, organização, estrutura, de 
acordo com as condições de produção, recepção (intenção, época, local, 
interlocutores, participantes da criação e propagação das ideias e escolhas, 
tecnologias disponíveis. 
[...]  
Entender os impactos das tecnologias da comunicação, em especial da 
língua escrita, na vida, nos processos de produção, no desenvolvimento do 
conhecimento e na vida social (BRASIL, 2002, p. 24). 

Defende-se, no documento, que o professor deve levar o aluno a utilizar os 

artefatos digitais, entendendo o impacto de sua utilização na vida, associando aos 

conhecimentos científicos, às linguagens que lhes dão suporte e aos problemas que 

se propõem a solucionar. Subjaz ao discurso, por meio da inclusão da parte no todo, 

que as TIC estão presentes no dia a dia das pessoas, mas não na escola, logo se 

estão presentes no cotidiano, devem estar também na escola. Ademais, há a 

personificação dos artefatos digitais ao argumentar que eles é que criam a 

necessidade de a escola considerá-los, já que fazem parte das práticas sociais. Uma 

outra premissa, estabelecida por uma relação de meio e fim, é que as TIC podem 

ajudar a resolver problemas pessoais, sociais ou políticos, ou seja de quase toda 

ordem, logo o aluno deve saber aplicá-las na escola, no trabalho e em outros 

contextos relevantes para a sua vida. Esses acordos podem ser observados no 

fragmento abaixo: 

Entender os princípios das tecnologias da comunicação e da informação, 
associá-las aos conhecimentos científicos, às linguagens que lhes dão 
suporte e aos problemas que se propõem a solucionar. 
As novas tecnologias da comunicação e da informação permeiam o 
cotidiano, independente do espaço físico, e criam necessidades de vida e 
convivência que precisam ser analisadas no espaço escolar. 
[...] 
É preciso, pois entender os princípios das tecnologias de informação e 
comunicação, a fim de não só promover o desenvolvimento tecnológico do 
País [...], mas também desenvolver uma consciência crítica sobre as 
possibilidades existentes para a solução de problemas pessoais, sociais ou 
políticos [...] (BRASIL, 2000, p. 12). 
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O orador lança mão do argumento de inclusão da parte no todo para 

estabelecer os acordos que as TIC devem ser trabalhadas de forma transversal, e 

também o de que a informática é uma nova linguagem, logo, infere-se que deve ser 

trabalhada em Língua Portuguesa, conforme observado no fragmento abaixo: 

As tecnologias da comunicação e informação e seu estudo devem 
permear o currículo e suas disciplinas. [...]. 
A mais nova das linguagens, a Informática, faz parte do cotidiano e do 
mundo do trabalho. Vive-se o mundo da parabólica, dos sistemas digitais, dos 
satélites, da telecomunicação. Conviver com todas as possibilidades que a 
tecnologia oferece é mais que uma necessidade, é um direito social. 
(BRASIL, 2000, p. 12-13). 

O orador parte do acordo que as TIC já fazem parte da vida das pessoas, e ao 

mesmo tempo afirma que apesar de já conviverem com elas não as entendem muito 

bem, denotando uma contradição. Se elas fazem parte da vida das pessoas, e são 

práticas sociais, como essas mesmas pessoas não as entendem muito bem? 

Perelman e Olbrechts-Tyteca (2014, p. 222) consideram que “duas proposições são 

ditas contraditórias, num sistema formalizado, quando, sendo uma a negação da 

outra, supõe-se que, cada vez que uma delas pode aplicar-se a uma situação, a outra, 

igualmente o pode”. 

Um outro acordo, que se estabelece por uma relação de meio e fim, é que a 

escola tem a função de fazer a democratização da tecnologia, ou seja, a inclusão 

digital, uma vez que deverá possibilitar que as pessoas utilizem os artefatos digitais. 

O que também não deixa de ser contraditório, uma vez que o documento afirma que 

os artefatos digitais já fazem parte da vida das pessoas. O fragmento abaixo evidencia 

esses acordos: 

Qualquer inovação tecnológica traz certo desconforto àqueles que, apesar 
de conviverem com ela, ainda não a entendem. As tecnologias não são 
apenas produtos de mercado, mas produtos de práticas sociais.  
[...] não podem ser reduzidas a máquinas; resultam de processos sociais e 
negociações que se tornam concretas. Elas fazem parte da vida das 
pessoas, não invadem a vida das pessoas. [...]. 
Novos modos de sentir, pensar, viver e ser, construídos historicamente, se 
mostram nos processos comunicativos derivados das necessidades sociais.  
Cabe à escola o esclarecimento das relações existentes, a indagação de 
suas fontes, a consciência de sua existência, o reconhecimento de suas 
possibilidades, a democratização de seus usos (BRASIL, 2000, p. 12). 
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A concepção de uso dos artefatos digitais como recurso didático também está 

evidente no documento. Ademais, há a analogia “a Informática é como uma 

ferramenta”. Uma ferramenta pode ser usada no processo de construção de alguma 

coisa. Assim, temos o tema, o conjunto dos termos A e B sobre os quais repousa a 

conclusão (Informática, construção da aprendizagem), e o foro, o conjunto dos termos 

C e D que servem para estribar o raciocínio (ferramenta, construção de algo). Os 

fragmentos abaixo, presentes no componente Informática, que deve perpassar todos 

os componentes curriculares, corroboram nossa análise: 

Em síntese, a informática encontra-se na nossa vida cotidiana e inclui-la 
como componente curricular da área de Linguagens, Códigos e suas 
Tecnologias significa preparar os estudantes para o mundo tecnológico 
e científico, aproximando a escola do mundo real e contextualizado. 
O estudante não deve ser visto apenas como quem usa a informática 
enquanto instrumento de aprendizagem, mas também como aquele que 
conhece os equipamentos, programas e conceitos que lhe permitam a 
integração ao trabalho e o desenvolvimento individual e interpessoal 
(BRASIL, 2000, p. 61). 

 

 Reconhecer a Informática como ferramenta para novas estratégias de 
aprendizagem [...] 

 Identificar os principais equipamentos de Informática [...]. 

 Dominar as funções básicas dos principais produtos de automação 
da micro-informática [...]. 

 Dominar conceitos computacionais, que facilitem a incorporação de 
ferramentas específicas nas atividades profissionais (BRASIL, 2000, p. 
61-62). 

Abaixo, segue o esquema argumentativo: 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 13 – Esquema argumentativo PCN 
Fonte: elaborado pela autora (2020). 
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A única ocorrência encontrada no documento para o termo letramento 

encontra-se nas referências, ao citar a obra  “Os significados do letramento”, de 

Ângela B. Kleiman. A nosso ver, promover a inclusão digital é a premissa que mais se 

sobressai, movendo todo o discurso, sinalizando que a construção do documento está 

pautada no modelo de letramento autônomo. Nessa perspectiva, “as instituições, o 

texto, os sujeitos são tratados de forma homogênea, independentemente do contexto 

social” (STREET, 2014, p. 9). Para o autor, há pessoas que consideram que o papel 

da escola moderna e das políticas públicas é justamente desenvolver um conjunto de 

competências, uma vez que o sujeito escolarizado teria que possuir capacidade para 

usá-lo.  

Quanto à concepção de letramento, as práticas parecem muito associadas às 

práticas sociais tradicionais de letramento, sendo o uso dos artefatos digitais 

concebidos na perspectiva do recurso pedagógico e no desenvolvimento de 

habilidades técnicas visando à inclusão digital. 

 

4.3.3.4 PCN+ Ensino médio - Linguagens, Códigos e suas Tecnologias 

 

Para complementar os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio 

da área de Linguagem, Códigos e suas Tecnologias, foi publicado também o PCN+ 

Ensino Médio (PCNEM). O documento prevê que a escola deve levar os alunos a 

desenvolver habilidades técnicas para utilizar os artefatos bem como para saber lidar 

com a diversidade de informações.  

Parte da premissa que uso da tecnologia é uma prática social, e utiliza, para 

isso, um argumento de autoridade citando a fala de um educador. Se são práticas 

sociais, presume-se, consequentemente, que os jovens já fazem uso das TIC em seu 

cotidiano, logo o professor deve desenvolver no aluno competências e habilidades 

relacionadas à leitura crítica do que é veiculado nesses meios. Todavia, subjaz 

também ao discurso, por uma relação de meio e fim, a necessidade de se promover 

a inclusão digital, bem como a premissa que os professores não utilizam a tecnologia 

em suas aulas. Logo, podemos inferir que a argumentação é construída para levar à 

inclusão digital de professores e alunos.  

Ademais, há a premissa, por uma relação de meio e fim, que os artefatos 

digitais são recursos didáticos que podem promover a melhoria da aprendizagem dos 

alunos, haja vista o uso do termo “potencialidades” que denota capacidade, talento, 
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competência para realizar alguma tarefa. Soma-se a isso, por uma relação metafórica 

a concepção da tecnologia como ferramenta. Os fragmentos abaixo exemplificam 

esses acordos: 

[...] compete à escola trabalhar com a tecnologia não apenas como um 
artefato técnico mas como uma construção social, dialética em sua própria 
natureza. Essa concepção permite, nas palavras de Antonio Flávio B. 
Moreira, que “a entrada da tecnologia no currículo escolar transcenda 
uma mera instrumentalização do aluno para com ela lidar” (2001, p. 52). 

 
O domínio dos conceitos [...] só se efetivará à medida que o aluno for 
construindo a competência tanto de acessar criticamente as diferentes 
fontes de informação [...] quanto de aplicá-las na resolução de problemas 
(BRASIL, 2002, p. 212). 
 
É inegável que a escola precisa acompanhar a evolução tecnológica e 
tirar o máximo de proveito dos benefícios que esta é capaz de 
proporcionar. [...] o professor deve manter uma posição de equilíbrio, 
observando quatro entradas plausíveis e práticas nesse universo:  
• utilizar editores de textos;  
• explorar as potencialidades didáticas dos programas em relação aos 
objetivos de ensino;  
• estimular a comunicação a distância por meio da telemática;  
• utilizar as ferramentas multimídia no ensino (BRASIL, 2002, p. 88). 
 
Com a criação de redes de computadores, e principalmente da internet, não 
basta apenas o aluno aprender a lidar com as informações gerais. É 
preciso aprofundá-las, analisando-as em toda sua complexidade. Dominar a 
leitura de diversos programas é ferramenta indispensável para interagir 
no ambiente digital (BRASIL, 2002, p. 212). 

Subjaz também ao discurso o princípio pedagógico da pesquisa, em que os 

artefatos digitais são concebidos como mediadores do conhecimento, cabendo ao 

professor a função de ser um orientador dessa atividade, conforme observado abaixo: 

Somente por meio de atividades de pesquisa envolvendo as tecnologias 
disponíveis haverá uma mudança no relacionamento do aluno com as novas 
informações, levando-o a adquirir [...] a competência de analisar e 
relacionar dados e fatos, tornando-os significativos pela articulação 
com os conceitos em jogo na resolução de problemas (BRASIL, 2002, p. 
228). 
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Abaixo, segue o esquema argumentativo: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 – Esquema argumentativo PCN 
Fonte: elaborado pela autora (2020). 

Localizamos ocorrências dos termos letramento e linguagem digital no 

documento. Letramento é concebido como sendo “[...] conjunto de práticas que 

denotam a capacidade de uso de diferentes tipos de material escrito” (BRASIL, 2002, 

p. 60), e linguagem digital é compreendida como sendo [...] possibilidade de 

transformar todo tipo de informação em combinações de números (dígitos), fato que 

permite elaborar, armazenar e difundir qualquer tipo de informação por meios 

eletrônicos e utilizá-la em diversos contextos (BRASIL, 2002, p. 40).  

Essas concepções, juntamente às premissas localizadas, permitem-nos inferir 

que o modelo de letramento autônomo é o que está embasando as orientações. No 

modelo autônomo, há um modelo de letramento para todas as culturas, e não 

letramentos diferentes em contexto diferentes, uma vez que os modos de fazer uso 

da leitura e da escrita seriam universais. Habilidades para codificar e decodificar 

mensagens por meio de certa tecnologia, como o computador, aproximam-se do 

conceito de alfabetização, e consequentemente do modelo autônomo. Podemos 

relacionar letramentos autônomo e ideológico aos conceitos de alfabetização digital e 

de letramento digital. 

No que tange à concepção de letramento, os dados sinalizam que o discurso é 

construído objetivando desenvolver competências e habilidades visando à inclusão 

digital, tanto de alunos, quanto de professores. O letramento corresponde a dominar 

competências e habilidades concernentes ao uso dos artefatos tecnológicos no que 
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que diz respeito à lógica de funcionamento e utilização para aprender algum conteúdo 

específico. Portanto, não são práticas que se aproximam nem dos Novos Estudos do 

Letramento, nem dos Multiletramentos, nem dos Novos Letramentos. Vale ressaltar 

que embora a internet tenha surgido na década de 60, e chegado ao Brasil em 1988, 

foi somente em 1994 que ela passou a ser comercializada, sendo aberta ao público, 

fato este que talvez justifique a preocupação, nesse primeiro momento, em promover 

a inclusão digital. 

 

4.3.4 Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica 

 

As Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) estabelecem a base nacional 

comum, responsável por orientar a organização, a articulação, o desenvolvimento e a 

avaliação das propostas pedagógicas de todas as redes de ensino brasileiras. São 

normas obrigatórias para a Educação Básica. Elas foram estabelecidas pelo Conselho 

Nacional de Educação (CNE), por meio do Parecer CNE/CEB Nº 7, de 9 de julho de 

2010, e da Resolução nº 4, de 13 de julho 2010, em atendimento à LDB23. 

Ressalta-se que embora haja a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), as 

Diretrizes continuam vigendo porque os documentos são complementares: as 

Diretrizes dão a estrutura; a Base, o detalhamento de conteúdos e competências.  A 

Base especifica as habilidades que se espera que os alunos aprendam a cada ano, 

tendo sido elaborada à luz do que diz as DCN e, portanto, um não exclui o outro. O 

documento contém várias diretrizes, contudo, tendo em vista os objetivos do estudo, 

focaremos nossa análise apenas naquelas concernentes ao ensino regular da 

Educação Básica.  

No documento, defende-se o uso de artefatos digitais para melhorar a 

qualidade da educação. A argumentação é construída, por meio da ilustração, 

partindo da premissa que as TIC são um exemplo de metodologia que promove a 

melhoria da qualidade da educação, e sugere, empregando um argumento de 

superação, que quanto mais tecnologia aplicada ao ensino, mais qualidade na 

educação. O uso do adjetivo inovador, fazendo referência às TIC, encontra-se 

também presente, como podemos observar nos fragmentos abaixo: 

                                                      
23  A LDB estabelece ser tarefa da União definir, em colaboração com os estados, Distrito Federal e os 
municípios, competências e diretrizes para a Educação Infantil, o Ensino Fundamental e o Ensino 
Médio, que guiarão os currículos e os seus conteúdos mínimos, de modo a garantir a formação básica 
comum. 
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[...] deve-se estimular a busca de metodologias que promovam a melhoria 
da qualidade, [...] tais como o uso intensivo de tecnologias da 
informação e comunicação (BRASIL, 2013, p. 190). 
 
[...] a qualidade na escola exige de todos os sujeitos do processo educativo:  
II – ampliação da visão política expressa por meio de habilidades 
inovadoras, fundamentadas na capacidade para aplicar técnicas e 
tecnologias orientadas pela ética e pela estética; (BRASIL, 2013, p. 22). 

O discurso é construído, tendo como premissa que as TIC são recursos 

didáticos, ligando-se à tese por meio de argumento quase-lógico, relacionando a parte 

com o todo, colocando em um mesmo grupo, o das tecnologias, o giz, os livros e os 

artefatos digitais, objetivando persuadir o auditório para que veja com naturalidade o 

uso das TIC em sua prática pedagógica, assim como o é o uso do giz e dos livros. 

Ademais, estabelece-se uma relação metafórica, em que os artefatos digitais são 

ferramentas, devendo ser usados para consertar a educação. Os fragmentos abaixo 

exemplificam esses acordos: 

As tecnologias da informação e comunicação constituem uma parte de 
[...] tecnologias, a começar pelo giz e os livros, todos podendo apoiar e 
enriquecer as aprendizagens. Como qualquer ferramenta, devem ser 
usadas e adaptadas para servir a fins educacionais [...] (BRASIL, 2013, p. 
27). 
 

[...] no projeto político-pedagógico, a comunidade educacional deve 
engendrar o entrelaçamento entre trabalho, ciência, tecnologia, [...] prevendo: 
IX – a utilização de novas mídias e tecnologias educacionais, como 
processo de dinamização dos ambientes de aprendizagem; (BRASIL, 
2013, 50). 
 

As experiências em andamento têm revelado êxitos e desafios vividos pelas 
redes na busca da qualidade da educação. [...] Entre as vantagens, podem 
ser destacadas aquelas que se referem à multiplicação de aulas de 
transmissão em tempo real por meio de teleaulas, com elevado grau de 
qualidade e amplas possibilidades de acesso, em telessala ou em 
qualquer outro lugar, [...]; aulas simultâneas para várias salas [...] com um 
professor principal e professores assistentes locais, combinadas com 
atividades on-line em plataformas digitais; aulas gravadas e acessadas a 
qualquer tempo e de qualquer lugar por meio da internet ou da TV digital, 
tratando de conteúdo, compreensão e avaliação dessa compreensão; e oferta 
de esclarecimentos de dúvidas em determinados momentos do processo 
didático-pedagógico (BRASIL, 2013, p. 31). 

 

Há, ainda, o acordo que o domínio das TIC é condição para o exercício da 

cidadania. Esse argumento pragmático “[...] tem uma importância direta para a ação. 

Ele não requer, para ser aceito pelo senso comum, nenhuma justificação”. 

(PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA (2014, p. 303). Os autores afirmam que, para 
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que a transferência de valor aconteça, tenta-se mostrar que certo evento é condição 

necessária e suficiente para outro. Podemos notar aqui também um acordo que se 

estabelece a partir de uma relação matemática, segundo a relação entre dois polos, 

em que um é o antecedente, e o outro é o consequente, dados na forma: se p, então 

q, temos uma relação de implicação lógica, ou seja, se uso da tecnologia, logo, 

exercício da cidadania.  

Subjaz ainda ao discurso a metáfora da escada. Uma escada serve para 

alcançarmos o que está acima da nossa estatura, faz referência à subida, ao 

progresso. Para colhermos os melhores frutos, por exemplo, usamos a escada. A 

tecnologia, ao ser usada na prática pedagógica, é uma escada que irá permitir que os 

professores a subam para caminharem juntos dos alunos no que tange ao 

conhecimento tecnológico. Os acordos podem ser observados nos fragmentos abaixo: 

Essa distância necessita ser superada, mediante aproximação dos 
recursos tecnológicos de informação e comunicação, estimulando a 
criação de novos métodos didático-pedagógicos, para que tais recursos 
e métodos sejam inseridos no cotidiano escolar. Isto porque o 
conhecimento científico, nos tempos atuais, exige da escola o exercício da 
compreensão, valorização da ciência e da tecnologia desde a infância e ao 
longo de toda a vida, em busca da ampliação do domínio do 
conhecimento científico: uma das condições para o exercício da 
cidadania. O conhecimento científico e as novas tecnologias 
constituem-se, cada vez mais, condição para que a pessoa saiba se 
posicionar frente a processos e inovações que a afetam. [...] tanto o docente 
quanto o estudante [...] requerem uma escola em que a cultura, [...] e a 
tecnologia estejam presentes no cotidiano escolar, desde o início da 
Educação Básica (BRASIL, 2013, p. 27-28). 
 

VII – estímulo à criação de métodos didático-pedagógicos utilizando-se 
recursos tecnológicos de informação e comunicação, a serem inseridos 
no cotidiano escolar, a fim de superar a distância entre estudantes que 
aprendem a receber informação com rapidez utilizando a linguagem digital e 
professores que dela ainda não se apropriaram; (BRASIL, 2013, p. 67). 

Embora Pesce (2013, p. 2) afirme que “hoje em dia, não podemos imaginar o 

pleno exercício da cidadania apartado de certa fluência tecnológica”, os discursos 

acima denotam aquilo que Selwyn (2016, p. 27- 28) já apontara: “[...] a maior parte 

dos relatos sobre a era digital é concebida em termos de discursos de progresso, 

transformação e sedução ‘do novo’”. O documento atribui à tecnologia a tarefa de 

ajudar a melhorar a qualidade da educação ofertada, evidenciando “[...] as formas em 

geral “transformatórias” (e frequentemente otimistas) nas quais as mudanças 

associadas à tecnologia digital tendem a ser imaginadas”. Corroborando, Rosado, 

Ferreira e Carvalho (2017, p. 238) afirmam que o que se percebe na maioria desses 
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discursos é que “qualquer que seja a temática, o uso de tecnologias digitais aumenta 

a ‘eficácia da aprendizagem’”.  

Abaixo, segue o esquema argumentativo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 – esquema argumentativo DCN. 
Fonte: elaborado pela autora (2020). 

O documento explicita que se deve adotar a pesquisa como princípio 

pedagógico, em que o professor deve deixar de ser um transmissor de conteúdos para 

ser um orientador da pesquisa e da aprendizagem. Para isso, usando de subjetivação, 

afirma que o desenvolvimento científico e tecnológico é que impõe esse novo 

posicionamento do professor. Emprega um argumento pragmático ao culpabilizar “a 

produção acelerada do conhecimento”, “o aumento exponencial da geração de 

conhecimentos” pela modificação do papel do professor e do aluno nesse contexto. 

Estabelece-se o acordo, por uma relação de meio e fim, que o transmissor de 

conteúdos deve ser a tecnologia. De forma implícita, há a desvalorização da função 

do professor ao afirmar que o seu papel de orientador da pesquisa e da aprendizagem 

sobreleva o de mero transmissor de conteúdos. A função apenas de transmissor cabe 

muito bem à tecnologia. Aqui, podemos ter um argumento que funda o real, o modelo. 

Se o professor transmite, a tecnologia também pode exercer essa função na 

educação, tendo o mesmo prestígio que o professor. Coloca-se também em oposição 

metodologias velhas e novas. Aulas expositivas são consideradas práticas 

retrógradas, que devem ser abandonadas. Já as TIC não, estas são consideradas 
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práticas modernas, e por isso, devem estar presentes na escola. Os fragmentos 

abaixo comprovam isso. 

Novos desafios se colocam [...] para a função docente diante do aumento das 
informações nas sociedades contemporâneas [...]. [...] Seu papel de 
orientador da pesquisa e da aprendizagem sobreleva, assim, o de mero 
transmissor de conteúdos (BRASIL, 2013, p. 111). 
 
O impacto das novas tecnologias sobre as escolas afeta tanto os meios a 
serem utilizados [...], quanto os elementos do processo educativo, tais como 
[...] a modificação dos papeis do professor e do aluno; [...]  
[...] novas exigências requerem um novo comportamento dos professores 
que devem deixar de ser transmissores de conhecimentos para serem 
mediadores, facilitadores da aquisição de conhecimentos; [...] Essa 
transformação necessária pode ser traduzida pela adoção da pesquisa 
como princípio pedagógico (BRASIL, 2013, p. 163). 
 

O desenvolvimento científico e tecnológico acelerado impõe à escola 
um novo posicionamento [...] em oposição a metodologias pouco ou 
nada ativas e sem significado para os estudantes. Estas metodologias 
estabelecem relação expositiva e transmissivista que não coloca os 
estudantes em situação de vida real [...]. Por outro lado, tecnologias da 
informação e comunicação modificaram e continuam modificando o 
comportamento das pessoas [...] (BRASIL, 2013, 167). 

Nessa perspectiva, os professores deixam de ser os “depositários do 

conhecimento” e passam a ser os “animadores dos grupos de trabalho”, posicionando 

as TIC no centro do processo de ensino aprendizagem, ficando a função do professor 

restrita à escolha de materiais ou simplesmente ao controle do tempo e do contato 

dos alunos com os materiais disponibilizados (BARRETO, 2017). 

Há também a premissa que os alunos já são nativos digitais, ou seja, por que 

nasceram no século XXI o uso de artefatos tecnológicos é como se fosse algo inato, 

congênito. Logo, o professor precisa ter domínio das TIC, assumindo uma nova 

postura frente a esses alunos, sendo necessário dominar não apenas o conhecimento 

específico de Língua Portuguesa mas também o tecnológico. O fragmento abaixo 

exemplifica esse acordo: 

[...] exige-se do professor mais do que um conjunto de habilidades cognitivas, 
[...], o que pressupõe aprender a lidar com os nativos digitais. [...] lhe é 
exigida, como pré-requisito para o exercício da docência, [...] compreender, 
interpretar e aplicar a linguagem e os instrumentos produzidos ao longo 
da evolução tecnológica [...]. [...] além do domínio do conhecimento 
específico, são solicitadas atividades pluridisciplinares que antecedem a 
regência e a sucedem ou a permeiam (BRASIL, 2013, p. 59). 
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Abaixo, segue o esquema argumentativo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 – esquema argumentativo DCN. 
Fonte: elaborado pela autora (2020). 

Defende-se também, no documento, que os artefatos digitais devem perpassar 

transversalmente a proposta curricular da educação básica. A argumentação é 

construída, utilizando-se de argumento de autoridade, ao citar a fala de um 

especialista, trazendo o artigo escrito por este, para justificar a necessidade de os 

artefatos digitais perpassarem todos os componentes curriculares. Subjaz ainda ao 

discurso, com base em uma relação de causa e efeito, que devido ao fato de estarmos 

vivendo a “infoera”, é necessário que os alunos compreendam os efeitos dela. Soma-

se ainda à construção discursiva, a premissa que a tecnologia é um recurso. Os 

fragmentos abaixo exemplificam esses acordos: 

[...] a base comum nacional e a parte diversificada são organizadas [...] de tal 
modo que também as tecnologias de informação e comunicação 
perpassem transversalmente a proposta curricular desde a Educação 
Infantil até o Ensino Médio, [...] para que, ao cuidar e educar, seja possível 
à escola conseguir: 
[...] 
V – compreender os efeitos da “infoera”, sabendo que estes atuam, cada vez 
mais, na vida das crianças, dos adolescentes e adultos, para que se 
reconheçam, de um lado, os estudantes, de outro, os profissionais da 
educação e a família, mas reconhecendo que os recursos midiáticos 
devem permear todas as atividades de aprendizagem (BRASIL, 2013, p. 
33). 
 
Para Basarab Nicolescu [...], em seu artigo “Um novo tipo de conhecimento: 

transdisciplinaridade”, a disciplinaridade, a pluridisciplinaridade, a 
transdisciplinaridade e a interdisciplinaridade são as quatro flechas de um 
único e mesmo arco: o do conhecimento (BRASIL, 2013, p. 28). 
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Abaixo, segue o esquema argumentativo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 – esquema argumentativo DCN. 
Fonte: elaborado pela autora (2020). 

O documento também prevê que os professores utilizem a tecnologia em suas 

aulas para promover a inclusão digital dos alunos. Por meio da personificação das 

TIC, estabelece-se o acordo que os avanços científicos e tecnológicos é que geram a 

necessidade de a escola utilizá-las. Subjaz ainda ao discurso a premissa de uso como 

recurso pedagógico, admitindo-se que o professor, ao usar a tecnologia como recurso 

didático, estará contribuindo para levar à inclusão digital, já que estará colocando os 

alunos em contato com os artefatos, como podemos observar nos excertos abaixo: 

O desenvolvimento científico e tecnológico acelerado impõe à escola 
um novo posicionamento de vivência e convivência com os conhecimentos 
capaz de acompanhar sua produção acelerada. [...] tecnologias da 
informação e comunicação [...] devem ser incorporadas e processadas pela 
escola para evitar uma nova forma de exclusão, a digital (BRASIL, 2013, 
167). 
 

Novos desafios se colocam, pois, para a escola, que também cumpre um 
papel importante de inclusão digital dos alunos. Ela precisa valer-se 
desses recursos e, na medida de suas possibilidades, submetê-los aos 
seus propósitos educativos (BRASIL, 2013, p. 111). 

A proposição de inclusão digital nessa perspectiva parece-nos estar 

relacionada a algo “[...] do qual os sujeitos se apropriam, em busca de qualificação 

profissional ou do qual a educação se apropria para torná-la, tão somente, nova 

ferramenta didática” (PESCE; JOAQUIM, 2017, p. 187). Os autores esclarecem que 

ações de inclusão digital só fazem sentido ser forem para levar à emancipação das 

pessoas, de que tanto falara Paulo Freire, levando-as a desequilibrar as relações de 

poder tendo em vista a transformação social, caso contrário estaremos inserindo uma 
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nova tecnologia na sala, contudo, em nada contribuindo para alterar as relações 

existentes de dominação dos grupos hegemônicos de nossa sociedade. 

A dissociação de ideias é outro argumento usado. Há a premissa que é 

necessário fazer com que o aluno seja não somente um consumidor de tecnologia, 

mas um consumidor crítico, de preferência, um produtor crítico de tecnologia. 

Compreende que se o novo contexto impõe o uso de artefatos digitais, é necessário 

que os professores coloquem os alunos em contato com tais artefatos na escola, 

ensinando-os a se portarem nesse novo ambiente. Há o acordo, por uma relação de 

meio e fim, que os artefatos digitais devem ser usados na escola para transformar o 

aluno em consumidor crítico deles. Transformar alguém em consumidor, mesmo que 

seja crítico, é levar alguém a ser dependente de algo. Assim, está cabendo à escola 

a missão de atender a grupos corporativos que vendem aparelhos eletrônicos, 

tornando nossos alunos dependentes desse mercado. Os fragmentos abaixo 

evidenciam esse acordo: 

É importante que a escola contribua para transformar os alunos em 
consumidores críticos dos produtos oferecidos por esses meios, ao 
mesmo tempo em que se vale dos recursos midiáticos como 
instrumentos relevantes no processo de aprendizagem, o que também 
pode favorecer o diálogo e a comunicação entre professores e alunos 
(BRASIL, 2013, p. 111). 
 

Art. 28 A utilização qualificada das tecnologias e conteúdos das mídias como 
recurso aliado ao desenvolvimento do currículo contribui para o 
importante papel que tem a escola como ambiente de inclusão digital e 
de utilização crítica das tecnologias da informação e comunicação [...] 
(BRASIL, 2013, p. 136). 

Subjaz também ao discurso que a tecnologia favorece o diálogo e a 

comunicação entre professores e alunos. Ora, está implícito que o diálogo entre 

professores e alunos está difícil. Novamente, temos uma relação de meio e fim e, 

tacitamente a tecnologia é uma ferramenta que irá consertar essa relação.  
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Abaixo, segue o esquema argumentativo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 18 – esquema argumentativo DCN 

Fonte: elaborado pela autora (2020). 

Todavia, argumenta-se também, no documento, que a tecnologia deve ser 

integrada à prática pedagógica para aproximar a escola da realidade do aluno, que é 

“nativo digital24”. Defende o posicionamento, a partir da premissa implícita, que o uso 

da tecnologia é inovador, atual em oposição ao ensino tradicional, ultrapassado. O 

acordo se liga à tese por meio de um argumento quase-lógico, o da incompatibilidade. 

Um ensino tradicional, sem o uso da tecnologia, é incompatível com a geração de 

alunos que já nasceu na era digital. Soma-se aqui também o argumento do ridículo. 

“O ridículo é aquilo que merece ser sancionado pelo riso [...], é a arma poderosa de 

que o orador dispõe contra os que podem, provavelmente, abalar-lhe a argumentação 

[...]” (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2014, p. 233-234). Infere-se que é ridículo 

a escola não utilizar os artefatos digitais, sendo que “[...] os estudantes nasceram na 

era digital”. Além disso, usa de ironia, procurando levar ao riso, quando afirma que 

“[...] os docentes creem que acompanham a era digital apenas porque digitam e 

imprimem textos, têm e-mail [...]”. Podemos comprovar isso, no excerto abaixo: 

Por outro lado, enquanto a escola se prende às características de 
metodologias tradicionais, com relação ao ensino e à aprendizagem 
como ações concebidas separadamente, as características de seus 
estudantes requerem outros processos e procedimentos, em que 
aprender, ensinar, pesquisar, investigar, avaliar ocorrem de modo 
indissociável. Os estudantes, entre outras características, aprendem a 
receber informação com rapidez, gostam do processo paralelo, de realizar 

                                                      
24 Expressão usada no documento: “assim, hoje, exige-se do professor mais do que um conjunto de 
habilidades cognitivas, [...], o que pressupõe aprender a lidar com os nativos digitais” (BRASIL, 2013, 
p. 59). 
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várias tarefas ao mesmo tempo, preferem fazer seus gráficos antes de ler o 
texto, enquanto os docentes creem que acompanham a era digital apenas 
porque digitam e imprimem textos, têm e-mail, não percebendo que os 
estudantes nasceram na era digital (BRASIL, 2013, 27-28).  

Embora empregado no documento, Rosado, Ferreira e Carvalho (2017) 

pontuam que o termo “nativo digital”, que supõe alguém com fluência inata no uso de 

artefatos digitais, já não é mais utilizado na literatura internacional. 

Abaixo, segue o esquema argumentativo: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 19 – esquema argumentativo DCN 
Fonte: elaborado pela autora (2020). 

Percebemos, que as duas últimas teses são controversas, pois ao mesmo 

tempo que o orador defende que é necessário promover a inclusão digital, supondo 

que há alunos que não têm acesso às TIC, argumenta que o uso se dá para aproximar 

a escola da realidade dos alunos, que já têm acesso a tais artefatos. Ou seja, diante 

de qualquer possibilidade, quer seja para aproximar ou evitar a exclusão digital, deve-

se utilizar as TIC na escola. 

Compreendemos que as DNC, assim como o PNE vislumbram nas TIC as 

potencialidades adequadas para sanar os diversos problemas educacionais, indo ao 

encontro do que já afirmara Barreto (2017, p. 127-128):  

é imperativo reconhecer que, no Brasil, a partir da segunda metade da 
década de 1990, Leis, Decretos, Portarias, Resoluções, Pareceres, Planos e 
Programas têm sido estruturados a partir de diagnósticos dos problemas a 
serem enfrentados e da identificação de soluções representadas por 
iniciativas centradas nas TIC.  
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Embora se preveja o desenvolvimento de competências e habilidades em 

relação a elas na perspectiva de ter um olhar crítico e ético em relação às informações 

que chegam por meio das TIC, o que mais salta aos olhos no documento é o uso da 

tecnologia como recurso. Essa ideia perpassa todo o documento.  

As premissas encontradas sinalizam que prepondera no documento o modelo 

autônomo de letramento. Quanto à concepção de letramento, não identificamos 

aproximação com os Multiletramentos, pois não há a preocupação em trabalhar com 

a multissemiose, tampouco com os Novos Letramentos pois não identificamos 

orientações para o uso das TIC na perspectiva da Web 2.0. Ressaltamos que embora 

o documento tenha sido publicado em 2013, não encontramos ocorrências desses 

termos. O termo letramento aparece no documento, mas, a nosso ver, associado ao 

letramento convencional. 

 
 

4.3.5 Base Nacional Comum Curricular 
 
 
 A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é o documento que estabelece as 

aprendizagens, consideradas pelo governo federal, essenciais a todos os alunos da 

Educação Básica do país, devendo ser usada como referência para a construção ou 

reformulação de propostas curriculares, materiais pedagógicos, avaliações externas 

e políticas de formação de professores. Foi elaborada para atender às exigências da 

LDB e do PNE, e está em consonância com as DCN. 

 No documento, são definidas 10 competências25 gerais, que se inter-

relacionam e desdobram-se no desenvolvimento de habilidades e na formação de 

atitudes e valores nas três etapas da Educação Básica. Dentre essas competências, 

a 4 e a 5 trazem, especificamente, a tecnologia como habilidade para o aprendizado. 

Enquanto uma diz respeito ao uso da linguagem digital, a outra fala em utilizar a 

tecnologia de maneira significativa, reflexiva e ética. Defende-se, no documento, que 

o professor deve planejar aulas que permitam ao aluno valorizar, utilizar, compreender 

e criar soluções que envolvam o mundo digital, posicionando-se de forma crítica, 

reflexiva e ética nas diversas práticas sociais.  

                                                      
25 “[...] mobilização de conhecimentos (conceitos e procedimentos), habilidades (práticas, cognitivas e 
socioemocionais), atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno 
exercício da cidadania e do mundo do trabalho” (BRASIL, 2017, p. 8). 
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Por uma relação de meio e fim, estabelecem-se os acordos que os artefatos 

digitais irão propiciar o protagonismo do aluno, o exercício da cidadania e a 

aprendizagem ao longo da vida. Joaquim e Pesce (2017, p. 193) lembram que esse 

conceito de aprendizagem ao longo da vida tem sido motivo de divergências entre 

teóricos que defendem uma “[...] formação humanística, voltada à formação integral e 

à emancipação [...]” e “[...] organismos nacionais e internacionais, que se apropriam 

do conceito para planejar e implantar políticas públicas de formação profissional a 

partir de uma perspectiva instrumental e conservadora”. 

Há também o argumento de inclusão da parte no todo, posicionando os 

conhecimentos digitais como sendo um dos conhecimentos necessários para que o 

aluno engendre mudanças positivas pessoais e sociais. As TIC estão atreladas a algo 

positivo, que vai levar à melhoria ou à construção de uma realidade, estando, portanto, 

também implícita a metáfora a tecnologia é uma ferramenta. Contudo, Street (2014) 

alerta que levar o aluno a acreditar nisso é prepará-lo para a frustração e a desilusão, 

uma vez que não existe uma relação de mão única entre gêneros particulares 

ensinados na escola e aquelas posições de poder na sociedade.  

A argumentação é construída, utilizando-se, também, da figura de presença, 

que consiste na repetição, de fazer saltar aos olhos o objeto do discurso que se quer 

tornar presente na consciência de quem lê o documento, uma vez que 3 das 10 

competências básicas repetem o vocábulo digital, e uma usa a palavra tecnológica 

que também abarca o termo digital, conforme se verifica abaixo: 

1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o 
mundo [...] digital para entender e explicar a realidade, continuar 
aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, 
democrática e inclusiva. 
2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das 
ciências [...] para investigar causas [...] e criar soluções (inclusive 
tecnológicas) [...]. 
4. Utilizar diferentes linguagens – [...] digital [...] para se expressar e 
partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes 
contextos [...]. 
5. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e 
comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas 
práticas sociais [...] (BRASIL, 2017, p. 9). 
 

Para validá-las, utiliza argumento de autoridade, buscando respaldo em 

diversas leis. Geralmente, o embasamento encontrado em certos textos promulgados 

tendem a aumentar a confiança do auditório, evitando o repúdio à adesão, uma vez 

que a técnica da coisa julgada tende a estabilizar certos julgamentos, coibindo o 

questionamento de certas decisões (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2014). O 
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orador também afirma que foi elaborada por especialistas, e com consulta à população 

em geral, que validou a proposta: 

Orientada pelos princípios [...] traçados pelas Diretrizes Curriculares 
Nacionais Gerais para a Educação Básica (Resolução CNE/CEB nº 4/2010) 
e específicas da Educação Infantil (Resolução CNE/CEB nº 5/2009), do 
Ensino Fundamental (Resolução CNE/CEB nº 7/2010) e do Ensino Médio 
(Resolução CNE/CEB nº 2/2012), a BNCC define dez competências gerais 
comuns às etapas da Educação Básica [...] (BRASIL, 2017, p. 19-20, grifos 
nossos). 
 
Sua formulação, sob coordenação do MEC, contou com a participação dos 
Estados do Distrito Federal e dos Municípios, depois de ampla consulta à 
comunidade educacional e à sociedade [...] (BRASIL, 2017, p. 20, grifos 
nossos). 
 

Concluída após amplos debates com a sociedade e os educadores do 
Brasil [...] (BRASIL, 2017, p. 5, grifos nossos). 
 
Elaborada por especialistas de todas as áreas do conhecimento [...] 
(BRASIL, 2017, p. 5). 

Abaixo, segue o esquema argumentativo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 20 – esquema argumentativo BNCC 
Fonte: elaborado pela autora (2020). 

O documento preceitua que as TIC sejam trabalhadas de forma transversal. 

Afirma-se que, no Ensino Fundamental, “a cultura digital perpassa todos os campos 

[...]. Por essa razão, optou-se por um tratamento transversal da cultura digital, bem 

como das TDIC, articulado a outras dimensões nas práticas em que aparecem” 

(BRASIL, 2017, p. 85). Esse mesmo discurso está presente nas competências para a 
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área de Linguagens e suas Tecnologias do Ensino Médio, em que se afirma que há 

competências que devem atravessar os componentes curriculares, que é o caso da 

competência 7 que se refere especificamente ao uso de artefatos digitais. Parte do 

acordo, por meio de argumento de autoridade, que é uma exigência da lei. Isso pode 

ser comprovado nos fragmentos abaixo: 

[...] a área de Linguagens e suas Tecnologias deve garantir aos estudantes o 
desenvolvimento de competências específicas. Três delas definem 
aprendizagens relativas às especificidades e aos saberes historicamente 
construídos acerca das Línguas, da Educação Física e da Arte (competências 
específicas 4, 5 e 6, respectivamente), enquanto as demais contemplam 
aprendizagens que atravessam os componentes da área (BRASIL, 2017, 
p. 489). 
 
[...] alguns temas transversais são exigidos por legislação e normas 
especificas, tais como [...] direitos da criança e do adolescente (Lei nº 
8.069/1990), [...] bem como saúde, sexualidade e gênero, vida familiar e 
social, educação digital [...], ciência e tecnologia e diversidade cultural 
(Parecer CNE/CEB nº 11/2010 e Resolução CNE/CEB nº 7/2010) (BRASIL, 
2017, p. 30). 

Subjaz ao discurso, que consta no Parecer26 CNE/CP nº 15/2017, que a 

educação digital é condição para o exercício da cidadania. O orador utiliza argumentos 

de implicação lógica, indo ao encontro do afirmado nas DCN, e de inclusão da parte 

no todo, ao afirmar que há vários temas exigidos, e a educação digital é um deles. O 

fragmento abaixo comprova esses acordos: 

DA BNCC, DO CURRÍCULO E DA PROPOSTA PEDAGÓGICA 
§1º Os currículos devem incluir a abordagem, de forma transversal e 
integradora, de temas exigidos por legislação e normas específicas, e 
temas contemporâneos relevantes para o desenvolvimento da 
cidadania, que afetam a vida humana em escala local, regional e global, 
observando-se a obrigatoriedade de temas tais como o processo de 
envelhecimento e o respeito e valorização do idoso; os direitos das crianças 
e adolescentes; [...] e a educação digital [...] (BRASIL, 2017, p. 53). 

Pesce (2013, p. 6) afirma que “o letramento, como ethos primordial para que os 

atores sociais interajam conscientemente com a materialidade histórica, vincula-se 

diretamente à cidadania” e que o letramento em ambiente digital 

deve integrar os modos de constituição dos atores sociais, já que a utilização 
da Cibercultura – como mediadora das práticas sociais desenvolvidas no 
suporte online – tem se apresentado de modo cada vez mais contundente 
nos modos de ser e de estar dos atores sociais do mundo contemporâneo. 

                                                      
26 Parecer que homologou a BNCC. 
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Contudo, o uso das TIC para exercer a cidadania tem sido um lugar comum 

reiterado nos documentos. Charaudeau (2008) pontua que nesse tipo de discurso, as 

palavras ou expressões não devem ser interpretadas ingenuamente, ao pé da letra, 

pois normalmente o orador lança mão de estratégias para persuadir o auditório. Para 

Street (2014, p. 32), há expressões que são usadas para dissimular “os interesses 

políticos e econômicos dos que o transferem”. Isso se mostra uma relação de poder 

em que se busca impor o letramento do grupo dominante.  

Segue, abaixo, o esquema argumentativo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 21 – esquema argumentativo BNCC. 
Fonte: elaborado pela autora (2020). 

A concepção de uso dos artefatos digitais para melhorar a qualidade da 

educação também perpassa o documento. Já na apresentação, o orador afirma que 

a BNCC deverá nortear a construção do currículo das redes de ensino, objetivando 

uma educação de qualidade: 

A aprendizagem de qualidade é uma meta que o País deve perseguir 
incansavelmente, e a BNCC é uma peça central nessa direção, em especial 
para o Ensino Médio no qual os índices de aprendizagem, repetência e 
abandono são bastante preocupantes. 
[...] espera-se que a BNCC [...] seja balizadora da qualidade da educação. 
Assim, para além da garantia de acesso e permanência na escola, é 
necessário que sistemas, redes e escolas garantam um patamar comum de 
aprendizagens a todos os estudantes, tarefa para a qual a BNCC é 
instrumento fundamental (BRASIL, 2017, p. 5). 

Para alcançar a meta, argumenta-se que devem ser realizadas diversas ações, 

dentre elas, o uso de artefatos digitais como recursos didáticos. Parte do acordo que 

a tecnologia é um apoio a ser usado no processo de ensino e aprendizagem. Ajuda, 

assistência, auxílio, amparo, socorro, valia são palavras sinônimas para o vocábulo 
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apoio. Aqui temos a metáfora a tecnologia é um apoio. A tecnologia não é concebida 

como um conteúdo a ser ensinado, mas como uma metodologia a ser usada para a 

aprendizagem do aluno em determinado conteúdo. Argumenta-se também a partir da 

inclusão da parte no todo, uma vez que enumera várias ações, e dentre elas, inclui as 

TIC, conforme excerto: 

[...] BNCC e currículos têm papéis complementares para assegurar as 
aprendizagens essenciais definidas para cada etapa da Educação Básica, 
uma vez que tais aprendizagens só se materializam mediante o conjunto de 
decisões que caracterizam o currículo em ação. [...] Essas decisões [...] 
referem-se, entre outras ações, a: 
[...] 
• selecionar, produzir, aplicar e avaliar recursos didáticos e tecnológicos 
para apoiar o processo de ensinar e aprender; (BRASIL, 2017, p. 16-17). 

O fragmento que segue abaixo, retirado do Parecer27 CNE/CP nº 15/2017, 

também exemplifica isso. O orador afirma que há uma ampla gama de recursos, 

porém nomeia apenas as TIC. Temos um argumento que consiste em colocar a 

tecnologia como sendo um dos recursos para depois, então, fazê-la saltar aos olhos 

do auditório, enfatizando a sua importância. Apela para uma relação quase-lógica que 

consiste em relacionar a parte com o todo. Tecnologia é um componente do grupo de 

recursos didáticos. O orador dá importância aos recursos, para em seguida, enfatizar 

um apenas.  

Quanto ao caráter da BNCC, é necessário enfatizar que ela não é um 
currículo e, portanto, não é suficiente para abrigar e dar concretude às muitas 
dimensões nele envolvidas, indicando-se, entre outras: 
- a relativa à identificação, seleção, elaboração e adaptação da ampla gama 
de recursos didáticos que apoiam a mediação do conteúdo entre quem 
ensina e quem aprende, aí incluídas as novas tecnologias de 
comunicação e informação (TCIs) (BRASIL, 2017, p. 26). 

Se a BNCC vai ser balizadora da educação, e as TIC devem perpassar todas 

as propostas de trabalho, é porque acredita-se que elas podem ajudar a conseguir a 

tão almejada qualidade educacional. Presume-se então, que no documento defende-

se que elas sejam usadas também para conseguir esse intento, remetendo-nos à 

metáfora a tecnologia é uma ferramenta. A construção do discurso nos faz acreditar 

que, o motivo de no Ensino Médio prever um uso tão intensivo de artefatos digitais, 

talvez se deva ao fato de nessa etapa concentrar a maior problemática a ser resolvida. 

                                                      
27 Parecer que homologou a BNCC. 
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Quanto mais dificuldade, mais tecnologia. Contudo, Bannell (2017, p. 34) adverte que 

“[...] precisamos estar atentos a desenvolvimentos tecnológicos na educação que 

tenham mais a ver com a acumulação e expansão do capital do que com realmente 

ajudar aos alunos em seu processo de aprendizagem”.  

Segue, abaixo, o esquema argumentativo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 – esquema argumentativo BNCC 
Fonte: elaborado pela autora (2020). 

Essa é a visão geral que consta na BNCC e no Parecer que a homologou. As 

teses e premissas sinalizam que o modelo de letramento ideológico encontra-se 

embasando o documento, embora coexista o modelo autônomo também.  

Quanto à concepção de letramento, inferimos que embora haja a preocupação 

em desenvolver competências e habilidades relacionadas ao contexto digital, indo ao 

encontro da concepção da Pedagogia dos Multiletramentos proposta pelo Grupo de 

Nova Londres, prevendo o trabalho com a multiculturalidade, a compreensão do 

mundo em seus diferentes aspectos; e a multimodalidade, quando da mobilização de 

diferentes linguagens para comunicação, bem como da concepção dos Novos 

Letramentos, o discurso de uso dos artefatos digitais como recurso didático para 

melhorar a qualidade da educação e promover a inclusão digital é muito recorrente, 

parecendo-nos que é o pano de fundo que move todo o discurso. Lankshear e Knobel 

(2015) alertam que as TIC devem ser compreendidas como parte de um novo contexto 

social, e não como salvação ou perdição para o aprendizado escolar. 

A fim de melhor organizarmos, apresentaremos nas sessões seguintes a 

análise para cada uma das etapas da Educação Básica. 
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4.3.5.1 BNCC – Educação Infantil  

 

A BNCC, objetivando que as crianças na faixa etária de 0 a 5 anos aprendam 

em situações nas quais possam desempenhar um papel ativo em ambientes que as 

convidem a vivenciar desafios e a sentirem-se provocadas a resolvê-los, 

possibilitando construir significados sobre si, os outros e o mundo social e natural 

(BRASIL, 2017), define seis direitos de aprendizagem e desenvolvimento, que 

abarcam tanto comportamentos, habilidades e conhecimentos quanto vivências que 

promovem aprendizagem e desenvolvimento nos diversos campos de experiências28, 

sempre tomando as interações e a brincadeira como eixos estruturantes.  

No documento, defende-se que é necessário promover a ampliação dos 

saberes sobre as TIC já desde a infância. Utilizando-se de argumento quase-lógico, 

parte da premissa que a tecnologia é uma das modalidades do grupo da cultura, 

conforme fragmentos abaixo: 

Explorar [...], elementos da natureza, na escola e fora dela, ampliando seus 
saberes sobre a cultura, em suas diversas modalidades: as artes, a 
escrita, a ciência e a tecnologia. (BRASIL, 2017, p. 38). 

Conhecer e manipular materiais impressos e audiovisuais em diferentes 
portadores (livro, revista, gibi, jornal, cartaz, CD, tablet etc.) (BRASIL, 2017, 
p. 50). 

Ressalta-se que dentre o grupo das diferentes linguagens, a serem utilizadas, 

inclui-se também a digital, embora não seja explicitada de forma clara no texto. O 

orador utiliza um argumento quase-lógico, o da inclusão da parte no todo. A ideia de 

usar a tecnologia como recurso também está presente no documento. 

[...] Conviver com diferentes manifestações artísticas, culturais e científicas 
[...] possibilita às crianças [...] vivenciar diversas formas de expressão e 
linguagens, como as artes visuais (pintura, modelagem, colagem, fotografia 
etc.), a música, o teatro, a dança e o audiovisual, entre outras. Com base 
nessas experiências, elas se expressam por várias linguagens, [...] com 
sons, traços, gestos, danças, mímicas, encenações, canções, desenhos, 
modelagens, manipulação de diversos materiais e de recursos 
tecnológicos (BRASIL, 2017, p. 41). 

 

 

                                                      
28 O eu, o outro e o nós; corpo, gestos e movimentos; traços, sons, cores e formas; escuta, fala, 
pensamento e imaginação; espaços, tempos, quantidades, relações e transformações (BRASIL, 2017). 
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Segue, abaixo, o esquema argumentativo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 23 – esquema argumentativo BNCC. 
Fonte: elaborado pela autora (2020). 

Inferimos que há preocupação em propiciar aos alunos, já desde bebês, o 

contato com os recursos tecnológicos presentes na sociedade. A BNCC prevê que 

esse contato seja por meio de interações e brincadeiras com seus pares e adultos, 

possibilitando aprendizagens, desenvolvimento e socialização.  

 

4.3.5.2 BNCC – Ensino Fundamental 

 

A BNCC do Ensino Fundamental estabelece competências e habilidades para 

alunos que estão na faixa etária de 6 a 14 anos. O documento afirma que em 

articulação com as competências gerais da Educação Básica, a área de Linguagens 

deve garantir aos alunos o desenvolvimento das seguintes competências: 

1. Compreender as linguagens como construção humana, histórica, social 
e cultural, de natureza dinâmica, reconhecendo-as e valorizando-as como 
formas de significação da realidade e expressão de subjetividades e 
identidades sociais e culturais. 
2. Conhecer e explorar diversas práticas de linguagem (artísticas, 
corporais e linguísticas) em diferentes campos da atividade humana para 
continuar aprendendo, ampliar suas possibilidades de participação na vida 
social e colaborar para a construção de uma sociedade mais justa, 
democrática e inclusiva. 
3. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como 
Libras, e escrita), corporal, visual, sonora e digital –, para se expressar e 
partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes 
contextos e produzir sentidos que levem ao diálogo, à resolução de conflitos 
e à cooperação. 
4. Utilizar diferentes linguagens para defender pontos de vista que 
respeitem o outro e promovam os direitos humanos, a consciência 
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socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global, 
atuando criticamente frente a questões do mundo contemporâneo. 
5. Desenvolver o senso estético para reconhecer, fruir e respeitar as diversas 
manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, inclusive aquelas 
pertencentes ao patrimônio cultural da humanidade, bem como participar de 
práticas diversificadas, individuais e coletivas, da produção artístico-
cultural, com respeito à diversidade de saberes, identidades e culturas. 
6. Compreender e utilizar tecnologias digitais de informação e 
comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas 
práticas sociais (incluindo as escolares), para se comunicar por meio das 
diferentes linguagens e mídias, produzir conhecimentos, resolver problemas 
e desenvolver projetos autorais e coletivos (BRASIL, 2017, p. 65). 

As 6 competências referem-se às práticas de linguagem. Porém, uma delas, a 

6ª refere-se somente às TIC. É a mesma competência já apresentada nas 

Competências Gerais da Educação Básica. O que percebemos aqui é que foi utilizado 

o recurso da repetição. A competência apareceu aqui, praticamente, tal e qual 

apareceu lá. Além disso, observa-se que há nas demais competências a referência às 

TIC quando se fala das diferentes linguagens, e também quando se explicita, às 

vezes, linguagem digital. Objetiva-se levar à presença do auditório o que se quer 

colocar em evidência. 

Língua Portuguesa29 faz parte da área de Linguagens. Articulado às 

competências gerais da Educação Básica e com as competências específicas da área 

deve garantir aos estudantes o desenvolvimento de 10 competências específicas. 

Dessas, a última, refere-se especificamente às TIC, embora haja menção a elas em 

outras competências, 3 e 6, conforme fragmento abaixo. 

3. Ler, escutar e produzir texto [...] multissemióticos que circulam em 
diferentes campos de atuação e mídias, com [...] criticidade, de modo a se 
expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos, e 
continuar aprendendo. 
6. Analisar informações [...] manifestados em interações sociais e nos meios 
de comunicação, posicionando-se ética e criticamente em relação a 
conteúdos discriminatórios [...]. 
[...] 
10. Mobilizar práticas da cultura digital, diferentes linguagens, mídias e 
ferramentas digitais para expandir as formas de produzir sentidos [...], 
aprender e refletir sobre o mundo e realizar diferentes projetos autorais 
(BRASIL, 2017, p. 87). 

Compreende-se que o componente curricular deve proporcionar experiências 

que contribuam para a ampliação do letramento dos alunos nas práticas de linguagem 

contemporânea. Sempre que se fala em linguagem contemporânea, a BNCC faz 

                                                      
29 Assim como Arte, Educação Física e Língua Inglesa. 
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referência a práticas que acontecem em contexto digital30. Subjaz ao discurso, por 

uma relação de meio e fim, que a escola precisa utilizar as TIC para que os alunos 

possam participar de forma significativa e crítica nas diversas práticas sociais. Os 

fragmentos abaixo evidenciam esse acordo: 

Ao componente Língua Portuguesa cabe, então, proporcionar aos 
estudantes experiências que contribuam para a ampliação dos 
letramentos, de forma a possibilitar a participação significativa e crítica 
nas diversas práticas sociais permeadas/constituídas pela oralidade, pela 
escrita e por outras linguagens (BRASIL, 2017, p. 67-68). 
 
[...] a BNCC procura contemplar a cultura digital, diferentes linguagens e 
diferentes letramentos, desde aqueles basicamente lineares, com baixo 
nível de hipertextualidade, até aqueles que envolvem a hipermídia 
(BRASIL, 2017, p. 70). 

Argumenta-se que a escola não deve deixar de trabalhar o impresso mas deve 

incluir também práticas digitais. Situa os novos letramentos, digitais, no mesmo 

patamar dos textos impressos a serem trabalhados. Utiliza argumento quase-lógico 

que apela para relações matemáticas: é a divisão do todo em suas partes. Há ainda 

o argumento de relação de reciprocidade em que compreender uma palestra é tão 

importante quanto atribuir diferentes sentidos a um gif ou meme. Os excertos abaixo 

evidenciam esses acordos: 

Não se trata de deixar de privilegiar o escrito/impresso nem de deixar de 
considerar gêneros e práticas consagrados pela escola, tais como 
notícia, [...] artigo de divulgação científica etc., próprios do letramento da letra 
e do impresso, mas de contemplar também os novos letramentos, 
essencialmente digitais. Compreender uma palestra é importante, assim 
como ser capaz de atribuir diferentes sentidos a um gif ou meme. 
(BRASIL, 2017, p. 69). 
 
Essa consideração dos novos e multiletramentos; e das práticas da 
cultura digital no currículo não contribui somente para que uma 
participação mais efetiva e crítica nas práticas contemporâneas de 
linguagem [...] mas permite também que se possa ter em mente mais do 
que um “usuário da língua/das linguagens”, na direção do que alguns autores 
vão denominar de designer: alguém que toma algo que já existe (inclusive 
textos escritos), mescla, remixa, transforma, redistribui, produzindo novos 
sentidos, processo que alguns autores associam à criatividade. Parte do 
sentido de criatividade em circulação nos dias atuais [...] tem algum tipo de 
relação com esses fenômenos de reciclagem, mistura, apropriação e 
redistribuição (BRASIL, 2017, p. 70). 
 

                                                      
30 “As atividades humanas realizam-se nas práticas sociais, mediadas por diferentes linguagens: verbal 
(oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), corporal, visual, sonora e, contemporaneamente, digital” 
(BRASIL, 2017, p. 63). 
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O discurso é construído dedicando um parágrafo longo às práticas de 

linguagem contemporânea. Há a presença da adjetivação em que o vocábulo “novo” 

aparece 3 vezes, logo no início do parágrafo. O discurso lembra o de uma propaganda 

em que se ressalta os benefícios de um produto: 

As práticas de linguagem contemporâneas não só envolvem novos 
gêneros e textos cada vez mais multissemióticos e multimidiáticos, como 
também novas formas de produzir, de configurar, de disponibilizar, de 
replicar e de interagir. As novas ferramentas de edição de textos, áudios, 
fotos, vídeos tornam acessíveis a qualquer um a produção e 
disponibilização de textos multissemióticos nas redes sociais e outros 
ambientes da Web. Não só é possível acessar conteúdos variados em 
diferentes mídias, como também produzir e publicar fotos, vídeos diversos, 
podcasts, infográficos, enciclopédias colaborativas, revistas e livros digitais 
etc. Depois de ler um livro de literatura ou assistir a um filme, pode-se postar 
comentários em redes sociais específicas, seguir diretores, autores, 
escritores, acompanhar de perto seu trabalho; podemos produzir playlists, 
vlogs, vídeos-minuto, escrever fanfics, produzir e-zines, nos tornar um 
booktuber, dentre outras muitas possibilidades (BRASIL, 2017, p. 68). 

E, novamente, temos a tecnologia é uma ferramenta: “as novas ferramentas de 

edição de textos”. Essa ideia, sempre ligada à resolução de problemas, é corroborada 

no fragmento abaixo, em que se objetiva preparar os alunos para lidar com problemas 

de diferentes ordens que podem requerer deles diferentes habilidades. Essa 

concepção da técnica e da tecnologia como meio para resolução de problemas 

práticos da vida também é recorrente na filosofia da tecnologia. Contudo, também não 

é incomum a observação de que a tecnologia tem se constituído muito mais do que 

um meio, mas um fim em si mesma. 

Uma parte considerável das crianças e jovens que estão na escola hoje vai 
exercer profissões que ainda nem existem e se deparar com problemas de 
diferentes ordens e que podem requerer diferentes habilidades, um repertório 
de experiências e práticas e o domínio de ferramentas que a vivência dessa 
diversificação pode favorecer. O que pode parecer um gênero menor ([...]que 
envolvem paródias, chistes, remixes ou condensações e narrativas 
paralelas), na verdade, pode favorecer o domínio de modos de significação 
nas diferentes linguagens, o que a análise ou produção de uma foto 
convencional, por exemplo, pode não propiciar (BRASIL, 2017, p. 69). 

Presume-se também, por uma relação de causa e efeito, que as TIC 

transformaram a forma de as pessoas interagirem, gerando novas práticas de 

linguagem. O uso intensivo delas é a causa de termos textos produzidos em várias 

mídias e semioses, logo, a escola deve trabalhar os novos e multiletramentos surgidos 

em função do desenvolvimento das TIC. Os fragmentos abaixo comprovam isso: 
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• Refletir sobre as transformações ocorridas nos campos de atividades em função 

do desenvolvimento das tecnologias de comunicação e informação, do 
uso do hipertexto e da hipermídia e do surgimento da Web 2.0: novos 
gêneros do discurso e novas práticas de linguagem próprias da cultura 
digital, [...] como forma de ampliar as possibilidades de participação na 
cultura digital e contemplar os novos e os multiletramentos (BRASIL, 
2017, p. 72). 
 
• Analisar as diferentes formas de manifestação da compreensão ativa 
(réplica ativa) dos textos que circulam nas redes sociais, 
blogs/microblog, sites e afins e os gêneros que conformam essas 
práticas de linguagem, como: comentário, carta de leitor, post em rede 
social, gif, meme, fanfic, vlogs variados, political remix, charge digital, 
paródias de diferentes tipos, vídeos-minuto, e-zine, fanzine, fanvídeo, 
vidding, gameplay, walkthrough, detonado, machinima, trailer honesto, 
playlists comentadas de diferentes tipos etc., de forma a ampliar a 
compreensão de textos que pertencem a esses gêneros e a possibilitar 
uma participação mais qualificada do ponto de vista ético, estético e 
político nas práticas de linguagem da cultura digital (BRASIL, 2017, p. 73). 

Por meio de ligação de sucessão, de meio e fim, a argumentação é construída 

tendo como premissa que práticas que desconsideram a tecnologia podem levar a 

uma participação desigual do indivíduo nas esferas da vida pública, do trabalho e 

pessoal. A tecnologia é um meio que visa a um fim. O fragmento abaixo evidencia 

esse acordo:  

Ao mesmo tempo que se fundamenta em concepções e conceitos já 
disseminados em outros documentos e orientações curriculares e em 
contextos variados de formação de professores, [...] –, considera as práticas 
contemporâneas de linguagem, sem o que a participação nas esferas da 
vida pública, do trabalho e pessoal pode se dar de forma desigual. [...]. 
Os conhecimentos sobre [...] as diferentes linguagens (semioses) devem 
ser mobilizados em favor do desenvolvimento das capacidades de leitura, 
produção e tratamento das linguagens, que, por sua vez, devem estar a 
serviço da ampliação das possibilidades de participação em práticas de 
diferentes esferas/ campos de atividades humanas (BRASIL, 2017, p. 67). 

O orador segue argumentando, e lança uma pergunta, já prevendo que essa 

poderia ser a dúvida do auditório, e motivo de desacordo. Perelman e Olbrechts-

Tyteca (2014) afirmam que o uso dialético das perguntas e respostas, técnica muito 

utilizada por Sócrates, propende a garantir acordos explícitos, dos quais se pode tirar 

proveito em seguida: 

Mas se esse espaço é livre e bastante familiar para crianças, 
adolescentes e jovens de hoje, por que a escola teria que, de alguma 
forma, considerá-lo?  
Ser familiarizado e usar não significa necessariamente levar em conta as 
dimensões ética, estética e política desse uso, nem tampouco lidar de forma 
crítica com os conteúdos que circulam na Web. [...]. Passamos a depender 
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de curadores ou de uma curadoria própria, que supõe o 
desenvolvimento de diferentes habilidades. 
A viralização de conteúdos/publicações fomenta fenômenos [...] em que as 
opiniões importam mais do que os fatos em si. [...] Não se trata de querer 
impor a tradição a qualquer custo, mas de refletir sobre as redefinições 
desses limites e de desenvolver habilidades para esse trato [...]. [...] compete 
à escola garantir o trato, cada vez mais necessário, com a diversidade, 
com a diferença (BRASIL, 2017, 68). 
 

Eis, então, a demanda que se coloca para a escola: contemplar de forma 
crítica essas novas práticas de linguagem e produções, não só na 
perspectiva de atender às muitas demandas sociais que convergem para um 
uso qualificado e ético das TDIC – necessário para o mundo do trabalho, 
para estudar, para a vida cotidiana etc. –, mas de também fomentar o 
debate e outras demandas sociais que cercam essas práticas e usos. 
(BRASIL, 2017, 68). 

Há a premissa que a linguagem digital deve ser objeto de conhecimento 

escolar, uma vez que a linguagem digital é uma das diferentes linguagens utilizadas 

nas práticas sociais, utilizando um argumento quase-lógico em que apresenta a 

linguagem digital como sendo parte de um todo, o das linguagens, conforme 

fragmento abaixo. 

As atividades humanas realizam-se nas práticas sociais, mediadas por 
diferentes linguagens: verbal [...], corporal, visual, sonora e, 
contemporaneamente, digital. Por meio dessas práticas, as pessoas 
interagem consigo mesmas e com os outros, constituindo-se como sujeitos 
sociais (BRASIL, 2017, p. 63). 

Abaixo, segue o esquema argumentativo: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 – esquema argumentativo BNCC. 
Fonte: elaborado pela autora (2020). 
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Defende-se também, no documento, que a escola deve desenvolver no aluno 

uma atitude crítica em relação ao conteúdo e à multiplicidade de ofertas midiáticas e 

digitais. Utilizando ligação de coexistência, pessoas e seus atos, o orador parte da 

presunção que os jovens são consumidores de tecnologia, e a escola não. Logo, não 

há outro jeito senão a escola também utilizar, mas na perspectiva crítica. Subjaz ao 

discurso, por um processo de dissociação de noções, que a escola também deverá 

ser consumidora de tecnologia já que para ensinar ao aluno a utilizar de forma crítica 

precisará utilizar também, portanto, a escola também deverá ser consumidora de 

tecnologia, mas consumidora crítica.  

Há também a premissa implícita que se as TIC estão promovendo mudanças 

significativas na sociedade, significa que elas também podem promover mudanças 

consideráveis na escola. Utiliza um argumento quase-lógico que se liga à tese por 

uma relação de reciprocidade. Há também, de forma implícita, a metáfora a tecnologia 

é uma ferramenta. A tecnologia tem um potencial que pode ser utilizado para instituir 

novos modos de promover a aprendizagem.  

Há também um forte apelo para o uso de palavras ou expressões que denotam 

crescimento positivo ao fazer referência às TIC: avanço, multiplicação, crescente 

acesso, maior disponibilidade, engajado cada vez mais, cada vez mais ágil e 

multiplicidade. Há também a presença da adjetivação “novo” ligado às TIC: novas 

formas, novas linguagens, novos modos de promover a aprendizagem, novos modos 

de interação entre professores e alunos.  

O orador impõe obrigatoriedade no seu uso pela escola, ao afirmar “é 

imprescindível que a escola compreenda e incorpore mais as novas linguagens”. Para 

isso, lança mão da subjetividade, “a cultura digital tem promovido mudanças”, e do 

argumento de autoridade ao afirmar “o avanço, a multiplicação de tecnologias, o 

crescente acesso a elas”. Os vocábulos avanço, multiplicação e crescente dão ideia 

de número elevado. “Quando a autoridade é a do grande número, ao argumento de 

autoridade, propriamente dito, está amiúde subjacente o argumento do normal” 

(PERELMAN, OLBRECHTS-TYTECA, 2014, p. 350). O fragmento abaixo evidencia 

esses acordos: 

Há que se considerar, ainda, que a cultura digital tem promovido 
mudanças sociais significativas nas sociedades contemporâneas. Em 
decorrência do avanço e da multiplicação das tecnologias de 
informação e comunicação e do crescente acesso a elas [...] os 
estudantes estão dinamicamente inseridos nessa cultura, não somente 
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como consumidores. Os jovens têm se engajado cada vez mais como 
protagonistas da cultura digital, envolvendo-se diretamente em novas 
formas de interação multimidiática e multimodal e de atuação social em rede 
[...]. Por sua vez, essa cultura também apresenta forte apelo emocional e 
induz ao imediatismo de respostas e à efemeridade das informações, 
privilegiando análises superficiais e o uso de imagens e formas de expressão 
mais sintéticas, diferentes dos modos de dizer e argumentar característicos 
da vida escolar.  
Todo esse quadro impõe à escola desafios ao cumprimento do seu 
papel em relação à formação das novas gerações. É importante que a 
instituição escolar preserve seu compromisso de estimular a reflexão e 
a análise aprofundada e contribua para o desenvolvimento, no 
estudante, de uma atitude crítica em relação ao conteúdo e à 
multiplicidade de ofertas midiáticas e digitais. Contudo, também é 
imprescindível que a escola compreenda e incorpore mais as novas 
linguagens e seus modos de funcionamento, desvendando possibilidades de 
comunicação (e também de manipulação), e que eduque para usos mais 
democráticos das tecnologias e para uma participação mais consciente na 
cultura digital. Ao aproveitar o potencial de comunicação do universo digital, 
a escola pode instituir novos modos de promover a aprendizagem, a 
interação e o compartilhamento de significados entre professores e 
estudantes (BRASIL, 2017, p. 61). 

Abaixo, segue o esquema argumentativo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 25 – esquema argumentativo BNCC. 
Fonte: elaborado pela autora (2020). 
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criativo, lógico e crítico. Presume-se, por ligação de coexistência, que as crianças já 

trazem consigo experiências relacionadas ao uso de artefato digitais em ambiente 

extra-escolar, conforme observado fragmento abaixo. 

As experiências das crianças em seu contexto familiar, social [...] e sua 
interação com as mais diversas tecnologias de informação e 
comunicação são fontes que estimulam sua curiosidade e a formulação 
de perguntas. O estímulo ao pensamento criativo, lógico e crítico, por meio 
da construção e do fortalecimento da capacidade de fazer perguntas e de 
avaliar respostas, [...] de fazer uso de tecnologias de informação e 
comunicação possibilita aos alunos ampliar sua compreensão de si 
mesmos, do mundo [...] (BRASIL, 2017, p. 58). 

Logo, se as crianças utilizam e gostam do artefato tecnológico, deve-se utilizá-

lo também na escola, uma vez que o documento afirma que “as características dessa 

faixa etária demandam um trabalho no ambiente escolar que se organize em torno 

dos interesses manifestos pelas crianças, de suas vivências mais imediatas [...]” 

(BRASIL, 2017, p. 58). Há a premissa que o contato das crianças com as múltiplas 

linguagens permite a participação delas no mundo letrado. A linguagem digital é uma 

das linguagens, logo a tecnologia é concebida como um meio a ser utilizada para 

determinado fim, conforme fragmentos abaixo: 

Nesse período da vida, as crianças estão vivendo mudanças importantes em 
seu processo de desenvolvimento [...]. [...] a relação com múltiplas 
linguagens, incluindo os usos sociais da escrita e da matemática, permite 
a participação no mundo letrado [...]. 
Ampliam-se também as experiências para o desenvolvimento da oralidade e 
dos processos de percepção, compreensão e representação, [...], como [...] 
os registros artísticos, midiáticos [...] (BRASIL, 2017, p. 58). 
 
Nos dois primeiros anos do Ensino Fundamental, a ação pedagógica deve 
ter como foco a alfabetização, a fim de garantir amplas oportunidades para 
que os alunos se apropriem do sistema de escrita alfabética de modo 
articulado ao desenvolvimento de outras habilidades de leitura e de escrita e 
ao seu envolvimento em práticas diversificadas de letramentos. [...] 
Ao longo do Ensino Fundamental – Anos Iniciais, a progressão do 
conhecimento ocorre pela consolidação das aprendizagens anteriores e pela 
ampliação das práticas de linguagem [...]. Ampliam-se a autonomia 
intelectual, [...], o que lhes possibilita lidar com sistemas mais amplos, que 
dizem respeito às relações dos sujeitos entre si [...], com as tecnologias e 
com o ambiente (BRASIL, 2017, p. 59). 
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Abaixo, segue o esquema argumentativo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 26 – esquema argumentativo BNCC. 
Fonte: elaborado pela autora (2020). 

O adjetivo novo está muito presente no documento. Afirma-se que nos anos 

iniciais, busca-se valorizar as situações lúdicas de aprendizagem, articulando-as com 

as experiências vivenciadas na Educação Infantil, desenvolvendo nos alunos novas 

formas de relação com o mundo, novas possibilidades de ler e formular hipóteses 

sobre os fenômenos, de testá-las, de refutá-las, de elaborar conclusões, em uma 

atitude ativa na construção de conhecimentos.  

Juntamente com o componente curricular Língua Portuguesa, a área de 

Linguagens nos Anos Iniciais é composta por Arte e Educação Física. A BNCC afirma 

que os componentes da área devem retomar e ressignificar as aprendizagens dos 

anos iniciais no contexto das diferentes áreas, visando ao aprofundamento e à 

ampliação de repertórios dos estudantes, fortalecendo a autonomia deles, 

oferecendo-lhes condições e recursos para acessar e interagir criticamente com 

diferentes conhecimentos e fontes de informação (BRASIL, 2017).  

O documento explicita, nesta etapa, como eixos integradores das práticas de 

linguagem a oralidade, a leitura/escuta, a produção (escrita e multissemiótica) e a 

análise linguística/semiótica (que envolve conhecimentos linguísticos – sobre o 

sistema de escrita, o sistema da língua e a norma-padrão –, textuais, discursivos e 

sobre os modos de organização e os elementos de outras semioses) (BRASIL, 2017). 

Nesses eixos há as práticas de uso e reflexão que se relacionam tanto aos textos 

impressos quantos aos digitais. Contudo, tendo em vista os objetivos de nosso 
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Meio e fim 
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Inclusão da 
parte no todo 

Tese: as TIC devem ser usadas para ampliar a compreensão que as crianças têm delas mesmas, 
do mundo natural e social, das relações que estabelecem com as pessoas e a natureza. 
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Premissa 
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pensamento 
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crítico. 
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experiências 
relacionadas ao 

uso das TIC.  

Premissa 

A linguagem 
digital é umas das 

linguagens. 
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A escola deve 
usar porque as 

crianças gostam 
da tecnologia.  



199 

trabalho, concentramos nossa análise apenas nas competências e habilidades que 

apresentam como contexto o digital. 

 O eixo leitura refere-se às práticas de linguagem “[...] que decorrem da 

interação ativa do leitor/ouvinte/espectador com os textos escritos, orais e 

multissemióticos [...]” (BRASIL, 2017, p. 71). Leitura é concebida de forma ampla, 

referindo-se “[...] não somente ao texto escrito, mas também a imagens estáticas (foto, 

pintura, desenho, esquema, gráfico, diagrama) ou em movimento (filmes, vídeos etc.) 

e ao som (música), que acompanha e cossignifica em muitos gêneros digitais” 

(BRASIL, 2017, p. 72), indo ao encontro da Pedagogia dos Multiletramentos. O recorte 

das práticas leitoras que compreendem dimensões inter-relacionadas às práticas de 

uso e reflexão em contexto digital estão no anexo 1. 

O Eixo da Produção de Textos compreende as práticas de linguagem 

relacionadas à interação e à autoria (individual ou coletiva) do texto escrito, oral e 

multissemiótico, com diferentes finalidades e projetos enunciativos, inter-relacionadas 

às práticas de uso e reflexão. As que têm relação com o contexto digital estão 

descritas no anexo 2. 

O Eixo da Oralidade, anexo 3, refere-se às práticas de linguagem que 

acontecem em situação oral com ou sem contato face a face. 

O Eixo da Análise Linguística/Semiótica refere-se aos procedimentos e 

estratégias (meta) cognitivas de análise e avaliação consciente, durante os processos 

de leitura e de produção de textos (orais, escritos e multissemióticos), das 

materialidades dos textos, responsáveis por seus efeitos de sentido, seja no que 

concerne às formas de composição dos textos, determinadas pelos gêneros (orais, 

escritos e multissemióticos) e pela situação de produção, seja no que se refere aos 

estilos adotados nos textos, impactando nos efeitos de sentido (BRASIL, 2017). 

Na análise dos textos multissemióticos, deve-se levar em consideração as 

formas de composição e estilo de cada uma das linguagens que os integram, como 

por exemplo,  

[...] plano/ângulo/lado, figura/fundo, profundidade e foco, cor e intensidade 
nas imagens visuais estáticas, acrescendo, nas imagens dinâmicas e 
performances, as características de montagem, ritmo, tipo de movimento, 
duração, distribuição no espaço, sincronização com outras linguagens, 
complementaridade e interferência etc. ou tais como ritmo, andamento, 
melodia, harmonia, timbres, instrumentos, sampleamento, na música 
(BRASIL, 2017, p. 81). 
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Esses eixos integradores se articulam com os campos de atuação31 em que 

essas práticas se realizam. Os campos de atuação referem-se à contextualização do 

conhecimento escolar. Para cada campo de atuação, os objetos de conhecimento e 

as habilidades estão organizados a partir das práticas de linguagem e distribuídos 

pelos nove anos em dois segmentos: anos iniciais e anos finais, conforme anexos 4 e 

5. Ressaltamos que, apesar de o documento trazer a divisão por ano, apresentamos 

essas informações agrupadas pois nos interessa a habilidade a ser desenvolvida e 

não, necessariamente, o ano em que ocorrerá, uma vez que não interfere no resultado 

de nossa análise. 

Observamos, quantos aos anos iniciais, que na maioria das habilidades, o que 

muda é o meio, do impresso para o digital. Poucas são as habilidades que só podem 

ser realizadas em contexto digital, diferente do que ocorre no restante da sociedade. 

Na maioria das vezes, o que é realizado pelos artefatos tecnológicos jamais poderia 

ser realizado de outro jeito, como, por exemplo, exames médicos por imagem.  

Embora no documento haja a preocupação em desenvolver habilidades 

relacionadas à multiplicidade semiótica dos textos, estando, portanto, embasado na 

concepção dos Multiletramentos, a nosso ver, parece que a ideia de se utilizar a 

tecnologia na escola, seja mais no sentido da inclusão digital, sendo letramento digital 

concebido no sentido da utilização do artefato tecnológico, contradizendo, em parte, 

as justificativas, presentes no documento, para o seu uso na escola.  

Nos Anos Finais, observamos que além de desenvolver habilidades que são 

próprias de gêneros convencionais já utilizados, há também a preocupação em 

desenvolver habilidades que são peculiares aos gêneros próprios da cultura digital. 

As habilidades propostas objetivam aprofundar o tratamento dos gêneros, 

considerando também práticas contemporâneas de curtir, comentar, redistribuir, 

publicar notícias, curar etc, tematizando questões polêmicas abarcando as dinâmicas 

das redes sociais e os interesses que movem a esfera jornalística-midiática. As 

habilidades propõem trabalhar também a questão da confiabilidade da informação, da 

proliferação de fake news, da manipulação de fatos e opiniões, em que se busca o 

trato crítico e criterioso das informações e dados. Busca-se também trabalhar 

habilidades de leitura e produção de textos para o trato com o hipertexto e também 

                                                      
31 Anos iniciais: campo da vida cotidiana; campo artístico-literário; campo das práticas de estudo e 
pesquisa e campo da vida pública. Anos finais: campo artístico-literário; campo das práticas de estudo; 
campo jornalístico-midiático e pesquisa e campo de atuação na vida pública (BRASIL, 2017). 



201 

com aplicativos de edição de textos, áudio e vídeo e produções que podem prever 

postagem de novos conteúdos. É dado ênfase especial a procedimentos de busca, 

tratamento e análise de dados e informações e a formas variadas de registro e 

socialização de estudos e pesquisas, que envolvem não só os gêneros já 

consagrados, como apresentação oral e ensaio escolar, como também outros gêneros 

da cultura digital – relatos multimidiáticos, verbetes de enciclopédias colaborativas, 

vídeos-minuto etc. Portanto, as habilidades propostas perpassam a mera inclusão 

digital ou o uso da tecnologia simplesmente pelo uso, sendo possível afirmar que a 

concepção que subjaz as habilidades a serem desenvolvidas é a dos Multiletramentos 

e a dos Novos Letramentos.  

Lankshear e Knobel (2015, p. 97) chamam-nos a atenção para o fato de que 

trabalhar na perceptiva dos Novos Letramentos não é tarefa fácil, pois a cultura da 

escola é muito difícil de mudar uma vez que “as características estruturais da sala de 

aula foram planejadas desde o início da escolarização para evitar a intromissão das 

“práticas sociais do mundo real”. Afirmam ainda que é uma cultura profundamente 

enraizada em que a organização do ensino e da aprendizagem, na maioria das vezes, 

parte do princípio de manter a “palavra” separada do “mundo”. 

 

4.3.5.3 BNCC - Ensino Médio 

 

O Ensino Médio, última etapa da Educação Básica, objetivaria consolidar e 

aprofundar os conhecimentos adquiridos no Ensino Fundamental, possibilitando o 

prosseguimento dos estudos, a preparação básica para o trabalho, o aprimoramento 

do educando como pessoa humana e o atendimento às necessidades de formação 

geral indispensáveis ao exercício da cidadania, construindo aprendizagens em 

consonância com as necessidades e os interesses dos estudantes, bem como com 

os desafios da atualidade (BRASIL, 2017). 

No documento, afirma-se que ao componente Língua Portuguesa cabe a 

função de aprofundar a análise sobre as linguagens e seus funcionamentos, 

alargando as referências estéticas, éticas e políticas das práticas de linguagem que 

compreendem leitura, produção de textos, oralidade (escuta e produção oral) e análise 

linguística e semiótica. Esses componentes são chamados eixos integradores. A fim 

de se contextualizar essas práticas de linguagem, as habilidades foram dispostas nos 

cinco campos de atuação social, denominados campo da vida pessoal, campo 
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artístico-literário, campo das práticas de estudo e pesquisa, campo jornalístico-

midiático e campos de atuação na vida pública, relacionando-as às competências a 

que se referem. O recorte feito para a análise encontra-se no anexo 6. 

Tendo em vista a inter-relação e o desdobramento das competências gerais da 

Educação Básica nas três etapas32, para esta última, o documento define 7 

competências específicas para a área de Linguagens33 e suas Tecnologias. Dentre 

elas, uma, a competência 7, refere-se especificamente às tecnologias de informação 

e comunicação, conforme abaixo: 

7. Mobilizar práticas de linguagem do universo digital, considerando as 
dimensões técnicas, críticas, criativas, éticas e estéticas, para expandir as 
formas de produzir sentidos, de engajar-se em práticas autorais e coletivas, 
e de aprender a aprender nos campos da ciência, cultura, trabalho, 
informação e vida pessoal e coletiva (BRASIL, 2017, p. 490). 

 

Essa competência se desdobra em 4 habilidades: 

 Explorar tecnologias digitais da informação e comunicação (TDIC), 
compreendendo seus princípios e funcionalidade, e utilizá-las de modo ético, 
criativo, responsável e adequado a práticas de linguagem em diferentes 
contextos. 

 Avaliar o impacto das tecnologias digitais da informação e 
comunicação (TDIC) na formação do sujeito e em suas práticas sociais, para 
fazer uso crítico dessa mídia em práticas de seleção, compreensão e 
produção de discursos em ambientes digital. 

 Utilizar diferentes linguagens, mídias e ferramentas digitais em 
processos de produção coletiva, colaborativa e projetos autorais em 
ambientes digitais. 

 Apropriar-se criticamente de processos de pesquisa e busca de 
informação, por meio de ferramentas e dos novos formatos de produção e 
distribuição do conhecimento na cultura da rede (BRASIL, 2017, p. 497). 

O orador explicita que as dimensões das TIC que foram levadas em 

consideração ao se propor o desenvolvimento de competências e habilidades, bem 

como atitudes e valores em relação a elas, expressas nesta etapa, e também nas 

competências gerais para a Educação Básica, são: 

• pensamento computacional: envolve as capacidades de compreender, 
analisar, definir, modelar, resolver, comparar e automatizar problemas e suas 
soluções, de forma metódica e sistemática, por meio do desenvolvimento de 
algoritmos;  

                                                      
32 Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio. 
33 A área é composta pelas disciplinas Língua Portuguesa, Arte, Educação Física e Língua Inglesa 
(BRASIL, 2017). 
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• mundo digital: envolve as aprendizagens relativas às formas de processar, 
transmitir e distribuir a informação de maneira segura e confiável em 
diferentes artefatos digitais – tanto físicos (computadores, celulares, tablets 
etc.) como virtuais (internet, redes sociais e nuvens de dados, entre outros) –
, compreendendo a importância contemporânea de codificar, armazenar e 
proteger a informação; 
• cultura digital: envolve aprendizagens voltadas a uma participação mais 
consciente e democrática por meio das tecnologias digitais, o que supõe a 
compreensão dos impactos da revolução digital e dos avanços do mundo 
digital na sociedade contemporânea, a construção de uma atitude crítica, 
ética e responsável em relação à multiplicidade de ofertas midiáticas e 
digitais, aos usos possíveis das diferentes tecnologias e aos conteúdos por 
elas veiculados, e, também, à fluência no uso da tecnologia digital para 
expressão de soluções e manifestações culturais de forma contextualizada e 
crítica (BRASIL, 2017, p. 474). 

No Ensino Médio, observamos que as TIC parecem ser ainda mais importantes 

para o orador, pois ele dedica uma sessão só para elas, intitulada “As tecnologias 

digitais e a computação”, utilizando o recurso de trazer à presença do auditório aquilo 

que se considera importante, que se quer chamar a atenção. Acreditamos que isso se 

deve ao fato de que, atualmente, “[...] as políticas educacionais brasileiras têm situado 

as Tecnologias da Informação e Comunicação (TDIC) como aliadas da educação” 

(PESCE, 2019, p. 13). 

No documento, defende-se a necessidade de os alunos saberem utilizar 

tecnicamente a tecnologia tendo um olhar crítico, criativo, ético e estético em sua 

prática. O discurso é construído a partir de argumento de causa e efeito, admitindo a 

premissa que o uso das TIC tem modificado as práticas de linguagem, exigindo que o 

professor leve o aluno a “[...] apropriar-se das linguagens da cultura digital, dos novos 

letramentos e dos multiletramentos para explorar e produzir conteúdos em diversas 

mídias [...] [BRASIL, 2017, p. 475). Os excertos abaixo também evidenciam esse 

acordo: 

Essa constante transformação ocasionada pelas tecnologias, bem como 
sua repercussão na forma como as pessoas se comunicam, impacta 
diretamente no funcionamento da sociedade e, portanto, no mundo do 
trabalho (BRASIL, 2017, p. 473). 
 
Afinal, muito por efeito das novas tecnologias digitais da informação e da 
comunicação (TDIC), os textos e discursos organizam-se de maneira 
híbrida e multissemiótica, incorporando diferentes sistemas de signos em 
sua constituição (BRASIL, 2017, p. 486). 
 
Para tanto, é necessário não somente possibilitar aos estudantes explorar 
interfaces técnicas (como a das linguagens de programação ou de uso de 
ferramentas e apps variados [...].), mas também interfaces críticas e éticas 
que lhes permitam tanto triar e curar informações como produzir o novo com 
base no existente. (BRASIL, 2017, p. 497). 
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Lankshear e Knobel (2015, p. 94) ressaltam que ao possibilitar que os jovens 

usem as TIC para criar animações ou remixes de trailers de filmes, por exemplo, é 

possível ver o aprendizado social em ação, “[...] entendido como aquele que se 

conecta a zonas de experiência reais em contextos estabelecidos, nos quais os 

indivíduos interagem buscando resolver problemas, enfatizando, assim, mais o 

aprender a ser do que o aprender sobre”. 

Por uma relação de meio e fim, há a premissa que o uso possibilitará ao aluno 

exercer a cidadania e inserir-se no mundo do trabalho: a formação do Ensino Médio 

deve “[...] atender às necessidades de formação geral, indispensáveis ao exercício da 

cidadania e à inserção no mundo do trabalho [...]” (BRASIL, 2017, p. 464), preparando 

os jovens para atuar em profissões que ainda não existem, para utilizar TIC que ainda 

não foram inventadas, uma vez que no futuro praticamente todas as profissões 

exigirão conhecimentos que envolvem as TIC, conforme fragmento abaixo: 

A dinamicidade e a fluidez das relações sociais – seja em nível interpessoal, 
seja em nível planetário – têm impactos na formação das novas gerações. É 
preciso garantir aos jovens aprendizagens para atuar em uma sociedade em 
constante mudança, prepará-los para profissões que ainda não existem, 
para usar tecnologias que ainda não foram inventadas e para resolver 
problemas que ainda não conhecemos. Certamente, grande parte das 
futuras profissões envolverá, direta ou indiretamente, computação e 
tecnologias digitais (BRASIL, 2017, p. 473). 

Tanto as práticas de leitura e escrita “ditas convencionais”, quanto as práticas 

de leitura e escrita em ambientes digitais, estão sujeitas às necessidades específicas 

dos grupos sociais e suas ideologias. Na perspectiva ideológica dos Novos Estudos 

do Letramento, o letramento digital não pode ser compreendido como um conjunto 

único e limitado de habilidades técnicas que devem ser aprendidas para lidar com 

softwares e hardwares que ainda nem foram inventados, uma vez que não sabemos 

quais serão as novas práticas que surgirão. Embora uma pessoa domine vários 

recursos tecnológicos e os utilize em suas práticas de leitura e escrita, estará sempre 

sujeita a ter que aprender a utilizar novos recursos ou a ter que desenvolver novas 

habilidades para utilizar o que já sabe em uma nova prática. Logo, dominar 

computação e tecnologias digitais, como propõe o documento, não é garantia de 

sucesso em quaisquer práticas de letramento. Selwyn (2016) afirma que prever a 

forma técnica dos artefatos digitais dos próximos dez anos não é tão difícil, não sendo 
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possível fazer o mesmo para as práticas, atividades e contextos sociais mais amplos 

que podem surgir a partir de seus usos.  

Street (2014) alega que quando se trata de conseguir um emprego, aspectos 

de classe social, gênero e etnia são levados mais em consideração do que na verdade 

o baixo letramento, uma vez que os empregadores poderão ensinar as pessoas no 

local de trabalho, já que algumas atribuições requerem um letramento mínimo ou um 

tipo de habilidade letrada diferente das que são ensinadas no ambiente escolar. Para 

o autor, o que acontece na verdade, é que os governantes, em um momento de 

desemprego, tendem a desviar o debate da falta de empregos, culpabilizando as 

vítimas pela falta de preparo para ocupar os postos de trabalho.  

Subjaz também ao discurso da BNCC um deslocamento da função do 

professor, uma vez que explicita que a “[...] pesquisa e a produção colaborativa 

precisam ser o modo privilegiado de tratar os conhecimentos e discursos abordados 

no Ensino Médio” (BRASIL, 2017, p. 486). Presume-se que a tecnologia pode fazer a 

função do professor, restringindo o seu papel à função de apenas orientador, 

mediador do processo de ensino e aprendizagem, o que também pode ser 

corroborado pela premissa que o aluno poderá utilizar os artefatos digitais para 

aprender, ao afirmar que este deverá  “mobilizar práticas de linguagem no universo 

digital [...] para expandir as formas de produzir sentidos, [...], e de aprender a aprender 

nos campos da ciência, cultura, trabalho, informação e vida pessoal e coletiva” 

(BRASIL, 2017, 497). 

Inferimos que o orador, temendo um possível desacordo por parte do auditório, 

afirma que a cultura do impresso continua existindo nas aulas: “[...] para além da 

cultura do impresso (ou da palavra escrita), que deve continuar tendo centralidade na 

educação escolar, é preciso considerar a cultura digital, os multiletramentos e os 

novos letramentos” (BRASIL, 2017, p. 487). Essa mesma construção foi feita na parte 

que aborda o Ensino Fundamental: “não se trata de deixar de privilegiar o 

escrito/impresso nem de deixar de considerar gêneros e práticas consagrados pela 

escola [...] próprios do letramento da letra e do impresso, mas de contemplar também 

os novos letramentos, essencialmente digitais” (BRASIL, 2017, p. 69). Mesmo tendo 

dito isso, o orador ainda coloca uma nota de rodapé se explicando: 
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O espaço maior nesse trecho introdutório destinado aos novos letramentos e 
à cultura digital é devido tão somente ao fato de que sua articulação ao 
currículo é mais recente e ainda pouco usual, ao contrário da consideração 
dos letramentos da letra já consolidados. Os quadros de habilidades mais 
adiante atestam ainda a primazia da escrita e do oral (BRASIL, 2017, p. 69). 

 Perelman e Olbrechts-Tyteca (2014) afirmam que só se justifica aquilo que 

pode ser motivo de desacordo, dessa forma, o orador tenta se proteger evitando a 

falta de adesão do auditório à tese defendida. Charaudeau (2008, p. 126) 

complementa afirmando que “[...] o sujeito que se justifica reconhece assim a 

existência da crítica ou da acusação – senão, por que responder? [...]” O autor ainda 

esclarece que esse tipo de construção em que o orador fica justificando os atos é 

muito comum nos discursos políticos e tem o intuito de evitar críticas ou acusações 

que lhe possam fazer o auditório. 

O documento faz menção ao letramento convencional, que ele chama de 

letramento da letra, aos Multiletramentos e aos Novos Letramentos. Apenas menciona 

as concepções de letramentos sem fundamentá-las em teóricos. Para a concepção 

de multiletramentos, o documento dá a seguinte definição: 

As práticas de leitura e produção de textos que são construídos a partir de 
diferentes linguagens ou semioses são consideradas práticas de 
multiletramentos, na medida em que exigem letramentos em diversas 
linguagens, como as visuais, as sonoras, as verbais e as corporais (BRASIL, 
2017, p. 487). 

Quanto aos Novos Letramentos, afirma que estes “[...] remetem a um conjunto 

de práticas específicas da mídia digital que operam a partir de uma nova mentalidade, 

regida por uma ética diferente” (BRASIL, 2017, p. 487). As duas definições aparecem 

na nota de rodapé do documento. Esclarece, também nela, que destina um espaço 

maior no trecho introdutório para os novos letramentos e à cultura digital pelo fato de 

serem recentes e pouco usuais. O fato de colocar uma nota de rodapé explicando já 

é para antecipar a dúvida que o auditório poderia ter: por que o documento dá tanta 

importância ao uso das TIC se as competências referentes aos letramentos 

convencionais se encontram tão distantes do almejado, conforme atestam exames 

como o PISA, por exemplo? Para Kleiman (2014, p. 75), 
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Quando falamos de letramentos no mundo contemporâneo, imediatamente 
vem à mente o letramento digital. Mas, numa sociedade como a brasileira, 
simultaneamente avançada tecnologicamente e com uma enorme população 
mal escolarizada, a questão do letramento digital quase não se pode dissociar 
da questão do letramento impresso, e do analfabetismo (funcional ou 
disfuncional) de grandes grupos brasileiros. 

A metáfora a tecnologia é uma ferramenta aparece nas habilidades dessa 

competência 7. O orador afirma que o aluno deverá “apropriar-se criticamente de 

processos de pesquisa e busca de informação, por meio de ferramentas e dos novos 

formatos de produção e distribuição do conhecimento na cultura de rede” (BRASIL, 

2017, 497). 

Abaixo, segue o esquema argumentativo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27 – Esquema argumentativo BNCC 
Fonte: elaborado pela autora (2020). 

O documento defende também a necessidade de se recriar a escola, 

principalmente para os alunos do Ensino Médio, uma vez que “[...] essa etapa 

representa um gargalo na garantia do direito à educação (BRASIL, 2017, p. 461). O 

orador afirma ainda que é necessário universalizar o atendimento, mas o maior 

problema de hoje consiste em fazer o jovem permanecer na escola e com 

aprendizagem adequada: “Para além de universalizar o atendimento, tem-se 

mostrado crucial garantir a permanência e as aprendizagens dos estudantes, 

respondendo às suas demandas e aspirações futuras” (BRASIL, 2017, p. 461). 

Um caminho apontado para recriar a escola é o uso de artefatos digitais. Propõe 

que as aulas priorizem o uso deles, partindo das premissas que a utilização das TIC 
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desperta o interesse do aluno pela aprendizagem, bem como garante uma 

aprendizagem efetiva, ou seja, o seu uso na aula é o meio que irá fazer com que o 

aluno tenha vontade de aprender, e também o que irá propiciar uma aprendizagem 

significativa e autônoma, estabelecendo, dessa forma, relação de meio e fim. Nessa 

perspectiva, a tecnologia é compreendida como ferramenta, pois subjaz ao discurso 

a ideia da tecnologia como solução para resolver o problema da falta de aprendizagem 

e de fazer o jovem ficar na escola, concluindo essa última etapa da educação básica. 

A tecnologia é compreendia como recurso didático e não como objeto de 

conhecimento escolar. Isso pode ser observado no fragmento abaixo: 

O Ensino Médio é a etapa final da Educação Básica [...]. Todavia, a realidade 
educacional do País tem mostrado que essa etapa representa um gargalo 
na garantia do direito à educação. Para além da necessidade de 
universalizar o atendimento, tem-se mostrado crucial garantir a 
permanência e as aprendizagens dos estudantes, respondendo às suas 
demandas e aspirações presentes e futuras. (BRASIL, 2017, p. 461). 
 
Assim, propostas de trabalho que potencializem aos estudantes o acesso a 
saberes sobre o mundo digital e a práticas da cultura digital devem 
também ser priorizadas, já que, direta ou indiretamente, impactam seu dia a 
dia nos vários campos de atuação social e despertam seu interesse e sua 
identificação com as TDIC. Sua utilização na escola não só possibilita 
maior apropriação técnica e crítica desses recursos, como também é 
determinante para uma aprendizagem significativa e autônoma pelos 
estudantes (BRASIL, 2017, 487). 

Presume-se, implicitamente, que a escola usa pouco a tecnologia, ou seja, está 

distante das culturas juvenis, não acompanhando a evolução tecnológica. Utiliza um 

argumento de inclusão da parte no todo: a escola faz parte da sociedade, logo é 

necessário que as TIC estejam também nela. Parte da premissa implícita que o jovem 

não quer estudar em uma escola que não utiliza tecnologia. Infere-se que se a escola 

que acolhe é a que utiliza, logo, a escola que não acolhe é a que não utiliza. Por 

diversas vezes, o orador fala em escola que acolhe a juventude sempre 

relacionamento o acolhimento ao uso das TIC. O documento propõe que é necessário 

recriar a escola para fazer com que o jovem queira ficar nela. Os trechos a seguir 

evidenciam essa argumentação: 

Para responder a essa necessidade de recriação da escola, mostra-se 
imprescindível reconhecer que as rápidas transformações na dinâmica 
social contemporânea nacional e internacional, em grande parte decorrentes 
do desenvolvimento tecnológico, atingem diretamente as populações 
jovens e, portanto, suas demandas de formação (BRASIL, 2017, p. 462). 
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Para atender a todas essas demandas de formação no Ensino Médio, 
mostra-se imperativo repensar a organização curricular vigente [...] que 
apresenta [...] abordagens pedagógicas distantes das culturas juvenis, 
do mundo do trabalho e das dinâmicas e questões sociais 
contemporâneas (BRASIL, 2017, p. 467-468). 
 
[...] a escola que acolhe as juventudes [...] deve possibilitar aos estudantes 
[...] apropriar-se das linguagens das tecnologias digitais e tornar-se fluentes 
em sua utilização (BRASIL, 2017, p. 466-467). 
 
No Ensino Médio, o foco da área de Linguagens e suas Tecnologias está na 
ampliação da autonomia, do protagonismo e da autoria nas práticas de 
diferentes linguagens; na identificação e na crítica aos diferentes usos das 
linguagens, [...]; e no uso criativo das diversas mídias (BRASIL, 2017, p. 
471). 

Porém, utiliza argumento de inclusão da parte no todo para afirmar que a escola 

também está usando tecnologia, contradizendo o que foi dito no fragmento anterior, 

denotando uma contradição entre os argumentos utilizados para justificar o uso das 

TIC na escola. Tal contradição só reforça a importância que o orador dá às TIC. 

Perelman e Olbrechts-Tyteca (2014) afirmam que a acumulação de relatos, mesmo 

que contraditórios, sobre algo servem para evidenciar a importância deste no debate, 

sendo um recurso muito usado para levar à presença do auditório o que se considera 

importante: 

Tanto a computação quanto as tecnologias digitais de informação e 
comunicação (TDIC) estão cada vez mais presentes na vida de todos, não 
somente nos escritórios ou nas escolas, mas nos nossos bolsos, nas 
cozinhas, nos automóveis, nas roupas etc. (BRASIL, 2017, p. 473). 

O que se nota é o que Selwyn (2017, p. 100) já afirmara outrora: as TIC têm 

sido apontadas como justificativa para promover a reestruturação, a reforma, 

reorientando as ações na educação pública; algumas empresas têm investido 

substancialmente “[...] em tentativas de ‘consertar’ ou ‘perturbar’, com meios 

tecnológicos, nossos sistemas escolares e universitários pretensamente ‘quebrados’”. 
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Segue, abaixo o esquema argumentativo: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 28 – Esquema argumentativo da tese da BNCC 
Fonte: elaborado pela autora (2020). 

Considerar que o uso da tecnologia é determinante para uma aprendizagem 

significativa é pressupor que não importa para quê, o simples fato de usá-la na aula 

já garante a eficácia da aprendizagem. Contudo, há poucas evidências, mesmo 

segundo os critérios utilizados em exercícios de avaliação institucional, de que o uso 

das TIC tenha alterado os padrões educacionais (ROSADO; FERREIRA; CARVALHO, 

2017). Selwyn (2016, p 19) chama-nos a atenção para o fato de que é “[...] importante 

adotar uma perspectiva mais objetiva com relação aos ditos benefícios e 

transformações da tecnologia”.  

Inferimos que nesta etapa objetiva-se trabalhar as TIC na perspectiva dos 

Multiletramentos, ao se considerar a multimodalidade e a multissemiose, bem como 

dos Novos Letramentos, ao prever práticas de linguagem que devem acontecer no 

ambiente da Web 2.0, levando-nos a crer, também, que o modelo de letramento 

ideológico esteja em parte embasando as orientações. Os gêneros a serem 

trabalhados, que se encontram em anexo, também permitem ratificar essa concepção. 

Lankshear e Knobel (2015) afirmam que trabalhar nessa perspectiva, dos Novos 

Letramentos, propicia que os alunos construam o entendimento deles mesmos numa 

interação ativa com o mundo e com outras pessoas. 

Ao consultar as referências, observamos que não constam obras que possam 

ter embasado as orientações de estudo preconizadas para os alunos do Ensino 

Tese: As aulas devem priorizar o uso das TIC para renovar o Ensino Médio. 
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Médio, porém o nome de Roxane Rojo, adepta e pesquisadora da Pedagogia dos 

Multiletramentos, aparece como uma das redatoras que compõem a equipe de 

especialistas do grupo técnico. Ademais, apesar de o documento fazer afirmações 

acerca do uso das TIC, não há nenhum estudo e/ou dados empíricos que possam 

comprovar essa real necessidade, bem como a capacidade de sanar os inúmeros 

problemas a que atribuem aos artefatos a responsabilidade.  

Compreendemos que nesta etapa, de forma geral, está presente o modelo 

ideológico de letramento, haja vista que seu foco não está apenas no trabalho com a 

aprendizagem dos códigos, nas habilidades técnicas, mas sim no diálogo entre os 

saberes técnicos e as práticas sociais que são “[...] produtos da cultura, da história e 

dos discursos” (STREET, 2014, p. 9). Contudo, o uso dos artefatos digitais como 

“solucionismo”, sendo estes concebidos como ferramentas encontra-se muito 

presente também, havendo, portanto, também a existência do modelo de letramento 

autônomo. 

 

4.3.6 Síntese dos achados 

 

Esta sessão objetiva apresentar uma síntese dos achados a partir da análise 

dos discursos do Ministério da Educação sobre o uso das tecnologias de informação 

e comunicação no ensino da Língua Portuguesa na educação básica. Inicialmente, 

retomaremos as teses dos discursos dos documentos analisados e, posteriormente, 

tendo em vista pontos de convergência, agrupamo-as, dispondo-as nos quadros com 

suas respectivas premissas. 

 

4.3.6.1 Crenças da instância política sobre o uso das TIC no ensino da Língua 

Portuguesa na educação básica 

 

Abaixo, apresentamos as teses que inferimos a partir dos discursos dos 

documentos oficiais do Ministério da Educação orientadores da ação pedagógica dos 

professores de Língua Portuguesa da Educação Básica. 
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 As TIC devem ser usadas para melhorar a qualidade da educação. 

Os documentos oficiais, com exceção da LDB34, sinalizam que os artefatos 

digitais devem ser usados para melhorar a qualidade da educação. Subjazem aos 

discursos que as TIC são recursos didáticos, método didático –pedagógico, exemplo 

de metodologia que melhora a educação, ferramentas, que melhoram o fluxo escolar, 

viabilizam e garantem a aprendizagem, fazem surgir novas formas de pensar e 

aprender, combatem a repetência e o abandono do jovem, elevam o IDEB, com elas 

a prática pedagógica é inovadora, moderna e quanto mais uso de tecnologia mais 

qualidade terá a educação, ou seja, os artefatos digitais são ferramentas que possuem 

capacidade para sanar, praticamente, quase todos os problemas educacionais. 

Portanto, ao ser utilizada nessa perspectiva a tecnologia passa a ser um meio, 

e não objeto de conhecimento escolar, ou seja, não há preocupação em desenvolver 

competências e habilidades em relação ao seu uso. Aqui o que está em jogo é o uso 

da tecnologia para melhorar algum aspecto da educação, não ensejando, em um 

primeiro momento, no desenvolvimento de competências e habilidades em relação a 

ela. 

 

 As TIC devem perpassar transversalmente a proposta curricular da 

educação básica 
 

Tal discurso é concebido na BNCC e nas DCN admitindo como premissas os 

efeitos da “infoera, voz de especialistas da área e legislação, bem como relevância 

para o exercício da cidadania.  

 

 A formação básica do aluno no Ensino Fundamental deverá ser composta, 

dentre outros, por pleno domínio da leitura e da escrita e compreensão da 

tecnologia.  

Na LDB, há a premissa que a tecnologia deve estar presente nas escolas, mas, 

inferimos que é no sentido de possibilitar ao aluno a convivência com os artefatos, 

uma vez que relaciona “domínio” para leitura e escrita, e “compreensão, 

conhecimento” para tecnologia, indo ao encontro dos documentos como a BNCC e os 

PCN que afirmam que a temática deve estar presente em todos os componentes 

                                                      
34 Não foram oferecidos elementos para que pudéssemos confirmar a afirmação. 
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curriculares, sendo, portanto, trabalhada de forma transversal. Denota que o que é 

importante é a leitura e a escrita no sentido de trabalhar o letramento convencional, 

não sugerindo domínio de práticas em contexto digital. 

 

 Ao término do Ensino Médio, o aluno deverá demonstrar domínio dos 

princípios científicos e tecnológicos que presidem a produção moderna e 

conhecimento das formas contemporâneas de linguagem. 

Podemos inferir que se objetiva levar em consideração as práticas de 

linguagem que acontecem em contexto digital, aproximando-se da concepção dos 

Multiletramentos. 

 

 O uso das TIC renova o Ensino Médio. 

Essa ideia perpassa quase todos os documentos, sendo mais evidenciada no 

PNE e na BNCC. Há as premissas que o uso de artefatos digitais motiva os alunos 

para a aprendizagem, conduz a uma aprendizagem significativa, flexibiliza o currículo, 

permite o acesso de todas as pessoas à educação. O que se percebe é que os 

artefatos tecnológicos são concebidos como ferramentas, que irão consertar os 

problemas educacionais. Os argumentos utilizados são de meio e fim e lugar da 

quantidade e inclusão da parte no todo.  

 

 Deve-se adotar a pesquisa como princípio pedagógico, em que o 

professor deve deixar de ser um transmissor de conteúdos para ser um 

orientador da pesquisa e da aprendizagem. 

Esse discurso está presente na DCN e na BNCC. Admitem como premissas 

que o desenvolvimento científico e tecnológico, a produção acelerada do 

conhecimento é que impõem esse novo posicionamento, em que o transmissor de 

conteúdos deve ser a tecnologia, se o professor transmite, a tecnologia pode fazer 

esse papel; os alunos da contemporaneidade são nativos digitais.  

 

 As tecnologias de informação e comunicação podem promover a 

alfabetização de crianças. 

Essa ideia está presente no PNE, admitindo como premissas que é uma prática 

inovadora, garante a aprendizagem, irá encher as escolas de aluno e a tecnologia é 



214 

um recurso. É concebida como ferramenta pois irá permitir atingir uma das metas do 

PNE que é a de erradicar o analfabetismo.  

 

 As tecnologias de informação e comunicação devem ser usadas para 

ampliar a compreensão que as crianças têm delas mesmas, do mundo natural e 

social, das relações que estabelecem com as pessoas e a natureza. 

Esse discurso está presente na BNCC. Parte das premissas que a tecnologia 

é uma das modalidades do grupo da cultura, a linguagem digital é uma das linguagens, 

a tecnologia é um recurso, estimula o pensamento criativo, lógico e crítico; as crianças 

trazem experiências relacionadas ao uso das TIC, e a escola deve usar porque as 

crianças gostam da tecnologia.  

 

 O professor deve levar o aluno a desenvolver habilidades técnicas para 

usar as tecnologias de informação e comunicação. 

Com exceção do PNE, todos os documentos pressupõem o uso dos artefatos 

tecnológicos para o desenvolvimento de habilidades técnicas. Essa concepção de uso 

perpassa todos os documentos, sinalizando um letramento digital que se aproxima do 

Modelo Autônomo proposto por Street (2014). Nessa perspectiva, tecnologia é um dos 

conteúdos a serem ensinados na escola, porém o que se espera é um uso mais 

técnico, pressupondo um uso mais individual. Contudo, há documentos que além 

dessas habilidades também preveem outras, como no caso da BNCC. 

 

 Deve-se proporcionar experiências que contribuam para o letramento dos 

dos alunos nas práticas de linguagem contemporânea, permitindo a estes 

valorizarem, utilizarem, compreenderem e criarem soluções que envolvam o 

mundo digital, posicionando-se de forma crítica, reflexiva, colaborativa e ética 

nas diversas práticas sociais.  

Esse discurso está presente na BNCC. Parte-se das premissas que 

compreender uma palestra é tão importante quanto atribuir diferentes sentidos a um 

gif; as TIC alteraram as práticas de linguagem; a linguagem digital é uma das diversas 

linguagens; os artefatos digitais possibilitarão ao aluno participar de forma significativa 

e crítica nas práticas sociais; possibilita a inclusão digital; a tecnologia é uma 

ferramenta; a escola deve acompanhar as transformações tecnológicas da sociedade, 



215 

já que faz parte da sociedade, trabalhar os multiletramentos e os novos letramentos é 

uma necessidade, propicia o exercício da cidadania e a inserção no mundo do 

trabalho, a tecnologia prepara o jovem para o futuro, deve-se privilegiar a pesquisa e 

a produção colaborativa.  

O desenvolvimento de competências e habilidades que abarcam a concepção 

dos Multiletramentos se aproximam das orientações presentes na LDB (Ensino Médio) 

e na BNCC (Ensino Fundamental e Médio). Contudo, o único documento que parece 

conceber o uso da tecnologia de acordo com a concepção dos Novos Letramentos é 

a BNCC.  

 

 A tecnologia deve ser integrada à prática pedagógica para aproximar a 

escola da realidade do aluno, que é “nativo digital”, e ao mesmo tempo, para 

desenvolver nos alunos habilidades para utilizá-la, sabendo lidar com a 

diversidade de informações. 

Esse discurso está presente nos PCN. Parte das premissas que o uso da 

tecnologia é inovador; o ensino tradicional é ultrapassado; é ridículo a escola não 

utilizar as TIC; os docentes creem que acompanham a era digital porque digitam e 

imprimem textos, têm e-mail; o mundo está mudando e a escola como faz parte do 

mundo, também deve mudar acompanhando a evolução tecnológica; a internet 

oferece informação abundante e variada, logo o aluno pode não saber lidar com toda 

essa informação; os jovens são consumidores de tecnologia; a escola usa pouco a 

tecnologia; a escola deve aproveitar a potencialidade das TIC para instituir novos 

modos de promover a aprendizagem; a escola deverá ser consumidora crítica das 

TIC. 

 

Para melhor organização, e tendo em vista pontos de convergência entre as 

teses inferidas, sintetizamo-as nos quadros abaixo:  
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Quadro 13 - Tese 1 e premissas 
Fonte: elaborado pela autora (2020). 

 

Quadro 14 - Tese 2 e premissas 
Fonte: elaborado pela autora (2020). 

 
 

Quadro 15 - Tese 3 e premissas 
Fonte: elaborado pela autora (2020). 

 

 

Quadro 16 - Tese 4 e premissas 
Fonte: elaborado pela autora (2020). 

 

As TIC devem ser usadas para melhorar a qualidade da educação.   

 As TIC são ferramentas. 
 As TIC são apoios. 
 As TIC são escadas. 
 As TIC são recursos didáticos. 
 As TIC garantem uma aprendizagem significativa. 
 As TIC motivam o aluno para querer aprender. 
 As TIC combatem a repetência e o abandono da escola. 

O uso das TIC renova o Ensino Médio. 

 As TIC são ferramentas. 
 O uso das TIC é uma prática pedagógica moderna. 
 O uso das TIC conduz a uma aprendizagem significativa. 
 O uso da TIC motiva o aluno para querer aprender. 

As TIC devem perpassar transversalmente a proposta curricular da 
educação básica. 

 É uma exigência da lei e de especialistas da educação. 
 As TIC são recursos. 
 É condição para o exercício da cidadania. 
 A educação digital é uma das temáticas exigidas na atualidade. 

As TIC devem ser utilizadas nas aulas para promover a inclusão digital dos 
alunos.  

 É preciso levar o aluno a ser um consumidor crítico das TIC. 
 A tecnologia favorece o diálogo entre professores e aluno. 
 As TIC são recursos didáticos. 
 As TIC são ferramentas. 
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Quadro 17 - Tese 5 e premissas 
Fonte: elaborado pela autora (2020). 

 
 

Quadro 18 - Tese 6 e premissas 
Fonte: elaborado pela autora (2020). 

 

Na sessão a seguir, apresentaremos, as concepções de tecnologia e de 

letramento que o orador, enquanto instância política, crê que deverá orientar a ação 

pedagógica dos professores de Língua Portuguesa da Educação Básica  

 

4.3.6.2 Concepções de tecnologia e de letramento em contexto digital  

 

As premissas e teses inferidas sinalizam que o discurso de inserção dos 

artefatos digitais nas escolas apresenta como pano de fundo a crença na sua 

potencialidade para sanar os diversos problemas educacionais, daí o fato de a 

metáfora “a tecnologia é uma ferramenta” ser tão recorrente na maioria dos 

documentos analisados.  

As premissas que sustentam o discurso proferido acerca do uso das TIC na 

educação em 1998, quando da publicação dos PCN, são praticamente as mesmas de 

hoje, que se fazem presentes na BNCC. Claro, as práticas que acontecem em 

Deve-se adotar a pesquisa como princípio pedagógico, em que o professor 
deve deixar de ser um transmissor de conteúdos para ser um orientador da 
pesquisa e da aprendizagem.  

 O desenvolvimento científico e tecnológico e a produção acelerada do 
conhecimento impõem esse novo posicionamento. 

 O transmissor de conteúdos deve ser a tecnologia. 
 Os alunos da contemporaneidade são nativos digitais.  

Deve-se trabalhar o letramento do aluno nas práticas de linguagem 
contemporânea, permitindo a este valorizar, utilizar, compreender e criar 
soluções que envolvam o mundo digital, posicionando-se de forma crítica, 
reflexiva, colaborativa e ética nas diversas práticas sociais.  

 A linguagem digital é uma das diversas linguagens. 
 Trabalhar os multiletramentos e os novos letramentos propicia o exercício 

da cidadania e a inserção no mundo do trabalho. 
 As TIC permitem ao aluno continuar aprendendo ao longo da vida. 
 É uma exigência da lei e de especialistas da educação. 
 A tecnologia é uma ferramenta. 
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contexto digital na atualidade, com a Web 2.0, não são as mesmas de 1998, fazendo 

com que houvesse a inclusão dessas práticas no documento.  

Esse fato nos faz lembrar o que Seymour Papert já falara há mais de 30 anos, 

quando da publicação de seu livro, em 1993, “A máquina das crianças”, ao estabelecer 

uma analogia entre medicina e educação, propondo uma simulação entre dois grupos 

de viajantes vindos do século anterior: cirurgiões, que provavelmente ficariam 

assustados em lidar com os centros cirúrgicos, tamanha mudança; o segundo, 

professores do Ensino Fundamental, mesmo que precisassem passar por algumas 

adaptações e ficassem intrigados com alguns objetos estranhos, não teriam 

dificuldade em assumir a sala aula. Praticamente não haveria mudança na maneira 

como as aulas são ministradas.  

Na medicina, um “artefato potente” exige mais preparo do médico para saber 

utilizá-lo, e não a substituição deste por aquele, ao contrário do que vemos, algumas 

vezes, na educação, em que tem havido a substituição do “[...] trabalho docente pelas 

TIC, com todas as consequências políticas e práticas, operando mudanças profundas 

a ponto de reconfigurar todo o processo, da formação ao exercício profissional” 

(BARRETO, 2017, p. 13). 

A concepção de uso do artefato como recurso pedagógico, apresentada nos 

documentos oficiais, reverbera-se na prática do professor, como pudemos observar 

ao fazer a revisão de literatura, em que, na maioria dos achados, as os artefatos 

digitais são usados nessa perspectiva. E talvez essa concepção de uso contribua para 

a perpetuação de resultados insatisfatórios na educação ao longo dos anos. Se desde 

1998, nos PCN, já se creditava ao artefato a capacidade para sanar as diversas 

dificuldades educacionais, e elas ainda não foram resolvidas, é inadmissível que, 

depois de 20 anos, ainda haja a permanência desse discurso, pois o uso das TIC 

nessa perspectiva não tem sido profícuo.  

O quadro abaixo apresenta uma síntese das concepções de uso dos artefatos 

digitais, no ensino da Língua Portuguesa na educação básica, dos documentos oficiais 

analisados: 
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Documento 
Concepções de uso dos artefatos 

digitais no ensino 

LDB (EF) Habilidade técnica 

LDB (EM) 
Habilidade técnica 

Multiletramentos 

PNE Recurso Pedagógico 

PCN 
Habilidades técnicas 

Recurso Pedagógico 

DCN 
Habilidades técnicas 

Recurso Pedagógico 

BNCC 

Habilidade técnica 

Recurso Pedagógico 

Multiletramentos 

Novos Letramentos 

Quadro 19 – Concepções de uso das TIC  
Fonte: elaborado pela autora (2020). 

Embora, tenha-se proferido o discurso que as TIC melhoram a educação, em 

nenhum dos documentos foram apresentados dados fundamentados em pesquisas 

que comprovam tal fato. Alguns documentos analisados afirmam que o Ensino Médio 

é a etapa da educação básica que apresenta maiores desafios para os gestores 

educacionais, e curiosamente, é onde a nosso ver, há uma previsão de uso mais 

intenso das TIC no ensino. A esse discurso subjaz as metáforas a tecnologia é uma 

ferramenta, recorrente em todos os documentos, a tecnologia é uma escada, a 

tecnologia é apoio, e a analogia as tecnologias são como ferramentas.  

Oliveira, Ramon (2012, p. 31) lembra que ainda em 1982, nos primeiros 

seminários realizados para a discussão da inserção da informática na educação, I 

Seminário Nacional de Informática na Educação e II Seminário Nacional de 

Informática Educativa, uma preocupação entre os educadores da época era 

justamente de que “[...] houvesse por parte do MEC, uma definição para investir em 

tecnologia educacional como se esta fosse a saída para a crise do sistema 

educacional brasileiro”, tendo sido recomendado por eles, nesses seminários, 

conforme Moraes (1993, p. 20), “[...] que a presença do computador na escola fosse 

encarada como um meio auxiliar ao processo educacional, jamais deveria ser visto 

como um fim em si mesmo, e, como tal, deveria submeter-se aos fins da educação e 
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não determiná-los”. Brito e Purificação (2006, p. 63) lembram que foi recomendado 

também [...] não considerar o uso dos recursos computacionais como panacéia para 

enfrentar os problemas de educação [...]”. Contudo, as metáforas presentes nos 

documentos que analisamos fazem-nos acreditar que essas recomendações não têm 

sido levadas em consideração pela instância política. 

Street (2014, p. 148) ressalta que “[...] as metáforas servem para disfarçar os 

sustentáculos ideológicos de nossos próprios significados e usos de letramento”, 

escondendo, muitas vezes, relações de poder e controle financeiro e político, 

revelando, consoante Ferreira e Lemgruber (2018, p. 12) “[...] uma educação retratada 

como anacrônica – que precisa de atualização – quebrada (broken) – que precisa de 

conserto – falida – que precisa de investimento e reconstrução [...]”. 

Na maioria das vezes, as TIC são introduzidas nas salas de aula sem alterar a 

cultura escolar estabelecida (LANKSHEAR, KNOBEL, 2011). Em entrevista concedida 

a Romancini (2015, p. 98), os autores pontuam que a estrutura da sala de aula foi 

projetada, desde o início da escolarização, para tolher a intromissão das “práticas 

sociais do mundo real”, em que o currículo tem sido reduzido ao conteúdo, podendo 

ser “[...] organizado sequencialmente, colocado em pacotes, testado, examinado, ou 

de outra maneira tratado em termos que o sistema educacional e os administradores 

sancionem como “conhecimento escolar”, constituindo-se em “[...] recepção ou 

transmissão de algum tipo de conteúdo que pode ser considerado como ‘curricular’”. 

Contudo, os autores postulam que “as práticas sociais da vida cotidiana além da sala 

de aula não são curriculares, e elas envolvem muito mais do que conteúdo”.  

Corroborando, Cope e Kalantzis (2017)35 afirmam que as TIC devem ser 

usadas para criar ambientes de aprendizagem em que os alunos possam ser 

designers de significado e conhecimento - não copiadores ou lembretes de 

pedagogias didáticas tradicionais. O aluno deve usar os "recursos disponíveis" da 

linguagem para construir suas próprias representações de conhecimento, 

redesenhando, reformulando com sua própria voz, criando um novo significado. 

Então, ao invés de significado como replicação e repetição, tem-se significado como 

transformação e mudança. Ressaltam ainda, que a arquitetura patrimonial das 

escolas, a que chamam de “arquitetura da mesmice”, em que todos os alunos estão 

organizados da mesma maneira, ouvindo o professor falar, tendo que estar, por 

                                                      
35 Entrevista concedida a Alessandra Coutinho Fernandes. Pensares em Revista, São Gonçalo-RJ, 
n. 11, p. 157-166, 2017. 
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exemplo, na mesma página do livro ao mesmo tempo, para posteriormente responder 

a questões padronizadas, em que se ignora origens socioculturais e linguísticas, 

experiências, interesses, modos de envolvimento e o ritmo de aprendizado, 

compromete o desempenho dos alunos pois estes são diferentes, não podendo ser 

julgados por seu desempenho na mesma medida.  

Para Kleiman (2014, p. 80), o que tem havido na atualidade, quando da 

inserção dos artefatos digitais na escola, é a ocorrência de 3 tipos de prática: “[...] a 

aula tradicional melhorada, a aula tradicional fantasiada de digital e a aula digital [...]”. 

Acreditamos, assim como Pesce (2013, p. 3), que “o que importa não são os recursos 

tecnológicos em si, mas o enfoque outorgado à sua utilização”. A autora esclarece 

que 

Como todo e qualquer aparato apropriado pelo capital, a Cibercultura compõe 
as práticas sociais contemporâneas, do mesmo modo que por elas é 
composta. Esse imbricar traz múltiplas consequências, que vão desde 
promissoras possibilidades de se efetivar o esclarecimento e a emancipação, 
até ações contribuintes à coisificação do homem.  
 

Compreendemos que as TIC precisam estar na sala de aula, não porque sejam 

necessárias para melhorar a educação, como “solucionismo”, mas porque fazem parte 

das práticas sociais, assim como é necessário o professor trabalhar o letramento 

convencional, dos textos impressos, também se faz importante trabalhar o letramento 

de práticas sociais que acontecem em ambientes digitais. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa buscou analisar, à luz da Nova Retórica, concepções de 

tecnologia e de letramento, relacionado ao contexto digital, em documentos do 

Ministério da Educação (LDB, PCN, DCN, PNE e BNCC) que regem o ensino da 

Língua Portuguesa na educação básica.  

Defendemos a tese que a tecnologia é concebida, na maioria dos documentos 

do MEC orientadores da ação pedagógica, enquanto "ferramenta", "escada" e "apoio", 

o que sugere que o uso de artefatos digitais poderia "consertar" e promover "soluções" 

para problemas históricos e enraizados da educação. Mesmo recorrendo às 

concepções "Pedagogia dos Multiletramentos" e "Novos Letramentos", que 

conceitualmente possuiriam uma perspectiva crítica, a maioria das normas veicula a 

ideia de que as tecnologias contribuem tão somente para superar as dificuldades de 

processos de ensino e aprendizagem da Língua Portuguesa na Educação Básica.  

Após análise da estratégia argumentativa dos discursos dos documentos, 

concluimos que a tese levantada se confirmou, uma vez que o orador, enquanto 

instância política, busca convencer o auditório de que os artefatos digitais devem ser 

usados para melhorar a qualidade da educação; renovar o Ensino Médio; promover a 

inclusão digital dos alunos; devem perpassar transversalmente a proposta curricular 

da educação básica; deve-se adotar a pesquisa como princípio pedagógico, em que 

o professor deve deixar de ser um transmissor de conteúdos para ser um orientador 

da pesquisa e da aprendizagem; deve-se trabalhar o letramento do aluno nas práticas 

de linguagem contemporânea, permitindo a este valorizar, utilizar, compreender e criar 

soluções que envolvam o mundo digital, posicionando-se de forma crítica, reflexiva, 

colaborativa e ética nas diversas práticas sociais. 

Subjazem a esses discursos que as TIC são ferramentas; são apoios; são 

escadas; são recursos didáticos; motivam o aluno para querer aprender; o seu uso 

conduz a uma aprendizagem significativa e combate a repetência e o abandono 

escolar; o seu uso é uma prática pedagógica moderna; o transmissor de conteúdos 

deve ser o artefato digital; deve-se privilegiar a pesquisa e a produção colaborativa; 

os alunos da contemporaneidade são nativos digitais; o desenvolvimento científico e 

tecnológico e a produção acelerada do conhecimento impõem o uso das TIC na 

escola; o uso das TIC na educação é uma exigência da lei e de especialistas da 

educação; a escola deve acompanhar as transformações tecnológicas da sociedade, 
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já que faz parte dela; o uso das TIC na escola possibilita a inclusão digital; o uso das 

TIC na sociedade têm modificado as práticas de linguagem; trabalhar os 

multiletramentos e os novos letramentos propicia o exercício da cidadania e a inserção 

no mundo do trabalho. 

A metáfora a tecnologia é uma ferramenta está presente em quase todos os 

documentos analisados, sendo possível encontrar também a tecnologia é uma 

escada, a tecnologia é apoio, e a analogia as tecnologias são como ferramentas. 

Tanto as metáforas quanto as analogias reforçam a ideia de uso da tecnologia para 

consertar a educação, sugerindo que esta está “quebrada”. Observamos que essa 

concepção de uso, embora sem base empírica comprovada no documento, embasada 

apenas no discurso do “sabe-se que”, conforme já alertado por Ferreira e Lemgruber 

(2018), perpassa todos os documentos analisados, não tendo se alterado com o 

passar do tempo.  

Os documentos oficiais, com exceção da LDB, preconizam que os artefatos 

digitais sejam usados para melhorar a qualidade da educação, sendo apontados como 

uma das soluções para sanar os diversos problemas. Compreende-se que quanto 

mais tecnologia mais qualidade na educação, quanto mais dificuldade, problema, mais 

tecnologias. Verificamos que o uso de artefatos tecnológicos, salvo, raras exceções, 

é condição si ne qua non para melhorar a qualidade da educação ofertada. Não há 

outro meio a não ser uma solução advinda da aplicação de artefatos tecnológicos.  

Os discursos analisados sugerem que nos documentos que regem a educação 

básica no país há uma preponderância do modelo de letramento autônomo no que 

tange às práticas consideradas em contexto digital.  

Quanto à concepção de letramento, verificamos que embasa a BNCC a 

Pedagogia dos Multiletramentos e dos Novos Letramentos, com indícios também, no 

documento, que apontam para o uso dos artefatos tecnológicos não como objeto de 

conhecimento escolar, mas como recurso a ser utilizado para trabalhar determinado 

conteúdo. Na LDB, no que tange ao Ensino Médio, sugere-se também a presença da 

Pedagogia dos Multiletramentos. Nos demais documentos que estão em vigência, 

Plano Nacional de Educação, Diretrizes Curriculares Nacionais e LDB, esta referente 

ao Ensino Fundamental, bem como nos que não estão em vigência, como os 

Parâmetros Curriculares Nacionais, não encontramos indicativos que apontam para 

essas concepções de letramento, mas sim para uma “fetichização” dos artefatos 
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digitais – um deslumbramento das TIC, depositando nelas a crença de serem a 

“salvação” para a educação.  

Se esses documentos, que são orientadores também da formação inicial e 

continuada dos professores, concebem os artefatos nessa perspectiva, é natural que 

tenhamos práticas pedagógicas que caminhem nessa direção, como observamos na 

maioria das dissertações e teses que se encontram na revisão de literatura que 

fizemos. Sem uma formação inicial e continuada que possibilite ao professor ampliar 

seus conhecimentos sobre o uso de artefatos tecnológicos na perspectiva dos 

Multiletramentos e dos Novos Letramentos, em que está subjacente o modelo 

ideológico de letramento, o que veremos será a reprodução de velhas práticas, mas 

com o uso de tecnologias digitais, em que as escolas estarão utilizando para reforçar 

o modelo autônomo de letramento, ou seja, as tecnologias digitais sendo utilizadas 

para mascarar velhas metodologias.  

Compreender como os formuladores das políticas nacionais de educação 

concebem as TIC é compreender o papel que se atribui a cada um dos envolvidos no 

processo educacional, bem como o papel que se atribui a coisas e a pessoas. 

Depreendemos que não é o recurso que determina a concepção pedagógica de 

educação, mas é a concepção pedagógica que se tem desse recurso que determina 

a prática do professor.  

Ressaltamos que utilizar a tecnologia como um meio não é o problema, até 

porque na história da tecnologia e da filosofia da tecnologia é muito comum a técnica 

e a tecnologia como meio, o que nos proporciona bem-estar e progresso também. O 

problema é quando meios e fins se confundem e a tecnologia passa a ser um fim, 

como vimos na maioria dos documentos analisados.  

Neste ano 2020, em que se tem não só o Brasil mas o mundo assolado pela 

pandemia de Covid-19, os artefatos digitais têm se consagrado como elementos 

importantíssimos para a manutenção das relações sociais e também para a 

continuidade dos estudos. Contudo, tem evidenciado também que a tecnologia 

sozinha não faz educação. A humanidade ainda continuará precisando de escolas e 

de professores. Das escolas, porque as relações que são estabelecidas nesses 

ambientes perpassam o processo de ensino e aprendizagem dos objetos de 

conhecimento escolar, e do professor, para trilhar junto aos alunos o caminho do 

saber, propiciando situações que permitam a estes, por meio de uma relação dialógica 
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e reflexiva, serem sujeitos de suas histórias, e não objetos, engendrando as 

transformações sociais que levem à emancipação do indivíduo.  

Neste estudo, os envolvidos por traçarem os rumos da educação no país 

consideram o uso de artefatos digitais extremamente relevante para garantir o 

sucesso do processo educacional. Sabemos que um trabalho acadêmico nunca se 

encerra com o término da pesquisa, abrindo possibilidades para outros trabalhos 

futuros. Nessa perspectiva, sugerimos pesquisas relacionadas a elucidar quais outros 

fatores que os formuladores das políticas educacionais consideram como pontos-

chave para a garantia da qualidade educacional. 
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ANEXO 1 - Recorte das práticas leitoras que compreendem dimensões inter-

relacionadas às práticas de uso e reflexão em contexto digital 

 

Reconstrução e 
reflexão sobre as 

condições de 
produção e 

recepção dos 
textos pertencentes 

a diferentes 
gêneros e que 
circulam nas 

diferentes mídias 
e esferas/campos 

de atividade 
humana 

• Refletir sobre as transformações ocorridas [...] em função do 
desenvolvimento das tecnologias de comunicação e informação, do uso do 
hipertexto e da hipermídia e do surgimento da Web 2.0: novos gêneros do 
discurso e novas práticas de linguagem próprias da cultura digital, 
transmutação ou reelaboração dos gêneros em função das transformações 
pelas quais passam o texto [...], novas formas de interação e de 
compartilhamento de textos/ conteúdos/informações, reconfiguração do papel 
de leitor, que passa a ser também produtor, dentre outros, como forma de 
ampliar as possibilidades de participação na cultura digital e contemplar os 
novos e os multiletramentos. 

• Analisar as diferentes formas de manifestação da compreensão ativa (réplica 
ativa) dos textos que circulam nas redes sociais, blogs/microblog, sites e afins 
e os gêneros que conformam essas práticas de linguagem, como: comentário, 
carta de leitor, post em rede social, gif, meme, fanfic, vlogs variados, political 
remix, charge digital, paródias de diferentes tipos, vídeos-minuto, e-zine, 
fanzine, fanvídeo, vidding, gameplay, walkthrough, detonado, machinima, 
trailer honesto, playlists comentadas de diferentes tipos etc., de forma a 
ampliar a compreensão de textos que pertencem a esses gêneros e a 
possibilitar uma participação mais qualificada do ponto de vista ético, estético 
e político nas práticas de linguagem da cultura digital. 

Reflexão crítica 
sobre as temáticas 
tratadas e validade 
das informações 

• Refletir criticamente sobre a fidedignidade das informações, as temáticas, os 
fatos, os acontecimentos, as questões controversas presentes nos textos 
lidos, posicionando-se. 

Compreensão dos 
efeitos de sentido 
provocados pelos 
usos de recursos 

linguísticos e 
multissemióticos 

em textos 
pertencentes a 

gêneros diversos 

• Identificar implícitos e os efeitos de sentido decorrentes de determinados 
usos expressivos da linguagem, da pontuação e de outras notações, da 
escolha de determinadas palavras ou expressões e identificar efeitos de ironia 
ou humor.  
• Identificar e analisar efeitos de sentido decorrentes de escolhas e formatação 
de imagens (enquadramento, ângulo/vetor, cor, brilho, contraste), de sua 
sequenciação (disposição e transição, movimentos de câmera, remix) e da 
performance – movimentos do corpo, gestos, ocupação do espaço cênico e 
elementos sonoros (entonação, trilha sonora, sampleamento etc.) que nela se 
relacionam.  
• Identificar e analisar efeitos de sentido decorrentes de escolhas de volume, 
timbre, intensidade, pausas, ritmo, efeitos sonoros, sincronização etc. em 
artefatos sonoros. 

Estratégias e 
procedimentos de 

leitura 

• Articular o verbal com outras linguagens – diagramas, ilustrações, 
fotografias, vídeos, arquivos sonoros etc. – reconhecendo relações de 
reiteração, complementaridade ou contradição entre o verbal e as outras 
linguagens.  
• Buscar, selecionar, tratar, analisar e usar informações, tendo em vista 
diferentes objetivos. • Manejar de forma produtiva a não linearidade da leitura 
de hipertextos e o manuseio de várias janelas, tendo em vista os objetivos 
de leitura 

Adesão às práticas 
de leitura 

• Mostrar-se interessado e envolvido pela leitura de livros de literatura, textos 
de divulgação científica e/ou textos jornalísticos que circulam em várias 
mídias. 

Fonte: adaptado da BNCC (2020). 
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Anexo 2 - Eixo da Produção de Textos 

 

Consideração e 
reflexão sobre as 

condições de 
produção dos textos 

que regem a 
circulação de 

diferentes gêneros 
nas diferentes mídias 

e campos de 
atividade humana 

• Refletir sobre diferentes contextos e situações sociais em que se produzem 
textos e sobre as diferenças em termos formais, estilísticos e linguísticos que 
esses contextos determinam, incluindo-se aí a multissemiose e 
características da conectividade (uso de hipertextos e hiperlinks, dentre 
outros, presentes nos textos que circulam em contexto digital).  
• Analisar as condições de produção do texto no que diz respeito ao lugar 
social assumido e à imagem que se pretende passar a respeito de si mesmo; 
ao leitor pretendido; ao veículo ou à mídia em que o texto ou produção 
cultural vai circular; ao contexto imediato e ao contexto sócio-histórico mais 
geral; ao gênero do discurso/campo de atividade em questão etc. 

Alimentação 

temática 

• Selecionar informações e dados, argumentos e outras referências em 
fontes confiáveis impressas e digitais, organizando em roteiros ou outros 
formatos o material pesquisado, para que o texto a ser produzido tenha um 
nível de aprofundamento adequado (para além do senso comum, quando for 
esse o caso) e contemple a sustentação das posições defendidas. 

Construção da 

textualidade 

• Usar recursos linguísticos e multissemióticos de forma articulada e 
adequada, tendo em vista o contexto de produção do texto, a construção 
composicional e o estilo do gênero e os efeitos de sentido pretendidos. 

Estratégias de 

produção 

• Desenvolver estratégias de planejamento, revisão, edição, 
reescrita/redesign e avaliação de textos, considerando-se sua adequação 
aos contextos em que foram produzidos, ao modo (escrito ou oral; imagem 
estática ou em movimento etc.), à variedade linguística e/ou semioses 
apropriadas a esse contexto, os enunciadores envolvidos, o gênero, o 
suporte, a esfera/ campo de circulação, adequação à norma-padrão etc.  
• Utilizar softwares de edição de texto, de imagem e de áudio para editar 
textos produzidos em várias mídias, explorando os recursos multimídias 
disponíveis. 

Fonte: adaptado da BNCC (2020). 
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Anexo 3 - Eixo da Oralidade 

 

Consideração e reflexão 
sobre as condições de 

produção dos textos orais 
que regem a circulação de 

diferentes gêneros nas 
diferentes mídias e campos 

de atividade humana 

• Refletir sobre diferentes contextos e situações sociais em que se 
produzem textos orais e sobre as diferenças em termos formais, 
estilísticos e linguísticos que esses contextos determinam, incluindo-
se aí a multimodalidade e a multissemiose. 

Compreensão de textos 

orais 

• Proceder a uma escuta ativa, voltada para questões relativas ao 
contexto de produção dos textos, para o conteúdo em questão, para 
a observação de estratégias discursivas e dos recursos linguísticos e 
multissemióticos mobilizados, bem como dos elementos 
paralinguísticos e cinésicos. 

Produção de textos orais 

• Produzir textos pertencentes a gêneros orais diversos, 
considerando-se aspectos relativos ao planejamento, à produção, ao 
redesign, à avaliação das práticas realizadas em situações de 
interação social específicas. 

Compreensão dos efeitos 
de sentidos provocados 
pelos usos de recursos 

linguísticos e 
multissemióticos em textos 

pertencentes a gêneros 
diversos 

• Identificar e analisar efeitos de sentido decorrentes de escolhas de 
volume, timbre, intensidade, pausas, ritmo, efeitos sonoros, 
sincronização, expressividade, gestualidade etc. e produzir textos 
levando em conta efeitos possíveis. 

Relação entre fala e escrita 

• Estabelecer relação entre fala e escrita, levando-se em conta o modo 
como as duas modalidades se articulam em diferentes gêneros e 
práticas de linguagem (como jornal de TV, programa de rádio, 
apresentação de seminário, mensagem instantânea etc.), as 
semelhanças e as diferenças entre modos de falar e de registrar o 
escrito e os aspectos sociodiscursivos, composicionais e linguísticos 
de cada modalidade sempre relacionados com os gêneros em 
questão. 

Fonte: adaptado da BNCC (2020). 
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ANEXO 4 – Língua Portuguesa – 1º ao 5º ano 

 

PRÁTICAS DE LINGUAGEM OBJETOS DE CONHECIMENTO 

Produção de textos (escrita compartilhada e 
autônoma) 

Edição de textos. 
Utilização de tecnologia digital. 

Leitura/escuta (compartilhada e autônoma) 
Formação do leitor literário/Leitura 
multissemiótica. 

 

HABILIDADES 

 Identificar a função social de textos que circulam em campos da vida social dos quais participa 
cotidianamente [...] e nas mídias impressa, de massa e digital, reconhecendo para que foram 
produzidos, onde circulam, quem os produziu e a quem se destinam. 

 Identificar o efeito de sentido produzido pelo uso de recursos expressivos gráfico-visuais em textos 
multissemióticos. 

 Planejar, com a ajuda do professor, o texto que será produzido, [...] pesquisando em meios impressos 
ou digitais, [...] informações necessárias à produção do texto, organizando em tópicos os dados e as 
fontes pesquisadas. 

 Editar a versão final do texto, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, ilustrando 
[...] em suporte adequado, manual ou digital. 

 Utilizar software, inclusive programas de edição de texto, para editar e publicar os textos 
produzidos, explorando os recursos multissemióticos disponíveis. 

 Buscar, selecionar e ler, [...] textos que circulam em meios impressos ou digitais, de acordo com as 
necessidades e interesses. 

 Ler e compreender, [...], listas, agendas, [...] (digitais ou impressos), [...], considerando a situação 
comunicativa e o tema/assunto do texto e relacionando sua forma de organização à sua finalidade. 

 Planejar e produzir, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, bilhetes, [...], fotos 
ou ilustrações (digitais ou impressos), [...], considerando a situação comunicativa e o tema/assunto/ 
finalidade do texto. 

 Planejar e produzir, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, recados, avisos, [...] 
que possam ser repassados oralmente por meio de ferramentas digitais, em áudio ou vídeo, 
considerando a situação comunicativa e o tema/assunto/finalidade do texto. 

 Identificar e reproduzir, em listas, agendas, [...] e legendas para álbuns, fotos ou ilustrações (digitais 
ou impressos), a formatação e diagramação específica de cada um desses gêneros. 

 Identificar e reproduzir, em bilhetes, [...], e-mails, receitas [...], relatos (digitais ou impressos), a 
formatação e diagramação específica de cada um desses gêneros. 

 Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, fotolegendas em 
notícias, manchetes e lides em notícias, álbum de fotos digital noticioso e notícias curtas para público 
infantil, dentre outros gêneros do campo jornalístico, considerando a situação comunicativa e o 
tema/assunto do texto. 

 Escrever, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, fotolegendas em notícias, 
manchetes e lides em notícias, álbum de fotos digital noticioso e notícias curtas para público infantil, 
digitais ou impressos, dentre outros gêneros do campo jornalístico, considerando a situação 
comunicativa e o tema/assunto do texto. 

 Planejar e produzir, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, notícias curtas para 
público infantil, para compor jornal falado que possa ser repassado oralmente ou em meio digital, em 
áudio ou vídeo, dentre outros gêneros do campo jornalístico, considerando a situação comunicativa 
e o tema/assunto do texto. 

 Planejar, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, slogans e peça de campanha 
de conscientização destinada ao público infantil que possam ser repassados oralmente por meio de 
ferramentas digitais, em áudio ou vídeo, considerando a situação comunicativa e o 
tema/assunto/finalidade do texto. 
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 Identificar e reproduzir, em fotolegendas de notícias, álbum de fotos digital noticioso, cartas de leitor 
(revista infantil), digitais ou impressos, a formatação e diagramação específica de cada um desses 
gêneros, inclusive em suas versões orais. 

 Identificar e reproduzir, em anúncios publicitários e textos de campanhas de conscientização 
destinados ao público infantil (orais e escritos, digitais ou impressos), a formatação e diagramação 
específica de cada um desses gêneros, inclusive o uso de imagens (BRASIL, 2017, p. 107). 

 Explorar, com a mediação do professor, textos informativos de diferentes ambientes digitais de 
pesquisa [...]. 

 Planejar e produzir, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, diagramas, 
entrevistas, curiosidades, dentre outros gêneros do campo investigativo, digitais ou impressos, 
considerando a situação comunicativa e o tema/assunto/finalidade do texto. 

 Planejar e produzir, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, pequenos relatos 
de experimentos, entrevistas, verbetes de enciclopédia infantil, dentre outros gêneros do campo 
investigativo, digitais ou impressos, considerando a situação comunicativa e o 
tema/assunto/finalidade do texto. 

 Planejar e produzir, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, entrevistas, 
curiosidades, dentre outros gêneros do campo investigativo, que possam ser repassados oralmente 
por meio de ferramentas digitais, em áudio ou vídeo, considerando a situação comunicativa e o 
tema/assunto/finalidade do texto.  

 Planejar e produzir, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, relatos de 
experimentos, [...], dentre outros gêneros do campo investigativo, que possam ser repassados 
oralmente por meio de ferramentas digitais, em áudio ou vídeo, considerando a situação 
comunicativa e o tema/assunto/ finalidade do texto. 

 Identificar e reproduzir, em relatos de experimentos, entrevistas, verbetes de enciclopédia infantil, 
digitais ou impressos, a formatação e diagramação específica de cada um desses gêneros, inclusive 
em suas versões orais. 

 Selecionar livros da biblioteca [...] e/ou disponíveis em meios digitais para leitura individual, 
justificando a escolha e compartilhando com os colegas sua opinião, após a leitura. 

 Assistir, em vídeo digital, a programa de culinária infantil e, a partir dele, planejar e produzir receitas 
em áudio ou vídeo.  

 Assistir, em vídeo digital, a programa infantil com instruções de montagem, de jogos e brincadeiras e, 
a partir dele, planejar e produzir tutoriais em áudio ou vídeo. 

 Assistir, em vídeo digital, a postagem de vlog infantil de críticas de brinquedos e livros de literatura 
infantil e, a partir dele, planejar e produzir resenhas digitais em áudio ou vídeo. 

 Identificar e reproduzir, em textos injuntivos instrucionais ([...], digitais ou impressos), a formatação 
própria desses textos ([...]) e a diagramação específica dos textos desses gêneros [...]. 

 Identificar e reproduzir, em textos injuntivos instrucionais (instruções de jogos digitais ou impressos), 
a formatação própria desses textos [...] e formato específico dos textos orais ou escritos desses 
gêneros (lista/ apresentação de materiais e instruções/passos de jogo). 

 Ler e compreender, com autonomia, cartas dirigidas a veículos da mídia impressa ou digital [...] e 
notícias, [...], de acordo com as convenções do gênero carta e considerando a situação comunicativa 
e o tema/assunto do texto. 

 Ler/assistir e compreender, com autonomia, notícias, reportagens, vídeos em vlogs argumentativos, 
[...], de acordo com as convenções dos gêneros e considerando a situação comunicativa e o 
tema/assunto do texto. 

 Comparar informações sobre um mesmo fato veiculadas em diferentes mídias e concluir sobre qual 
é mais confiável e por quê. 

 Produzir cartas dirigidas a veículos da mídia impressa ou digital [...], [...] com opiniões e críticas, de 
acordo com as convenções do gênero carta e considerando a situação comunicativa e o tema/assunto 
do texto. 

 Produzir notícias sobre fatos ocorridos no universo escolar, digitais ou impressas, para o jornal da 
escola, noticiando os fatos e seus atores e comentando decorrências, de acordo com as convenções 
do gênero notícia e considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto. 
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 Produzir roteiro para edição de uma reportagem digital sobre temas de interesse da turma, a partir 
de buscas de informações, imagens, áudios e vídeos na internet, de acordo com as convenções do 
gênero e considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto. 

 Planejar e produzir, em colaboração com os colegas, telejornal para público infantil com algumas 
notícias e textos de campanhas que possam ser repassados oralmente ou em meio digital, em áudio 
ou vídeo, considerando a situação comunicativa, a organização específica da fala nesses gêneros e 
o tema/assunto/ finalidade dos textos. 

 Produzir jornais radiofônicos ou televisivos e entrevistas veiculadas em rádio, TV e na internet, 
orientando-se por roteiro ou texto e demonstrando conhecimento dos gêneros jornal falado/televisivo 
e entrevista. 

 Roteirizar, produzir e editar vídeo para vlogs argumentativos sobre produtos de mídia para público 
infantil (filmes, desenhos animados, HQs, games etc.), [...] considerando a situação comunicativa e o 
tema/ assunto/finalidade do texto. 

 Argumentar oralmente sobre acontecimentos de interesse social, com base em conhecimentos sobre 
fatos divulgados em TV [...], mídia impressa e digital, respeitando pontos de vista diferentes. 

 Identificar e reproduzir, em notícias, manchetes, lides e corpo de notícias simples para público infantil 
e cartas de reclamação [...], digitais ou impressos, a formatação e diagramação específica de cada 
um desses gêneros, inclusive em suas versões orais. 

 Analisar o uso de adjetivos em cartas dirigidas a veículos da mídia impressa ou digital [...]. 

 Analisar o padrão entonacional, a expressão facial e corporal e as escolhas de variedade e registro 
linguísticos de vloggers de vlogs opinativos ou argumentativos. 

 Buscar e selecionar, com o apoio do professor, informações de interesse sobre fenômenos sociais e 
naturais, em textos que circulam em meios impressos ou digitais. 

 Planejar e produzir texto sobre tema de interesse, organizando resultados de pesquisa em fontes de 
informação impressas ou digitais, incluindo imagens e gráficos ou tabelas, considerando a situação 
comunicativa e o tema/assunto do texto. 

 Planejar e produzir, com certa autonomia, verbetes de enciclopédia infantil, digitais ou impressos, 
considerando a situação comunicativa e o tema/ assunto/finalidade do texto. 

 Identificar e reproduzir, em verbetes de enciclopédia infantil, digitais ou impressos, a formatação e 
diagramação específica desse gênero [...], considerando a situação comunicativa e o tema/ 
assunto/finalidade do texto. 

 Observar, em ciberpoemas e minicontos infantis em mídia digital, os recursos multissemióticos 
presentes nesses textos digitais. 

 

Fonte: adaptado da BNCC (2020). 
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ANEXO 5 – Língua Portuguesa – 6º ao 9º ano 

 

PRÁTICAS 
DE 

LINGUAGEM 
OBJETOS DE CONHECIMENTO 

Leitura 

Relação do verbal com outras semioses. 
Reconstrução da textualidade e compreensão dos efeitos de sentidos provocados 
pelos usos de recursos linguísticos e multissemióticos. 
Caracterização do campo jornalístico e relação entre os gêneros em circulação, 
mídias e práticas da cultura digital. 
Exploração da multissemiose. 
Efeitos de sentidos provocados pelos usos de recursos linguísticos e 
multissemióticos. 
Curadoria de informação. 
Caracterização do campo jornalístico e relação entre os gêneros em circulação, 
mídias e práticas da cultura digital. 

Produção de 
textos 

Revisão/edição de texto informativo e opinativo. 
Textualização, revisão e edição. 
Estratégias de escrita: textualização, revisão e edição. 
Textualização, tendo em vista suas condições de produção, as características do 
gênero em questão, o estabelecimento de coesão, adequação à norma-padrão e 
o uso adequado de ferramentas de edição. 
Estratégias de produção: planejamento, textualização, revisão e edição de textos 
publicitários. 

Análise 
linguística/ 
semiótica 

Usar adequadamente ferramentas de apoio a apresentações orais. 
Recursos linguísticos e semióticos que operam nos textos pertencentes aos 
gêneros literários. 

 
Habilidades 

 Analisar e comparar peças publicitárias variadas (cartazes, folhetos, outdoor, anúncios e propagandas 
em diferentes mídias, spots, jingle, vídeos etc.), de forma a perceber a articulação entre elas em 
campanhas, as especificidades das várias semioses e mídias, a adequação dessas peças ao público-
alvo, aos objetivos do anunciante e/ou da campanha e à construção composicional e estilo dos gêneros 
em questão, como forma de ampliar suas possibilidades de compreensão (e produção) de textos 
pertencentes a esses gêneros. 

 Identificar, em notícias, o fato central, suas principais circunstâncias e eventuais decorrências; em 
reportagens e fotorreportagens o fato ou a temática retratada e a perspectiva de abordagem, em 
entrevistas os principais temas/subtemas abordados, explicações dadas ou teses defendidas em 
relação a esses subtemas; em tirinhas, memes, charge, a crítica, ironia ou humor presente. 

 Inferir e justificar, em textos multissemióticos – tirinhas, charges, memes, gifs etc. –, o efeito de 
humor, ironia e/ou crítica pelo uso ambíguo de palavras, expressões ou imagens ambíguas, de clichês, 
de recursos iconográficos, de pontuação etc. 

 Produzir e publicar notícias, fotodenúncias, fotorreportagens, reportagens, reportagens 
multimidiáticas, infográficos, podcasts noticiosos, entrevistas, [...] de interesse local ou global, 
textos de apresentação e apreciação de produção cultural – resenhas e outros [...], tais como vlogs e 
podcasts culturais, gameplay, detonado etc.– e cartazes, [...], spots, jingles de campanhas 
sociais, [...] em várias mídias, vivenciando de forma significativa o papel de repórter, de comentador, 
de analista, de crítico, de editor ou articulista, de booktuber, de vlogger (vlogueiro) etc., como forma 
de compreender as condições de produção que envolvem a circulação desses textos e poder participar 
e vislumbrar possibilidades de participação nas práticas de linguagem do campo jornalístico e do campo 
midiático de forma ética e responsável, levando-se em consideração o contexto da Web 2.0, que amplia 
a possibilidade de circulação desses textos e “funde” os papéis de leitor e autor, de consumidor e 
produtor. 

 Revisar/editar o texto produzido – notícia, reportagem, resenha, artigo de opinião, dentre outros –, 
tendo em vista sua adequação ao contexto de produção, a mídia em questão, características do gênero, 
aspectos relativos à textualidade, a relação entre as diferentes semioses, a formatação e uso 
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adequado das ferramentas de edição (de texto, foto, áudio e vídeo, dependendo do caso) e 
adequação à norma culta. 

 Planejar uma campanha publicitária sobre questões/problemas, temas, causas significativas para a 
escola e/ou comunidade, a partir de um levantamento de material sobre o tema ou evento, da definição 
do público-alvo, do texto ou peça a ser produzido – cartaz, banner, folheto, panfleto, anúncio impresso 
e para internet, spot, propaganda de rádio, TV etc. –, da ferramenta de edição de texto, áudio ou 
vídeo que será utilizada, do recorte e enfoque a ser dado, das estratégias de persuasão que serão 
utilizadas etc. 

 Produzir notícias para rádios, TV ou vídeos, podcasts noticiosos e de opinião, entrevistas, 
comentários, vlogs, jornais radiofônicos e televisivos, dentre outros possíveis, relativos a fato e temas 
de interesse pessoal, local ou global e textos orais de apreciação e opinião – podcasts e vlogs 
noticiosos, culturais e de opinião, orientando-se por roteiro ou texto, considerando o contexto de 
produção e demonstrando domínio dos gêneros. 

 Identificar e analisar posicionamentos defendidos e refutados na escuta de interações polêmicas em 
entrevistas, discussões e debates (televisivo, em sala de aula, em redes sociais etc.), entre outros, e 
se posicionar frente a eles. 

 Desenvolver estratégias de planejamento, elaboração, revisão, edição, reescrita/ redesign [...] e 
avaliação de textos orais, áudio e/ou vídeo, considerando sua adequação aos contextos em que foram 
produzidos, à forma composicional e estilo de gêneros, a clareza, progressão temática e variedade 
linguística empregada, os elementos relacionados à fala, tais como modulação de voz, entonação, 
ritmo, altura e intensidade, respiração etc., os elementos cinésicos, tais como postura corporal, 
movimentos e gestualidade significativa, expressão facial, contato de olho com plateia etc. 

 Analisar e utilizar as formas de composição dos gêneros jornalísticos da ordem do relatar, tais como 
notícias (pirâmide invertida no impresso X blocos noticiosos hipertextuais e hipermidiáticos no 
digital, que também pode contar com imagens de vários tipos, vídeos, gravações de áudio etc.), da 
ordem do argumentar, tais como artigos de opinião e editorial (contextualização, defesa de tese/opinião 
e uso de argumentos) e das entrevistas: apresentação e contextualização do entrevistado e do tema, 
estrutura pergunta e resposta etc. 

 Refletir sobre a relação entre os contextos de produção dos gêneros de divulgação científica – texto 
didático, artigo de divulgação científica, reportagem de divulgação científica, verbete de enciclopédia 
(impressa e digital), esquema, infográfico (estático e animado), relatório, relato multimidiático de 
campo, podcasts e vídeos variados de divulgação científica etc. – e os aspectos relativos à construção 
composicional e às marcas linguística características desses gêneros, de forma a ampliar suas 
possibilidades de compreensão (e produção) de textos pertencentes a esses gêneros. 

 Selecionar informações e dados relevantes de fontes diversas (impressas, digitais, orais etc.), 
avaliando a qualidade e a utilidade dessas fontes, e organizar, esquematicamente, com ajuda do 
professor, as informações necessárias [...] com ou sem apoio de ferramentas digitais, em quadros, 
tabelas ou gráficos. 

 Articular o verbal com os esquemas, infográficos, imagens variadas etc. na (re)construção dos sentidos 
dos textos de divulgação científica e retextualizar do discursivo para o esquemático – infográfico, 
esquema, tabela, gráfico, ilustração etc. – e, ao contrário, transformar o conteúdo das tabelas, 
esquemas, infográficos, ilustrações etc. em texto discursivo, como forma de ampliar as possibilidades 
de compreensão desses textos e analisar as características das multissemioses e dos gêneros em 
questão. 

 Planejar textos de divulgação científica, [...], de notas e sínteses de leituras ou de registros de 
experimentos ou de estudo de campo, produzir, revisar e editar textos voltados para a divulgação do 
conhecimento e de dados e resultados de pesquisas, tais como artigo de divulgação científica, [...] 
verbete de enciclopédia digital colaborativa, infográfico, relatório, [...], relato (multimidiático) de 
campo, tendo em vista seus contextos de produção [...]. 

 Produzir, revisar e editar textos voltados para a divulgação do conhecimento e de dados e resultados 
de pesquisas, tais como artigos de divulgação científica, verbete de enciclopédia, infográfico animado, 
podcast ou vlog científico, relato de experimento, relatório, relatório multimidiático de campo, dentre 
outros, considerando o contexto de produção e as regularidades dos gêneros em termos de suas 
construções composicionais e estilos. 

 Produzir roteiros para elaboração de vídeos de diferentes tipos (vlog científico, vídeo-minuto, 
programa de rádio, podcasts) para divulgação de conhecimentos científicos e resultados de pesquisa, 
tendo em vista seu contexto de produção, os elementos e a construção composicional dos roteiros. 
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 Organizar os dados e informações pesquisados em painéis ou slides de apresentação, levando em 
conta o contexto de produção, o tempo disponível, as características do gênero apresentação oral, a 
multissemiose, as mídias e tecnologias que serão utilizadas, ensaiar a apresentação, considerando 
também elementos paralinguísticos e cinésicos e proceder à exposição oral de resultados de estudos 
e pesquisas, no tempo determinado, a partir do planejamento e da definição de diferentes formas de 
uso da fala – memorizada, com apoio da leitura ou fala espontânea. 

 Usar adequadamente ferramentas de apoio a apresentações orais, escolhendo e usando tipos e 
tamanhos de fontes que permitam boa visualização, topicalizando e/ou organizando o conteúdo em 
itens, inserindo de forma adequada imagens, gráficos, tabelas, formas e elementos gráficos, 
dimensionando a quantidade de texto (e imagem) por slide, usando progressivamente e de forma 
harmônica recursos mais sofisticados como efeitos de transição, slides mestres, layouts personalizados 
etc. 

 Analisar a construção composicional dos textos pertencentes a gêneros relacionados à divulgação de 
conhecimentos: título, (olho), introdução, divisão do texto em subtítulos, imagens ilustrativas de 
conceitos, relações, ou resultados complexos (fotos, ilustrações, esquemas, gráficos, infográficos, 
diagramas, figuras, tabelas, mapas) etc., exposição, contendo definições, descrições, comparações, 
enumerações, exemplificações e remissões a conceitos e relações por meio de notas de rodapé, boxes 
ou links; ou título, contextualização do campo, ordenação temporal ou temática por tema ou subtema, 
intercalação de trechos verbais com fotos, ilustrações, áudios, vídeos etc. e reconhecer traços da 
linguagem dos textos de divulgação científica, fazendo uso consciente das estratégias de 
impessoalização da linguagem (ou de pessoalização, se o tipo de publicação e objetivos assim o 
demandarem, como em alguns podcasts e vídeos de divulgação científica), 3ª pessoa, presente 
atemporal, recurso à citação, uso de vocabulário técnico/especializado etc., [...]. 

 Posicionar-se criticamente em relação a textos pertencentes a gêneros como quarta-capa, programa 
(de teatro, dança, exposição etc.), sinopse, resenha crítica, comentário em blog/vlog cultural etc., para 
selecionar obras literárias e outras manifestações artísticas (cinema, teatro, exposições, espetáculos, 
CD´s, DVD´s etc.), diferenciando as sequências descritivas e avaliativas e reconhecendo-os como 
gêneros que apoiam a escolha do livro ou produção cultural [...]. 

 Participar de práticas de compartilhamento de leitura/recepção de obras literárias/ manifestações 
artísticas, como [...] apresentações teatrais, musicais e de filmes, cineclubes, festivais de vídeo, saraus, 
slams, canais de booktubers, redes sociais temáticas (de leitores, de cinéfilos, de música etc.), [...], 
tecendo [...] comentários de ordem estética e afetiva e justificando suas apreciações, escrevendo 
comentários e resenhas para jornais, blogs e redes sociais e utilizando formas de expressão das 
culturas juvenis, tais como, vlogs e podcasts culturais (literatura, cinema, teatro, música), playlists 
comentadas, fanfics, fanzines, e-zines, fanvídeos, fanclipes, posts em fanpages, trailer honesto, 
vídeo-minuto, dentre outras [...]. 

 Ler em voz alta textos literários diversos – como contos de amor [...]; bem como leituras orais 
capituladas (compartilhadas ou não com o professor) de livros de maior extensão, como romances, [...], 
– contar/recontar histórias tanto da tradição oral [...] quanto da tradição literária escrita, expressando a 
compreensão e interpretação do texto [...] que respeite o ritmo, as pausas, as hesitações, a entonação 
indicados tanto pela pontuação quanto por outros recursos gráfico-editoriais, como negritos, itálicos, 
caixa-alta, ilustrações etc., gravando essa leitura ou esse conto/reconto, seja para análise posterior, 
seja para produção de audiobooks de textos literários diversos ou de podcasts de leituras dramáticas 
com ou sem efeitos especiais e ler e/ou declamar poemas diversos [...] empregando os recursos 
linguísticos, paralinguísticos e cinésicos [...] como o ritmo e a entonação, o emprego de pausas e 
prolongamentos, o tom e o timbre vocais, bem como eventuais recursos de gestualidade e pantomima 
que convenham ao gênero poético e à situação de compartilhamento em questão. 

 Comparar notícias e reportagens sobre um mesmo fato divulgadas em diferentes mídias, analisando 
as especificidades das mídias, os processos de (re)elaboração dos textos e a convergência das mídias 
em notícias ou reportagens multissemióticas. 

 Analisar a estrutura e funcionamento dos hiperlinks em textos noticiosos publicados na Web e 
vislumbrar possibilidades de uma escrita hipertextual. 

 Explorar o espaço reservado ao leitor nos jornais, revistas, impressos e on-line, sites noticiosos etc., 
destacando notícias, fotorreportagens, entrevistas, charges, assuntos, temas, debates em foco, 
posicionando-se de maneira ética e respeitosa frente a esses textos e opiniões a eles relacionadas, e 
publicar notícias, notas jornalísticas, fotorreportagem de interesse geral nesses espaços do leitor. 
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 Comparar informações sobre um mesmo fato divulgadas em diferentes veículos e mídias, analisando 
e avaliando a confiabilidade. 

 Identificar os efeitos de sentido devidos à escolha de imagens estáticas, sequenciação ou sobreposição 
de imagens, definição de figura/fundo, ângulo, profundidade e foco, cores/tonalidades, relação com o 
escrito (relações de reiteração, complementação ou oposição) etc. em notícias, reportagens, 
fotorreportagens, foto-denúncias, memes, gifs, anúncios publicitários e propagandas publicados em 
jornais, revistas, sites na internet etc. 

 Planejar notícia impressa e para circulação em outras mídias (rádio ou TV/vídeo), tendo em vista as 
condições de produção, do texto – objetivo, leitores/espectadores, veículos e mídia de circulação etc. 
–, a partir da escolha do fato a ser noticiado [...], do levantamento de dados e informações sobre o fato 
– que pode envolver entrevistas com envolvidos ou com especialistas, consultas a fontes, análise de 
documentos, cobertura de eventos etc.–, do registro dessas informações e dados, da escolha de fotos 
ou imagens a produzir ou a utilizar etc. e a previsão de uma estrutura hipertextual (no caso de 
publicação em sites ou blogs noticiosos). 

 Produzir notícia impressa tendo em vista características do gênero [...] e o estabelecimento adequado 
de coesão e produzir notícia para TV, rádio e internet, tendo em vista, além das características do 
gênero, os recursos de mídias disponíveis e o manejo de recursos de captação e edição de áudio 
e imagem. 

 Planejar resenhas, vlogs, vídeos e podcasts variados, e textos e vídeos de apresentação e 
apreciação próprios das culturas juvenis (algumas possibilidades: fanzines, fanclipes, e-zines, 
gameplay, detonado etc.), [...] tendo em vista [...] objetivo, leitores/espectadores, veículos e mídia de 
circulação etc. –, a partir da escolha de uma produção ou evento cultural para analisar – livro, filme, 
série, game, canção, videoclipe, fanclipe, show, saraus, slams etc. – da busca de informação sobre 
a produção ou evento escolhido, da síntese de informações sobre a obra/evento e do elenco/seleção 
de aspectos, elementos ou recursos que possam ser destacados positiva ou negativamente ou da 
roteirização do passo a passo do game para posterior gravação dos vídeos. 

 Produzir resenhas críticas, vlogs, vídeos, podcasts variados e produções e gêneros próprios das 
culturas juvenis (algumas possibilidades: fanzines, fanclipes, e-zines, gameplay, detonado etc.), que 
apresentem/descrevam e/ou avaliem produções culturais [...] ou evento [...], tendo em vista o contexto 
de produção dado, as características do gênero, os recursos das mídias envolvidas e a textualização 
adequada dos textos e/ou produções. 

 Produzir, revisar e editar textos publicitários, levando em conta o contexto de produção dado, 
explorando recursos multissemióticos, relacionando elementos verbais e visuais, utilizando 
adequadamente estratégias discursivas de persuasão e/ou convencimento e criando título ou slogan 
que façam o leitor motivar-se a interagir com o texto produzido e se sinta atraído pelo serviço, ideia ou 
produto em questão. 

 Divulgar resultados de pesquisas por meio de apresentações orais, painéis, artigos de divulgação 
científica, verbetes de enciclopédia, podcasts científicos etc. 

 Reconhecer a estrutura de hipertexto em textos de divulgação científica e proceder à remissão a 
conceitos e relações por meio de notas de rodapés ou boxes. 

 Analisar, entre os textos literários e entre estes e outras manifestações artísticas (como cinema, teatro, 
[...] e midiáticas), referências explícitas ou implícitas a outros textos, quanto aos temas, personagens 
e recursos literários e semióticos. 

 Ler, de forma autônoma, e compreender [...] romances infantojuvenis, contos populares, [...], vídeo-
poemas, poemas visuais, dentre outros, expressando avaliação sobre o texto lido e estabelecendo 
preferências por gêneros, temas, autores. 

 Analisar os interesses que movem o campo jornalístico, os efeitos das novas tecnologias no campo 
e as condições que fazem da informação uma mercadoria, de forma a poder desenvolver uma atitude 
crítica frente aos textos jornalísticos. 

 Identificar e comparar as várias editorias de jornais impressos e digitais e de sites noticiosos, de forma 
a refletir sobre os tipos de fato que são noticiados e comentados, as escolhas sobre o que noticiar e o 
que não noticiar e o destaque/enfoque dado e a fidedignidade da informação. 

 Analisar o fenômeno da disseminação de notícias falsas nas redes sociais e desenvolver estratégias 
para reconhecê-las, a partir da verificação/avaliação do veículo, fonte, data e local da publicação, 
autoria, URL, da análise da formatação, da comparação de diferentes fontes, da consulta a sites de 
curadoria que atestam a fidedignidade do relato dos fatos e denunciam boatos etc. 
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 Analisar diferentes práticas (curtir, compartilhar, comentar, curar etc.) e textos pertencentes a 
diferentes gêneros da cultura digital (meme, gif, comentário, charge digital etc.) envolvidos no trato 
com a informação e opinião, de forma a possibilitar uma presença mais crítica e ética nas redes. 

 Analisar textos de opinião (artigos de opinião, editoriais, cartas de leitores, comentários, posts de 
blog e de redes sociais, charges, memes, gifs etc.) e posicionar-se de forma crítica e fundamentada, 
ética e respeitosa frente a fatos e opiniões relacionados a esses textos. 

 Justificar diferenças ou semelhanças no tratamento dado a uma mesma informação veiculada em 
textos diferentes, consultando sites e serviços de checadores de fatos. 

 Analisar, em notícias, reportagens e peças publicitárias em várias mídias, os efeitos de sentido devidos 
ao tratamento e à composição dos elementos nas imagens em movimento, à performance, à montagem 
feita (ritmo, duração e sincronização entre as linguagens – complementaridades, interferências etc.) e 
ao ritmo, melodia, instrumentos e sampleamentos das músicas e efeitos sonoros. 

 Planejar reportagem impressa e em outras mídias (rádio ou TV/vídeo, sites), tendo em vista [...] 
objetivo, leitores/espectadores, veículos e mídia de circulação etc. – a partir da escolha do fato a ser 
aprofundado ou do tema a ser focado [...], do levantamento de dados e informações sobre o fato ou 
tema [...], do registro dessas informações e dados, da escolha de fotos ou imagens a produzir ou a 
utilizar etc., da produção de infográficos [...], e da organização hipertextual (no caso a publicação em 
sites ou blogs noticiosos ou mesmo de jornais impressos, por meio de boxes variados). 

 Produzir reportagem impressa, com título, linha fina [...], organização composicional (expositiva, 
interpretativa e/ou opinativa), progressão temática e uso de recursos linguísticos compatíveis com as 
escolhas feitas e reportagens multimidiáticas, tendo em vista as condições de produção, as 
características do gênero, os recursos e mídias disponíveis, sua organização hipertextual e o manejo 
adequado de recursos de captação e edição de áudio e imagem e adequação à norma-padrão. 

 Produzir, revisar e editar peças e campanhas publicitárias, envolvendo o uso articulado e complementar 
de diferentes peças publicitárias: cartaz, banner, indoor, [...] anúncio de jornal/revista, para internet, 
spot, propaganda de rádio, TV, a partir da escolha da questão/problema/causa significativa para a 
escola e/ou a comunidade escolar, da definição do público-alvo, das peças que serão produzidas, das 
estratégias de persuasão [...] utilizadas. 

 Planejar entrevistas orais [...] levando em conta o gênero e seu contexto de produção, partindo do 
levantamento de informações sobre o entrevistado e sobre a temática e da elaboração de um roteiro 
de perguntas, [...], realizar entrevista e fazer edição em áudio ou vídeo, [...] para publicação da 
entrevista isoladamente ou como parte integrante de reportagem multimidiática, adequando-a a seu 
contexto de publicação e garantindo a relevância das informações mantidas e a continuidade temática. 

 Analisar, a partir do contexto de produção, a forma de organização das cartas abertas, abaixo-
assinados e petições on-line [...] e a proposição, discussão e aprovação de propostas políticas ou de 
soluções para problemas de interesse público, apresentadas ou lidas nos canais digitais de 
participação, identificando suas marcas linguísticas, como forma de possibilitar a escrita ou subscrição 
consciente de abaixo-assinados e textos dessa natureza e poder se posicionar de forma crítica e 
fundamentada frente às propostas. 

 Realizar enquetes e pesquisas de opinião, [...] documentando-a de diferentes maneiras por meio de 
diferentes procedimentos, gêneros e mídias e, [...] selecionar informações e dados relevantes de fontes 
pertinentes diversas (sites, impressos, vídeos etc.), avaliando a qualidade e a utilidade dessas fontes, 
que possam servir de contextualização e fundamentação de propostas [...]. 

 Divulgar o resultado de pesquisas por meio de apresentações orais, verbetes de enciclopédias 
colaborativas, [...], vlogs científicos, vídeos de diferentes tipos etc. 

 Tomar nota de videoaulas, aulas digitais, apresentações multimídias, vídeos de divulgação 
científica, documentários e afins, identificando, em função dos objetivos, informações principais para 
apoio ao estudo e realizando, [...], uma síntese final [...] e que, em alguns casos, seja acompanhada de 
reflexões pessoais [...]. 

 Analisar a estrutura de hipertexto e hiperlinks em textos de divulgação científica que circulam na Web 
e proceder à remissão a conceitos e relações por meio de links. 

 Analisar os efeitos de sentido decorrentes do uso de mecanismos de intertextualidade [...] entre os 
textos literários, entre esses textos literários e outras manifestações artísticas (cinema, teatro, artes 
visuais e midiáticas, música), [...] e entre o texto original e paródias, paráfrases, pastiches, trailer 
honesto, vídeos-minuto, vidding, dentre outros. 

Fonte: adaptado da BNCC (2020). 
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ANEXO 6 - Competência 7 

 

HABILIDADES 

 Fazer curadoria de informação, tendo em vista diferentes propósitos e projetos discursivos. 

 Selecionar informações, dados e argumentos em fontes confiáveis, impressas e digitais, e utilizá-los 
de forma referenciada, para que o texto a ser produzido tenha um nível de aprofundamento adequado 
[...] e contemple a sustentação das posições defendidas. 

 Elaborar roteiros para a produção de vídeos variados (vlog, videoclipe, videominuto, documentário etc.), 
apresentações teatrais, narrativas multimídia e transmídia, podcasts, playlists comentadas etc., para 
ampliar as possibilidades de produção de sentidos e engajar-se em práticas autorais e coletivas. 

 Utilizar softwares de edição de textos, fotos, vídeos e áudio, além de ferramentas e ambientes 
colaborativos para criar textos e produções multissemióticas com finalidades diversas, explorando os 
recursos e efeitos disponíveis e apropriando-se de práticas colaborativas de escrita, de construção 
coletiva do conhecimento e de desenvolvimento de projetos. 

 Realizar pesquisas de diferentes tipos [...], usando fontes abertas e confiáveis, registrando o processo 
e comunicando os resultados, [...], como forma de compreender como o conhecimento científico é 
produzido e apropriar-se dos procedimentos e dos gêneros textuais envolvidos na realização de 
pesquisas. 

 Selecionar informações e dados necessários para uma dada pesquisa [...] em diferentes fontes (orais, 
impressas, digitais etc.) e comparar autonomamente esses conteúdos, levando em conta seus 
contextos de produção, referências e índices de confiabilidade, e percebendo coincidências, 
complementaridades, contradições, erros ou imprecisões conceituais e de dados, de forma a 
compreender e posicionar-se criticamente sobre esses conteúdos e estabelecer recortes precisos. 

 Utilizar adequadamente ferramentas de apoio a apresentações orais, escolhendo e usando tipos e 
tamanhos de fontes que permitam boa visualização, topicalizando e/ou organizando o conteúdo em 
itens, inserindo de forma adequada imagens, gráficos, tabelas, formas e elementos gráficos, 
dimensionando a quantidade de texto e imagem por slide e usando, de forma harmônica, recursos 
(efeitos de transição, slides mestres, layouts personalizados, gravação de áudios em slides etc.). 

 Usar procedimentos de checagem de fatos noticiados e fotos publicadas (verificar/avaliar veículo, fonte, 
data e local da publicação, autoria, URL, formatação; comparar diferentes fontes; consultar ferramentas 
e sites checadores etc.), de forma a combater a proliferação de notícias falsas (fake news). 

 Analisar o fenômeno da pós-verdade – discutindo as condições e os mecanismos de disseminação de 
fake news e também exemplos, causas e consequências [...] –, de forma a adotar atitude crítica em 
relação ao fenômeno e desenvolver uma postura flexível que permita rever crenças e opiniões quando 
fatos apurados as contradisserem. 

 Analisar os processos humanos e automáticos de curadoria que operam nas redes sociais e outros 
domínios da internet, comparando os feeds de diferentes páginas de redes sociais e discutindo os 
efeitos desses modelos de curadoria, de forma a ampliar as possibilidades de trato com o diferente e 
minimizar o efeito bolha e a manipulação de terceiros. 

 Atuar de forma fundamentada, ética e crítica na produção e no compartilhamento de comentários, 
textos noticiosos e de opinião, memes, gifs, remixes variados etc. em redes sociais ou outros ambientes 
digitais. 

 Analisar formas contemporâneas de publicidade em contexto digital (advergame, anúncios em vídeos, 
social advertising, unboxing, narrativa mercadológica, entre outras), e peças de campanhas 
publicitárias e políticas (cartazes, [...] propagandas em diferentes mídias, spots, jingles etc.), 
identificando valores e representações de situações, grupos e configurações sociais veiculadas, 
desconstruindo estereótipos, destacando estratégias de engajamento e viralização e explicando os 
mecanismos de persuasão utilizados e os efeitos de sentido provocados pelas escolhas feitas em 
termos de elementos e recursos linguístico-discursivos, imagéticos, sonoros, gestuais e espaciais, 
entre outros. 

Fonte: adaptado da BNCC (2020). 

 

 


