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Multiletramentos, Redes Sociais e Ensino de Língua Portuguesa 

 

 

RESUMO 

 

 

Este trabalho de conclusão do Mestrado Profissional em Letras (PROFLETRAS) se 

desenvolve no âmbito do grupo de pesquisa FORTE – Formação, Linguagens e Tecnologias – 

(CNPq/UESC) no intuito de fomentar estratégias de ensino/aprendizagem de Língua 

Portuguesa a partir da pedagogia dos multiletramentos e de estudos sobre o uso de sites de 

redes sociais (SRS) no ensino de línguas. Pesquisas demonstram que o uso de SRS influencia 

positivamente o ensino/aprendizagem de línguas (DIAS E ARAGÃO, 2014; GOMES, 2016; 

FINARDI; PORCINO, 2016). Nesse contexto, elaboramos um caderno pedagógico com ações 

didáticas que favoreçam práticas comunicativas mediadas pelas mídias digitais no ambiente 

escolar, à medida que exploramos seus limites e potencialidades. Ainda, como forma de 

subsidiar nossa pesquisa em conjunto com a fundamentação teórica, analisamos os 

documentos oficiais PCN (1998), PNLD (2014; 2017) e BNCC (2015; 2016), a fim de 

observar como estes orientam o ensino de Língua Portuguesa sob o viés dos multiletramentos, 

considerando o caráter multimodal e multicultural das produções textuais, em especial, as 

vinculadas aos sites de redes sociais. Para fundamentar esta pesquisa utilizamos como suporte 

teórico estudos sobre letramento (KLEIMAN, 2002, 2007); Letramento digital 

(COSCARELLI; RIBEIRO 2011; XAVIER, 2005, 2007); Multiletramentos e 

Multimodalidade (ROJO, 2009, 2012, 2013; DIONISIO, 2007, 2011; COPE; KALANTZIS, 

2016); Letramento crítico (TAKAKI, 2014; JANKS, 2016; JORDÃO, 2016); Gêneros 

discursivos e seus desdobramentos no campo das tecnologias (BAKHTIN, 1997 [1979], 

MARCUSCHI, 2008, 2011; ROJO; BARBOSA, 2015; DOLZ, SCHNEUWLY, 

NOVERRAZ, 2004;) e pesquisas desenvolvidas em torno do uso dos sites de redes sociais no 

ensino (DIAS; ARAGÃO, 2014; RECUERO, 2009, 2014; CANABARRO; BASSO, 2013). 

De cunho descritivo-qualitativo, esta pesquisa propõe ampliar as discussões acerca dos 

multiletramentos em proximidade com estratégias de ensino/aprendizagem a favor de uma 

prática escolar que estimule o uso das mídias digitais no ensino de Língua Portuguesa para 

uma formação cidadã participativa.  

 

 

Palavras-chave: Multiletramentos. Redes sociais. Ensino de Língua Portuguesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

Multiliteracies, Social Networks and Portuguese Language Teaching 
 

 

ABSTRACT 

 

 

This work of completion of the Professional Master in Literature (PROFLETRAS) is 

developed within the scope of the research group FORTE - Training, Languages and 

Technologies - (CNPQ / UESC) in order to foster Portuguese language teaching / learning 

strategies based on the pedagogy of multiliteracies and studies on the use of social networking 

sites (SRS) in language teaching. Research shows that the use of SRS positively influences 

language teaching / learning (DIAS & ARAGÃO, 2014; GOMES, 2016; FINARDI; 

PORCINO, 2016). In this context, we elaborate a pedagogical book with didactic actions that 

favor communicative practices mediated by digital media in the school environment, as we 

explore its limits and potentialities. Also, as a way of subsidizing our research together with 

the theoretical basis, we analyzed the official documents PCN (1998), PNLD (2014; 2017) 

and BNCC (2015; 2016), in order to observe how they guide the teaching of Portuguese 

Language Under the bias of multiliteracies, considering the multimodal and multicultural 

nature of textual productions, especially those linked to social networking sites. To support 

this research, we use as theoretical support literacy studies (KLEIMAN, 2002, 2007); Digital 

literacy (COSCARELLI; RIBEIRO 2011; XAVIER, 2005, 2007); Multiliteracies and 

Multimodality (RED, 2009, 2012, 2013, DIONISIO, 2007, 2011, COPE, KALANTZIS, 

2016); Critical writing (TAKAKI, 2014, JANKS, 2016, JORDAN, 2016); In this paper, we 

present the results of the literature on the use of social networking sites in Brazil (BAKHTIN, 

1997 [1979], MARCUSCHI, 2008, 2011, RED, BARBOSA, In teaching (DIAS, ARAGÃO, 

2014, RECUERO, 2009, 2014, CANABARRO, BASSO, 2013). In a descriptive-qualitative 

way, this research proposes to broaden the discussions about multilearning in close proximity 

to teaching / learning strategies in favor of a school practice that stimulates the use of digital 

media in Portuguese language teaching for participatory citizenship education. 

 

 

Keywords: Multiliteracies. Social networks. Teaching Portuguese Language. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

No cenário atual marcado por processos comunicativos cada vez mais heterogêneos e 

instantâneos, nota-se um aumento exponencial das interações e produções de sentido 

mediadas pela interface midiática. De igual modo, essas experiências têm (re)ssignificado e 

(re)conceituado o processo de ensino/aprendizagem de Língua Portuguesa (doravante, LP), 

demonstrando que os sujeitos, o conhecimento e os espaços já não são mais os mesmos.  

Nesse sentido, a escola, instituição assegurada para atuar como disseminadora do 

saber, não mais se configura como a principal detentora do conhecimento e veiculadora de 

informações, “reduzindo-se simplesmente à implantação automatizada de técnicas aprendidas 

e tomadas como formas únicas do processo ensino/aprendizagem de língua” (SILVA, 2011, p. 

35). Hoje, cabe a ela sistematizar as informações que veiculam intensamente em outros 

espaços e, ao mesmo tempo, promover a formação de “alunos-leitores e leitores-sujeitos” 

produtores do saber. 

As transformações ocorridas nas últimas décadas trouxeram mudanças significativas 

na relação da sociedade com o saber, marcadas, principalmente, pela expansão da cultura 

digital influenciada pelas novas formas de comunicação e outras maneiras de produção de 

textos. Se há uma nova dinâmica na produção e multiplicação do conhecimento em virtude da 

diversidade de representações semióticas e culturais que integram as produções discursivas 

que se apresentam na contemporaneidade, então a escola precisa ser pensada nesse contexto. 

Para dar conta das novas demandas da sociedade, a educação, de modo particular o 

ensino de LP, têm o papel de oportunizar o acesso a um número variado de gêneros que 

circulam em diferentes contextos para múltiplas finalidades comunicativas que se 

caracterizam pelo “reconhecimento da diversidade étnica, linguística, identitária e cultural, 

assim como das múltiplas maneiras de (re)construir sentidos pelas igualmente diversas formas 

e meios de comunicação” (ROCHA, 2010, p. 67). 

Nesse sentido, os desafios colocados à escola e aos professores de LP não são poucos. 

Para começar, é preciso estimular o aluno à prática de leitura dentro e fora do ambiente 

escolar, não apenas como uma atividade curricular obrigatória, mas como uma prática 

comunicativa necessária à vida social; não simplesmente uma leitura no sentido de 

decodificação dos signos, mas, sobretudo, uma leitura que possa ter significado para eles. Para 

isso, torna-se fundamental pensar em estratégias de ensino que levem em consideração a 

vivência dos alunos; caso contrário, o mundo da escola se transforma em algo distante e 



 
13 

 

desinteressante por não conseguir estabelecer qualquer relação com suas necessidades e com a 

realidade circundante. 

Tendo em vista que as tecnologias já fazem parte da vida da maioria dos alunos, 

buscar meios de torná-las uma aliada no processo de formação de leitores/escritores implica 

um desafio cognitivo, social e tecnológico com o qual precisamos lidar. Isso posto, é vital a 

compreensão das práticas sociais que passaram a exigir a aquisição e o desenvolvimento de 

outras habilidades, como a de relacionar os recursos digitais ao desenvolvimento 

das sociedades, tendo em vista a variedade de textos multimodais e multissemióticos e da 

diversidade cultural comuns neste atual cenário. Para isso, a escola enquanto agência de 

letramento precisa estar atenta a tais demandas, cujas implicações necessitam 

problematização, reflexão e mudança de postura.  

Sabe-se que muitas são as dificuldades no ambiente escolar que limitam e, por vezes, 

impedem o acesso aos gêneros híbridos dos ambientes digitais e, consequentemente, às 

possibilidades de letramento digital influenciado pelas “novas” formas de comunicação. Não 

que a utilização da mídia digital seja um pré-requisito para uma concepção de ensino inovador 

e eficiente, mesmo porque não são as mudanças de suportes ou o incremento de recursos 

tecnológicos que possibilitarão uma nova postura nas formas de ensinar, mas o uso que se faz 

desses e de outros recursos já consagrados no espaço escolar.  

Não nos enganemos também ao pensar que a instituição escolar é a responsável por 

ensinar os alunos a navegarem na internet. É mais fácil ser o processo inverso no qual os 

alunos precisam orientar a escola na utilização das tecnologias digitais. Desse modo, é preciso 

desconstruir a velha imagem da escola como a única e principal instituição capaz de garantir a 

produção e o compartilhamento do saber. A perspectiva do debate a ser travado aqui se 

direciona para um ensino que possibilita um posicionamento crítico e autônomo do sujeito. 

Assim, é fácil compreender que o desafio que nos é posto não é saber como “pedagogizar” a 

internet de forma a contribuir com a educação, mas como a educação pode apoiar-se na 

internet para ampliar as possibilidades de aprendizagem de modo a garantir um maior nível de 

consciência crítica em linguagem. 

Nessa esteira, repensar a prática docente no ensino de LP, seja ela inicial ou 

continuada, é uma necessidade da escola de hoje que deve ser percebida de forma criteriosa, 

mesmo porque existem procedimentos didático-metodológicos adotados por instituições de 

ensino que valorizam de forma significativa as experiências de leitura e escrita sem nenhum 

acesso aos recursos tecnológicos (PAIVA, 2015). No entanto, trazer essas ferramentas para a 
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sala de aula é imprescindível para se pensar em situações de uso da língua sob o viés dos 

multiletramentos.  

Assim como no espaço extraescolar, os multiletramentos podem ser facilmente 

percebidos na sala de aula. Em primeiro lugar, porque os alunos já trazem consigo um 

conjunto de valores, gostos, preferências e adesões que são individuais, mas que, mediante o 

contato com diferentes sujeitos proporcionam troca de conhecimento e, coerentemente, 

favorecem ações multiletradas. Em segundo lugar, porque no próprio espaço escolar é 

possível se deparar com diferentes tipos de linguagens, desde a mais informal como uma 

simples conversa entre colegas de classe ou um movimento de cabeça indicando uma 

negativa, até a mais formal da qual a escola é guardiã, representada por grandes nomes como 

Machado de Assis, Villa-Lobos, Portinari, para citar alguns.   

Além desses exemplos práticos em contexto escolar, a pedagogia dos multiletramentos 

abarca diversos outros conceitos: letramento digital, letramento crítico, multimodalidade, 

hipertextualidade, gêneros digitais, inclusão, cidadania (BORBA; ARAGÃO, 2012) e nas 

palavras de Rojo (2012, p.13) este é um conceito que considera “a multiplicidade cultural das 

populações e a multiplicidade semiótica de constituição dos textos”. Desse modo, a escola 

deve compreender que seu papel se estende à criação de espaços nos quais os alunos possam 

vivenciar várias formas de letramento (visual, digital, crítico) como recebedor e produtor de 

informação.  

Assim, os desafios lançados aos professores continuam. Primeiro, porque estes já não 

exercem mais a função exclusiva de propagadores do conhecimento; hoje esse papel é 

exercido com uma velocidade muito mais intensa e com uma enorme facilidade por meio da 

internet. Depois, fruto dessa constatação, podemos pontuar a redefinição do lugar do docente 

que passa a ser de “um analista crítico desses saberes, que constrói filtros éticos e estéticos e 

amplia as buscas pelo saber” (ROJO, 2013a, p.10). 

Apoiados nas formas de letramento que não apenas têm o texto escrito como exercício 

social da leitura e escrita, mas também a imagem, as cores, o som e toda a multiplicidade de 

linguagens presentes na criação de textos provenientes das mídias digitais, bem como a 

diversidade cultural relacionada aos produtores e leitores, esta pesquisa propõe suscitar 

reflexões em torno do uso dos Sites de Redes Sociais (SRS) 1 e dos gêneros produzidos nesses 

ambientes, a favor do ensino de LP. 

                                                           
1 Termo utilizado por Recuero no livro Redes sociais na internet (2009). 
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Diferentemente da televisão e do rádio, que também têm a função de levar informação, 

além de outros papéis como os de entretenimento, os SRS estão associados ao conceito de 

produção e divulgação em rede no âmbito das interações proporcionadas pelo ambiente 

digital. Isso permite concluir que os SRS podem ser usados como um importante meio de 

interação social, comunicação e aprendizagem.  

 

O mundo digital possibilita uma verdadeira revolução em termos comunicacionais, o 

que também não pode ser ignorado pela escola: de uma comunicação de massa, cujo 

fluxo de comunicação era unidirecional de um para muitos – como na TV, rádio, 

cinema, impressos etc. – passa-se a uma comunicação interativa, bidimensional, 

virtualmente, de muitos para muitos. (BARBOSA, 2005, P.50) 

 

Por serem as redes sociais uma forma de relacionamento entre indivíduos, grupos ou 

organizações em torno de interesses comuns favorecendo a interação a partir da comunicação 

entre seus membros, torna-se pertinente seu uso na prática docente, uma vez que o contato 

com outros indivíduos estabelece relações de reciprocidade, permite trocas culturais e 

favorece a autonomia na produção do conhecimento.   

No entanto, muitos são os entraves que dificultam e limitam o acesso a estes novos 

ambientes de comunicação: infraestrutura, suporte técnico, professores qualificados, 

segurança cibernética, acessibilidade, cyberbullying, dentre outros fatores que precisam ser 

levados em consideração e postos em discussão. 

A par dos desafios que a escola tem enfrentado com a imersão das tecnologias digitais 

na vida social, nossa problemática centra-se no uso dos SRS em aulas de leitura e escrita, a 

fim de perceber como estes ambientes podem contribuir para um nível de consciência que 

favoreça o letramento crítico, levando em conta as potencialidades e limitações que as 

tecnologias digitais oferecem às práticas de ensino/aprendizagem.  

 Por conseguinte, objetivamos avaliar as características dos SRS para criação de 

atividades que fomentem os multiletramentos no ensino de LP para turmas do nono ano do 

ensino fundamental II, utilizando como recurso potencial os gêneros textuais em contextos 

digitais em conjunto com gêneros já consagrados em situações próprias da comunicação.  

Esta pesquisa se insere no Mestrado Profissional em Letras (PROFLETRAS) e se 

desenvolve no âmbito do grupo de pesquisa Formação, Linguagens e Tecnologias – FORTE, 

que, desde sua origem, foca o uso das tecnologias digitais da informação e comunicação 

integradas às tecnologias tradicionais do contexto escolar. Ao considerar as inter-relações 

entre as práticas sociais contemporâneas e os impactos nas agências de letramentos como a 

escola, buscamos realizar um trabalho que aproxima as teorias correntes ao desenvolvimento 
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de materiais de ensino, embasado em uma educação linguística que vise às práticas sociais e 

suas produções textuais. Nesse âmbito, o trabalho centra-se na linha de pesquisa - Leitura e 

Produção Textual: diversidade social e práticas docentes, com foco nos estudos que se 

debruçam sobre: (a) ensino e aprendizagem da leitura e da produção textual; (b) panorama 

crítico do ensino da LP; (c) práticas de letramentos e multimodalidade; (d) habilidades 

escolares de leitura e escrita; (e) interculturalidade e multilinguismo; (f) produção de material 

didático inovador.   

Nessa esteira, este estudo busca impactar a produção de material didático para o 

ensino de LP por meio de reflexões teórico-metodológicas partindo de três pontos que se 

coadunam. O primeiro, centrado no levantamento teórico, auxiliará na compreensão das 

possíveis mudanças na dinâmica de ensino/aprendizagem de LP com o surgimento das novas 

formas de comunicação entendida em sua pluralidade de linguagens e semioses, levando em 

consideração os estudos dos gêneros textuais/digitais. Ainda aqui, a revisão teórica deste 

trabalho pretende favorecer a produção do Caderno Pedagógico – produto final fruto desta 

dissertação.  

O segundo ponto alicerçado na análise de documentos oficiais (PCN, BNCC, PNLD)2 

observará como estes documentos discutem as situações comunicativas desenvolvidas no 

espaço digital frente aos multiletramentos, e, como possivelmente essa abordagem chega à 

escola baseando-se na análise do Guia do Livro Didático (GLD).  

  Por último, será elaborado um caderno pedagógico (doravante CP) com ações 

didáticas que favoreçam o desenvolvimento de atitudes responsivas (BAKHTIN, 1997 

[1979]) e ações protagonistas que cumpram a função de sujeitos produtores de conhecimento 

ao se interagir com o mundo contemporâneo marcado pelo contato, cada vez maior, com as 

tecnologias digitais nas atividades cotidianas.  

No decorrer da primeira seção do capítulo inicial, apresentamos uma descrição e 

discussão sobre concepções contemporâneas fundamentais para uma educação linguística 

voltada para os multiletramentos: letramento digital, multimodalidade, diversidade linguística 

e cultural, entendendo que essa combinação compreende a complexa pluralidade das novas 

formas de interação baseadas na multiplicidade de linguagens e discursos. 

 

 

                                                           
2  Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), Base Nacional Curricular Comum (BNCC) e Programa Nacional do 

Livro didático (PNLD). 
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2. SOB O VIÉS DOS MULTILETRAMENTOS: AS REDES SOCIAIS E O 

ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 

2.1 Do(s) letramento(s) aos multiletramentos: introduzindo a discussão 

  

 

“Criar meu web site; fazer minha home-page. Com quantos gigabytes, se faz uma 

jangada; um barco que veleje”. Esse trecho da música Pela internet de Gilberto Gil (1996) 

revela o novo espaço de criação do qual a sociedade não mais se vê dissociada. Ações que 

antes requeriam tempos e espaços demarcados, hoje se entrelaçam como se seus limites 

estivessem diluídos. Ainda que a escola se configure como um dos principais espaços 

destinados à produção e compartilhamento de conhecimentos, o mundo contemporâneo tem 

apresentado novos ambientes de aprendizagem com a inserção das novas tecnologias da 

informação.     

Este cenário, que se despontou já há algum tempo não pode mais ser ignorado pela 

instituição escolar. As informações não são mais veiculadas exclusivamente pelos livros e por 

textos grafocêntricos. Os textos estão cada vez mais relacionando aspectos multimodais em 

suas construções. E como a sociedade não vai retroceder nesse sentido, a escola precisa 

acompanhar esta evolução. Da mesma forma que no século XIX se alfabetizava para assinar o 

nome e ao longo do século XX para decodificar textos mais complexos, no século vigente, é 

preciso letrar para compreender as novas linguagens que se fazem emergir com o avanço das 

tecnologias (ROJO, 2013a, p. 8).  

Mas a produção tecnológica é algo novo? Claro que não! Desde o surgimento da 

escrita a informação já era mediada por suportes tecnológicos. As pinturas rupestres, os 

hieróglifos e a invenção do alfabeto foram, dentre outros, processos tecnológicos que 

contribuíram para o desenvolvimento das civilizações. Apesar da resistência em aceitar o 

novo, motivada, muitas vezes, pela falta de domínio e controle do “novo”, pelo medo dos 

possíveis reflexos dessas mudanças na sociedade, a humanidade sempre buscou inovar e 

adaptar-se às possíveis mudanças. Assim, diante da mais recente revolução no campo da 

comunicação proporcionada pelos ambientes digitais, a instituição escolar se vê como a 

principal responsável por sistematizar essas transformações com vista a atender às demandas 

sociais sacramentadas pelas novas relações com o texto. 
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A inscrição do texto na tela cria uma distribuição, uma organização, uma 

estruturação do texto que não é de modo algum a mesma com a qual se defrontava o 

leitor do livro em rolo da Antiguidade ou o leitor medieval do livro manuscrito ou 

impresso, onde o texto é organizado a partir de sua estrutura em cadernos, folhas e 

páginas. (CHARTIER, 1999, p. 13)  

 

É sabido que o ensino da língua materna não deve ser limitado à transmissão e 

reprodução de conhecimentos estanques. Essa é uma área do conhecimento que traz 

constantes discussões, inovações, análises e não a posse de resultados definitivos expressos 

em fórmulas imutáveis, mesmo porque a linguagem, como nos apresenta Geraldi (1999), não 

é a simples emissão de sons, nem simples sistema convencional, nem tampouco tradução 

imperfeita do pensamento, pelo contrário, é a criação de sentidos, e, como tal, dá origem à 

comunicação.  

Assim, as práticas de leitura e escrita nas escolas devem ser um processo de interação 

entre o aluno e as realidades do mundo.  É preciso facilitar o contato com as diferentes formas 

de leitura e de texto que circulam na esfera social, procurando oferecer um repertório que 

garanta as exigências sociais e, ao mesmo tempo, amplie a capacidade de comunicação e 

interação com o mundo da linguagem em contextos reais de uso por meio das manifestações 

orais e escritas.  

 

A compreensão oral e escrita, bem como a produção oral e escrita de textos 

pertencentes a diversos gêneros, supõem o desenvolvimento de diversas capacidades 

que devem ser enfocadas nas situações de ensino. É preciso abandonar a crença na 

existência de um gênero prototípico que permitiria ensinar todos os gêneros em 

circulação social. (BRASIL, 1998a, p. 24) 

 

A diversidade textual no ensino de LP é algo previsto desde os PCN, que pouco se 

efetiva na prática escolar. Se a variedade de textos refrata formas de uso da língua socio 

historicamente construída, por que não utilizar tais recursos para contemplar o complexo 

processo de produção e compreensão dos textos? Responder a esse questionamento não é tão 

difícil. Do ponto de vista do ensino/aprendizagem, essa tarefa demanda trabalho, pesquisa e 

conhecimento dos elementos que incorporam um dado discurso.   

Nesse contexto diversificado das práticas sociais, colocamos em discussão as formas 

de leitura e socialização que se apresentam através de chats, fóruns eletrônicos, redes sociais, 

videoconferências, entre outros, que têm imposto mudanças no modo de ensinar e de 

aprender. Para Marcuschi e Xavier (2010), tais configurações textuais podem ser chamadas de 

gêneros textuais digitais, que, por sua vez, possibilitam eventos de letramento novos e 

demandam gêneros que precisam ser sistematizados, para sua melhor compreensão. Assim, 
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mais do que uma possibilidade, os gêneros textuais da cultura digital devem ser utilizados em 

aulas de LP como uma necessidade social para o desenvolvimento de práticas multiletradas.  

  No mundo submerso pela informação oriunda de diversos formatos de textos que, 

além da escrita, considera a imagem, as cores, o som, o movimento e a mesclagem de tudo 

isso, a escola precisa abarcar a multiplicidade cultural e as diferentes mídias e linguagens da 

cultura digital (ROJO, 2013a). Nessa vertente, os SRS ganham espaço, pois seu caráter 

interativo e informativo tende a potencializar o ensino de línguas (DIAS; ARAGÃO, 2014) e 

tornar mais significativa as experiências sociais e culturais, possibilitando aos alunos integrar 

o ensino tradicional às tecnologias ainda não difundidas no contexto escolar. Sobre essa 

relação, Barbosa (2005, p.53) esclarece que é preciso estar previsto no projeto político-

pedagógico da escola e nos planos de ensino das várias disciplinas, práticas de linguagem do 

mundo digital, devendo ser desenvolvidas de forma articulada com os demais conteúdos, 

objetivos e habilidades. 

Desse modo, uma forma de incentivo aos processos cognitivos da leitura e escrita seria 

recuperar e trazer para dentro da escola o prazer de ler e escrever em contextos reais. As 

leituras que acontecem fora do ambiente escolar, vinculadas às mídias digitais, por exemplo, 

devem ser recuperadas no processo de sistematização do conhecimento, uma vez que 

compõem o cenário de realizações práticas em situações de comunicação. 

Na subseção a seguir partimos de uma abordagem contextual sobre alfabetização e 

letramento para melhor explicitar suas dimensões no campo da linguagem e, ao mesmo 

tempo, embasar os estudos que envolvem a pedagogia dos multiletramentos.   

 

 

2.1.1 Letramento e alfabetismo: algumas palavras... 

 

 

Desde meados do século passado, o conceito de leitura não mais se limita a codificar e 

decodificar palavras. Isso implica perceber que, assim como mudam os tempos, os espaços, a 

ciência e o mundo, muda-se também a necessidade de transformação das práticas de 

ensino/aprendizagem. Desse modo, o processo de alfabetização, tal como concebido 

tradicionalmente – estudo da relação letra/som para a constituição de palavra e frases – não é 

suficiente para desenvolver as competências requeridas em uma formação consciente.  

De encontro a uma visão reducionista do estudo da língua, a dimensão social da leitura 

e escrita se estende ao contexto de uso das práticas comunicativas e não depende 
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necessariamente de questões de ordem gramatical. A título de ilustração, imaginemos que um 

aluno não sabe a regra que justifica o acento gráfico da palavra “violência” (paroxítona 

terminada em ditongo crescente); então, é possível dizer que esse mesmo aluno não teria 

condições de produzir um discurso, ou desenvolver algum tipo de trabalho em torno dessa 

palavra? Se pensarmos que esse aluno faz parte de um contexto sociocultural em que essa 

palavra esteja presente, é muito provável que ele consiga construir sentidos.  

O processo de domínio dos aspectos da língua vai além da categorização ou 

classificação gramatical. Não defendemos aqui que não é preciso conhecer os padrões que 

regem a norma culta da língua, mas demonstrar que, mais do que dominar um código 

linguístico, é fundamental compreender, de forma significativa, a função dos textos em 

situações práticas de uso da língua. Os aspectos sociais da leitura e escrita vistos como 

práticas exercidas de forma coletiva relacionando textos de diferentes contextos, 

estabelecendo relações e progressões de ideias, intertextualizando e inferindo hipóteses são 

algumas das condições que permitem distinguir a complexa relação entre as ações de 

letramento e alfabetismo, que, por muito tempo, se confundiram. “Podemos dizer que, nos 

textos e pesquisas antes da década de 80 no Brasil, alfabetismo e letramento recobriram 

significados muito semelhantes, sendo, por vezes, usados indiferentemente ou como 

sinônimos” (ROJO, 2009, p. 98). 

A partir de então, em oposição à noção de língua como um conjunto de competências 

individuais (KLEIMAN, 2007, p. 4) adquiridas para o ato da leitura e a prática da escrita com 

foco nas capacidades linguísticas e cognitivas produzidas pela escola, o termo letramento 

passa a envolver habilidades muito mais relacionadas ao contexto social em que, além da 

escola, outras agências (família, igreja, trabalho) são, de igual valor, fomentadoras de práticas 

de leitura e escrita numa “perspectiva sociológica, antropológica e sociocultural” (ROJO, 

2009, p.98). 

Assumir uma postura direcionada para as práticas de letramento implica perceber que, 

antes da escola, a criança já participa de uma cultura letrada e, consequentemente, traz 

consigo uma bagagem cultural diversificada que deve ser valorizada pela escola. No entanto, 

como fazer um trabalho pedagógico que privilegie as práticas discursivas diante da 

heterogeneidade das salas de aula formada por dezenas de indivíduos? Realmente não é uma 

tarefa fácil. De acordo com Kleiman (2007) é viável que se concebam princípios gerais para a 

organização do currículo, levando em conta a concepção dos letramentos.  Dentre esses 

princípios ela aponta: 

a) Um currículo dinâmico;  
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b) Um currículo que parte da realidade local; 

c) A prática social como princípio estruturante do currículo (não o conteúdo).  

Para a autora, o estudo formal pautado na concepção do letramento garante maior 

profundidade ao conhecimento adquirido, pois vai além da progressão dos conteúdos, 

geralmente classificados dos mais fáceis aos mais difíceis, e de avaliações puramente 

estruturalistas que, supostamente, buscam medir o domínio das habilidades e competências 

requeridas pelo nível/ciclo/ano. “A partir do momento em que o letramento do aluno é 

definido como o objetivo da ação pedagógica, o movimento será da prática social para o 

conteúdo, nunca o contrário, se o letramento do aluno for o objetivo da ação pedagógica” 

(KLEIMAN, 2007, p. 3-4). 

De forma mais objetiva, Kleiman (2002) traça um paralelo apresentando as dimensões 

dos termos alfabetização e letramento pertinentes ao cotidiano pedagógico para melhor 

ilustrar suas funções no campo da linguagem. Observe o quadro a seguir: 

 

Quadro 1: Concepções de alfabetização e letramento 
 

Alfabetização tradicional Letramento 

1. Prática individual de domínio do 

código. 

1. Práticas sociais situadas em contextos 

específicos, culturalmente determinadas. 

2. Foco na capacidade individual de 

aquisição da escrita (portanto, 

competitiva). 

2. Foco na prática coletiva, da qual cada um 

participa segundo sua experiência, sua 

capacidade. 

3. Prática homogênea, determinada por 

poucas instituições dominantes. 

3. Práticas diversificadas, segundo instituições, 

objetivos, identidades e papéis dos 

participantes, etc. 

4. Objetivo da prática escolar: preparo, 

para transferência a outros contextos; 

prática circular (ler/escrever para aprender 

a ler/escrever). 

4. Objetivo: realização de tarefas específicas. 

Ler/escrever com alguma outra finalidade 

(prazer, escape, aprendizagem, contato, etc.). 

5. A unidade analítica de ensino 

privilegiada é a palavra e seu significado, 

iniciando-se na letra/sílaba, culminando na 

frase ou na sequência/coleção de frases. 

5. A unidade básica privilegiada é o texto e a 

produção de sentido. 

6. Gêneros privilegiados: os das 

instituições literária, acadêmica e, mais 

recentemente, jornalística. 

6. Além desses, também gêneros dos domínios 

discursivos do cotidiano familiar, da 

publicidade, da burocracia, do comércio, da 

política, etc. 
Fonte: KLEIMAN, 2002, p. 100. 

 

Apesar de muitos estudos traçarem uma discussão em torno da abrangência dos 

conceitos de alfabetização e letramento no âmbito escolar, documentos oficiais que norteiam 
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as práticas do ensino de LP ressaltam a importância da inter-relação entre as duas concepções. 

Essa observação é sinalizada, por exemplo, no documento que se encontra em processo de 

construção, a Base Nacional Curricular Comum – BNCC (2015), ao destacar, 

respectivamente, a importante tarefa da alfabetização e do letramento na Educação Básica: 

 

Garantir o domínio da escrita, que envolve a alfabetização, entendida como 

compreensão do sistema de escrita alfabético-ortográfico, e o domínio progressivo 

das convenções da escrita, para ler e produzir textos em diferentes situações de 

comunicação. E a tarefa do letramento, que diz respeito à condição de participar das 

mais diversas práticas sociais permeadas pela escrita, abrange a construção de 

saberes múltiplos que permitam aos/às estudantes atuarem nas modernas sociedades 

tecnológicas, cada vez mais complexas. Essa atuação requer autonomia de leitura 

nos diversos campos e suportes e preparo para produzir textos em diferentes 

modalidades e adequados aos propósitos e às situações de comunicação em que os 

sujeitos se engajam. (BRASIL, 2015a, p. 29)  

 

No cotidiano das aulas de LP, muitas são as intenções e práticas comuns no que 

concerne ao uso do texto em sala de aula. Por vezes são utilizados como subsídio para a 

discussão de determinado projeto pedagógico, outras vezes são percebidos como instrumento 

lúdico para a introdução de um conteúdo curricular, sem falar em seu uso como pretexto para 

domínio do código linguístico. Não queremos aqui condenar tais práticas, mas o texto 

entendido como recurso didático-pedagógico para a aquisição das habilidades de leitura e 

escrita pura e simples, não atente às demandas do complexo processo de produção de sentido.  

Dolz, Gagnon e Decândio afirmam:  

 

A construção de um texto não é um simples jogo de composição feito no quadro de 

um processo cumulativo ou aditivo. O aluno não aprende a partir de um programa 

predeterminado que vai do simples ao complexo, mas no contexto de um processo 

de construção em situações complexas de comunicação. (2010, p. 18) 

 

Nesse processo, o termo letramento não se refere apenas às habilidades de leitura e de 

escrita numa perspectiva de prática social, ele se estende às manifestações interpretativas que 

procuram atender às diversas necessidades da vida diária como as exigidas pela 

multiplicidade de linguagens (multissemiose) e de culturas (multiculturalismo) do mundo 

contemporâneo ao abarcar novas práticas de criação de textos e a diversidade relacionada aos 

produtores e leitores.  

Seguindo essa linha, não podemos mais negar que a influência das práticas leitoras 

hipermidiáticas ampliaram as maneiras de lidar com o texto e alteraram o modo de perceber o 

mundo e de ser e estar na sociedade. Takaki (2012) enfatiza que não se pode dissociar a 

leitura de outros componentes como: valores, gestos, interações com sons, imagens e 
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animações. Para a autora, diante do cenário atual, a prática de letramento abarca uma 

pluralidade de novos conceitos que englobam: “letramento cultural, crítico, técnico, 

tridimensional, de poder, ambiental, matemático, midiático, computacional, político, oral, 

visual, científico, emocional, enfim, multiletramentos”.  (TAKAKI, 2012, p. 43-44) 

Diante dessa múltipla dimensão de letramentos, ou seja, daquilo que Rojo (2013a, p. 

21) destaca como uma maneira ver e ser o mundo contemporâneo, que prioriza “a 

interatividade, a colaboração e a (re)distribuição do conhecimento” a escola precisa se 

preparar para assumir essas práticas sociais no contexto escolar.  

A escola vive retroalimentando discursos já massificados de que a educação não 

avança porque não há condições plausíveis para isso. No entanto, é preciso vencer a barreira 

do comodismo, de sempre procurar desculpas e culpados para justificar a não efetivação de 

certas práticas. Sabemos que essa é uma realidade difícil de ser modificada porque é 

trabalhoso, exige esforço, dedicação, tempo, criatividade e, principalmente, desejo de 

mudanças nas formas de ensinar e aprender. 

Na subseção seguinte evidenciamos, com base na abordagem teórica, a dimensão que 

compreende o letramento digital na escola e como ele pode impactar o ensino de Língua 

Portuguesa em uma perspectiva crítica.   

 

 

2.1.2 Implicações do letramento digital no ensino de Língua Portuguesa 

 

 

“O Letramento digital implica realizar práticas de leitura e escrita diferentes das 

formas tradicionais de letramento e alfabetização” (XAVIER, 2007, p.135). Partindo dessa 

assertiva, poderíamos afirmar que há um terceiro conceito para se referir ao espaço digital nas 

situações de leitura e escrita? De acordo com o autor não seria necessário; a diferença a qual 

faz referência relaciona-se aos suportes em que figuram as produções textuais 

contemporâneas, que dependem não apenas da inserção de novas tecnologias no contexto 

escolar, mas da funcionalidade exercida por elas.  

O letrar digital pode ser comparado ao processo de alfabetização e letramento. Assim 

como não basta apenas aprender a ler e escrever numa perspectiva de codificar e decodificar, 

também não é suficiente ser usuário das mídias digitais e não saber utilizá-las criticamente, 

refletindo sobre as ações, posicionamentos, exposições e omissões, geralmente comuns nesses 



 
24 

 

espaços. O uso da língua em situações de aprendizagem no contexto das comunicações 

digitais gera transformações sociais, políticas e culturais que favorecem não só o letramento 

digital, mas as diversas formas de letramento necessárias ao exercício da cidadania.  

O letramento digital resulta das práticas de leitura e escrita que envolvem as culturas 

digitais. Não basta apenas aprender a digitar, ou mesmo ter acesso a um computador; é 

preciso usar tais tecnologias a seu favor, atendendo às necessidades do cotidiano, mesmo 

porque o acesso a esses recursos, por si só, não garantem mudanças significativas na 

construção e sistematização do conhecimento. 

O que queremos dizer com isso?  Primeiro, compreender que a mudança necessária 

não passa simplesmente pela condição de acesso aos suportes digitais. Claro, esse seria o 

primeiro passo. Mas, quando falamos em ensino/aprendizagem de LP, é basilar a adoção de 

uma concepção de ensino e de linguagem pautada nas formas de leitura e escrita que 

valorizam a heterogeneidade discursiva e a diversidade textual. Do mesmo modo que é 

possível fazer bons trabalhos utilizando a “tela” do computador, tablete ou smartphone, 

também é muito comum sua utilização em aulas conteudistas, baseada na memorização, na 

reprodução de regras gramaticais descontextualizadas, que nada difere das tradicionais aulas 

em que os alunos mantêm-se como meros espectadores. Paradoxalmente, essas práticas não 

representam nenhuma inovação apesar de parecer inovador. São velhas formas de ensino 

centradas em currículos conservadores camuflados pelo uso da “máquina”. Para Coscarelli 

(1999, p.8), “tão importante quanto a tecnologia em si, é como ela está sendo usada para fins 

educacionais”. 

É preciso inovar, é preciso buscar alternativas. Mas antes é preciso desconstruir a 

concepção de que o simples uso de equipamentos tecnológicos irá promover as mudanças 

necessárias para um efetivo aprendizado. Essa percepção equivocada nos leva a refletir sobre 

uma metáfora utilizada por Ruben Alves (2011) ao caracterizar o papel do professor: “De que 

vale uma cozinha dotada das panelas mais modernas se o cozinheiro não sabe 

cozinhar?”  Partindo dessa analogia, podemos levantar alguns questionamentos: Estamos 

preparados para lidar com os recursos e mídias digitais na sala de aula? Sabemos criar 

planilhas, construir gráficos, utilizar mapas geográficos on-line, editar vídeos, fazer compras 

on-line, criar infográficos, utilizando os programas e aplicativos disponíveis? Navegamos na 

internet em busca de site, grupos de discussões, redes sociais, blogs, jogos que possam 

contribuir para o aprendizado dos alunos? De fato não há mágica. Pelo contrário, é preciso 

muito esforço, idealismo e uma boa dose de coragem. E parte desse esforço recai sobre o 

professor que é o responsável imediato pela condução da sala de aula.  
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Ficar restrito ao livro didático ou às aulas expositivas não é mais o ponto central da 

difusão do conhecimento, tampouco estratégia de ensino que prioriza o domínio de 

habilidades necessárias para a formação cidadã. Não porque essas estruturas pedagógicas 

tenham sido dissipadas ou porque elas não tenham seu valor, mas porque o processo 

comunicativo e a construção do saber foram reformulados. Um exemplo disso são as redes 

sociais que se consolidaram na internet como importante instrumento facilitador das 

interações sociais e da troca de informações, nas quais os participantes ensinam e aprendem 

uns com os outros. Nesse sentido, “podemos dizer que há uma escola fora da escola” 

(GOMES, 2016, p.83), onde os limites do conhecimento transcenderam os muros dos espaços 

formais de ensino. 

As possibilidades de aprendizagem no contexto da internet, que se caracterizam pela 

“descentralidade, caráter distributivo, expansão ilimitada e a multidirecionalidade” 

(CARVALHO, 2011, p. 37) deve levar em conta as diversas ferramentas disponíveis e 

acessíveis que, mesmo não tendo, a princípio, fins educativos, podem ser direcionados para tal 

finalidade, haja vista seu poder de informação via conexões entre os atores dessas redes. Se é 

fato que estamos diante de uma configuração social influenciada pela geração digital, então a 

escola, principal meio social em que se encontram reunidos membros dessa geração, deve-se 

renovar para atender às demandas proporcionadas por este contexto.  

E essa renovação passa também pela formação inicial e continuada dos professores, 

uma vez que nenhum deles nasceu utilizando o celular para tirar uma selfie com a enfermeira 

após o seu nascimento, ou fazendo uso do tablete para pesquisar como se corta o seu próprio 

cordão umbilical, como mostra o vídeo de um comercial que circula na internet, lançado pela 

operadora de telefonia móvel MTS, da Índia, para apresentar o seu novo serviço de internet 

3G. 

Seja como meio de transmissão de informação ou como interação entre os indivíduos, 

é importante ter consciência dos limites e potenciais do universo digital como instrumento 

facilitador no processo de ensino/aprendizagem. Para Xavier (2005, p. 5) “a internet surge 

mais como ferramenta de auxílio à aquisição das habilidades de leitura e escrita do que como 

um novo empecilho para o domínio dessas habilidades”.  

Mesmo diante de uma perspectiva positiva, não devemos nos isentar de uma ação 

cautelosa. Apesar de já existirem leis que regulamentam o uso da Internet no Brasil como é o 

caso da Lei nº 12.965, de 23 de Abril de 20143, que estabelece princípios, garantias, direitos e 

                                                           
3 A Lei nº 12.965, popularmente conhecida como o Marco Civil da Internet, objetiva regularizar o uso da 

Internet no Brasil, definindo direitos e deveres atribuídos aos usuários, empresas e governo. 
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deveres para os usuários, ainda são comuns violações no espaço virtual. Além disso, outros 

fatores devem ser observados nesse processo: a dimensão do público e privado, a criticidade 

das ações praticadas, a consciência do sujeito como autor/produtor, entre outros.  

Transpondo esses aspectos citados para a dimensão de uma formação estratégica de 

questionamentos, problematização, engajamento e expansão do senso crítico, compreendemos 

o ensino de Língua Portuguesa muito mais do que uma disciplina curricular obrigatória, mas 

um sistema cultural, político e social voltado para o processo de construção e desconstrução 

de sentido, por acomodar tanto a realidade local quanto a global. Rojo e Barbosa (2015, p. 

135) ressaltam que “as demandas sociais devem ser refletidas e refratadas criticamente 

nos/pelos currículos escolares” e acrescentam que “a escola, ao qualificar a participação dos 

alunos nas práticas de web, na perspectiva da responsabilização”, deve:  

 

propiciar experiências significativas com produções de diferentes culturas e com 

práticas, procedimentos e gêneros que circulam em ambientes digitais: refletir sobre 

participações, avaliar a sustentação das opiniões, a pertinência e adequação de 

comentários, a imagem que se passa, a confiabilidade das fontes, apurar os critérios 

de curadoria e de seleção de textos/produções, refinar os processos de produção e 

recepção de textos multissemióticos. (ROJO; BARBOSA, 2015, p. 135) 

 

A escola precisa dialogar com a sociedade e com as comunidades onde se insere 

(MENEZES DE SOUZA, 2011; FERREIRA e TAKAKI, 2014; GOMES, 2016). Não é mais 

possível pensar na instituição escolar centrada no professor, no currículo fechado e na 

autoridade como forma de manutenção do poder. A escola enquanto agência de letramento 

precisa estar atenta aos novos letramentos que emergem das relações humanas na coletividade 

e que se desenvolvem através do trabalho em rede. 

Como toda inserção do “novo”, a internet, com suas ferramentas e funções, nem 

sempre é bem vista por algumas esferas da sociedade, inclusive a escola. Parte dessa 

problemática está relacionada à influência da comunicação online no uso da língua. “Um 

exemplo disso é o ‘internetês’, usado intensamente pelos jovens fora da escola, e nela, 

ignorado ou execrado como degradação da língua” (ROJO, 2009, p.106).  Outra alegação 

parte da ideia de que essa comunicação poderia afetar negativamente as habilidades de 

letramento por acreditar que as pessoas passariam a ler menos livros, prejudicando, assim, sua 

competência leitora (BARTON; LEE, 2015). Sem falar na distância que as escolas tentam 

manter dos SRS ao sustentar a ideia de que seu uso pode prejudicar a concentração e, 

consequentemente, o aprendizado. Para Crystal (apud Barton e Lee, 2015, p. 24) esses 

“tecnopânicos” existem há bastante tempo na história. Eles já existiam quando as tecnologias 
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anteriores foram inventadas, como o rádio, a TV e o estilo da escrita de telegrama. Para os 

mesmos autores (2015), tais alegações são, em geral, baseadas em observações superficiais e, 

muitas vezes, sem teor científico. 

Não podemos negar que certas particularidades relacionadas à internet impedem sua 

maior adesão à escola. As possibilidades de leituras através da Web, por exemplo, não 

apresentam fronteiras visíveis e, consequentemente, torna-se mais difícil o controle daquilo 

que se acessa ou lê. Eis, então, mais um ponto crítico para a escola que sempre buscou a 

centralidade, a objetividade e o domínio das situações de ensino.  

As relações de poder que se caracterizam, a priori, por uma ordenação hierarquizada 

já não cabem mais no espaço escolar. Não que os papéis dos sujeitos envolvidos e os 

discursos hegemônicos produzidos desempenham funções dispensáveis, mas porque a 

instituição “Escola” precisa ser pensada como parte da sociedade ideológica e culturalmente 

construída e legitimada por processos interpretativos vinculados à realidade social, em sua 

concretude.  Nas palavras de Jordão (2007): 

 
a realidade não pode ser separada das subjetividades que a formam: não existe, nesta 

concepção, a possibilidade de acesso a uma realidade objetiva, neutra, independente 

das subjetividades que a constituem. As pessoas têm experiências de uma realidade 

sempre construída cultural e socialmente, construção que se dá em processo e está 

sempre localizada, sempre imersa em relações de poder. (JORDÃO, 2007, p. 21) 

 

Sendo assim, poderíamos questionar a validade da escola e do ensino de LP, partindo 

da máxima de que “nunca na história da humanidade se leu e escreveu tanto como nos últimos 

tempos”? Para responder a esta indagação nos reportamos a Paulo Freire (1984) quando traz à 

tona a discussão sobre o currículo escolar como um artefato político socialmente útil ao 

projeto educativo emancipatório, voltado para a formação de sujeitos em interação com o 

mundo. Nessa conjuntura, mais do que acesso aos bens culturais, às tecnologias e ao saber 

científico, a escola é responsável pela construção de uma educação crítica, pautada na 

reflexão/ação em meio a diferentes relações de cultura e poder. Nas palavras de Freire: “toda 

compreensão de algo corresponde, cedo ou tarde, a uma ação. (...) A natureza da ação 

corresponde à natureza da compreensão. Se a compreensão é crítica, a ação também o será. Se 

é mágica a compreensão, mágica a ação” (FREIRE, 1984, p. 106). 

Seguindo essa visão, o letramento digital deve oportunizar experiências significativas 

com diferentes linguagens a partir do uso de softwares e ferramentas da mídia digital para 

uma formação crítica destes espaços. Conscientes de que os usuários não são apenas objetos 

de um processo, mas parte integrante da ação comunicativa, assumindo comportamentos que 
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segundo Xavier (2005, p.3) se projetam para o uso social da linguagem, como: imediatismo 

interacional, tolerância ao diferente e autonomia da aprendizagem, é possível dizer que tanto 

os SRS, em virtude de seu caráter comunicativo, interacional e colaborativo, assim como os 

gêneros textuais/digitais que circulam nesses espaços podem ser explorados pela escola para o 

desenvolvimento de atividades multiletradas. 

Sob os pressupostos dos multiletramentos, na subseção seguinte discorremos sobre a 

concepção e abrangência desse conceito, considerando sua relação com o letramento 

multimodal e o multiculturalismo nas relações de ensino/aprendizagem no campo da 

linguagem. 

 

 

2.1.3 (Multi)letramentos: uma proposta teórico-metodológica  

 

 

Diante do contexto sócio-histórico que identifica a sociedade contemporânea marcada 

pela heterogeneidade e diversidade do mundo globalizado, não é difícil perceber que as 

relações sociais sofreram mudanças. Muitas delas atribuídas à popularização do computador, 

à expansão do acesso à Internet e aos usos sociais que se fazem desses bens.  

Conforme expresso nas OCEM (2006), o tema adquiriu uma ampla dimensão social e 

política, conferindo à sociedade globalizada o direito à integração social desses recursos. 

Partindo desse ponto, como é possível garantir uma efetiva inserção digital na sociedade 

atual? Sob uma visão mais ampla, o próprio documento (2006) advoga que não bastaria 

simplesmente “expor” os alunos a propostas educativas e sociais; nem mesmo acreditar que o 

simples conhecimento de informática traduziria o sucesso profissional, ou a melhoria de vida.  

Seguramente, esses aspectos representam bens sociais indispensáveis. Entretanto, “uma visão 

da inclusão é inseparável de uma consciência crítica da heterogeneidade e da diversidade 

sociocultural e linguística” (BRASIL, 2006, p. 96). 

Dada essa necessidade, os pesquisadores do New London Group (1996) propõem uma 

expansão do conceito de letramento para além da linguagem verbal. Após encontros, debates, 

dissensos e consensos, o New London Group4 (1996) publicou um manifesto apresentando os 

novos desdobramentos do ensino educacional diante da proliferação de novas linguagens e da 

                                                           
4 O Grupo de Nova Londres (GNL) formado por especialistas, sobretudo, da Linguística e Educação, se reuniu 

pela primeira vez em meados da década de 1990 para refletir a respeito do estado e do futuro da pedagogia 

crítica. (JESUS; CARBONIERI, 2016). 
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diversidade linguística e cultural, buscando promover uma prática situada e um engajamento 

crítico e transformador dos agentes sociais (ROJO, 2012). Essa nova perspectiva do ensino da 

língua e do letramento nas escolas foi batizada de Pedagogia dos Multiletramentos.  

O fundamento da abordagem proposta pelo grupo partiu de duas vertentes dos 

Letramentos (no plural): a multicultural e a multimodal. A primeira inclui as línguas 

minoritárias, partindo dos diferentes olhares sobre os discursos dentro de uma língua no 

contexto étnico, de subculturas, ou de grupos de interesse. A segunda concebe a elaboração de 

sentidos sob as formas multimodais, com os modos linguísticos, visuais, audíveis, gestuais, 

espaciais, cada vez mais integrados às práticas diárias das mídias (COPE; KALANTZIS, 

2016, p. 10). O conceito de multiletramento, nessa linha, aponta para a multiplicidade das 

práticas sociais, como ilustra a figura a seguir: 

 

 

 

                          Fonte: ROJO, 2012, p. 13 

 

Os multiletramentos ampliam a visão do letramento, atribuindo-lhe uma 

multiplicidade de modos e recursos semióticos oriundos de diversas fontes da linguagem para 

a interação social e a formulação de sentidos. Desse modo, não é mais possível conceber o 

ensino de LP como um objeto estanque e desintegrado das identidades multifacetadas que 

envolvem as multimodalidades comunicativas expressas nos gêneros textuais/digitais 

produzidos socialmente. Nas palavras de Rojo (2013a) os multiletramentos são: 

 

práticas de trato com os textos multimodais ou multissemióticos contemporâneos – 

majoritariamente digitais, mas também digitais impressos – que incluem 

procedimentos (como gestos para ler, por exemplo) e capacidades de leitura e 

produção que vão muito além da compreensão e produção de textos escritos, pois 

incorporam a leitura e (re)produção de imagens e fotos, diagramas, gráficos e 

infográficos, vídeos, áudio etc. (ROJO, 2013a, p.21) 

 

Multiletramentos

Multiculturalismo Multimodalidade

Figura 1: Abrangência dos Multiletramentos 
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Estudiosos como Jordão (2007), Dionisio (2011), Takaki (2012), Rojo (2012, 2015) 

entre outros, discorrem sobre as transformações acontecidas nos últimos anos por influência 

das novas mídias digitais que alteraram as práticas sociais nos modos de ver e conceber o 

mundo, modificando, inclusive, a posição dos leitores/espectadores passando, a manter direta 

relação com o processo de (co)autoria. 

Pouco tempo atrás, falar do processo de autoria, grosso modo, implicava a produção 

de textos impressos de grande circulação. Atualmente, com o uso da linguagem de forma mais 

fluida em função dos novos suportes de produção e divulgação, a noção de autoria já não é 

mais a mesma. Segundo Rojo (2013b) já poderíamos falar em um “Lautor” para se referir às 

novas relações entre leitor/autor com o aumento de conteúdos autogerados, que atingem 

públicos imensos através da Web, como é  caso dos gifs, vlogs, cursos online, memes, 

tutoriais, videoconferências, podcasts, dentre tantos outros.  

 

Esses “novos escritos” obviamente dão lugar a novos gêneros discursivos, quase 

diariamente: chats, páginas, twits, posts, ezines, epulps, fanclips etc. E isso se dá 

porque hoje dispomos de novas tecnologias e ferramentas de “leitura-escrita”, que, 

convocando novos letramentos, configuram os enunciados/textos em sua 

multissemiose ou em sua multiplicidade de modos de significar. (ROJO, 2013b, p. 

20) 

 
Nesse viés, a proposta dos multiletramentos prevê uma descentralização dos gêneros 

textuais “tradicionais” em direção ao acesso diversificado dos textos produzidos em vários 

meios sociais. Pensando no ensino de LP, a inclusão de culturas, mídias e diferentes 

linguagens que são próximas à vivência do aluno para o contexto da sala de aula permite 

conduzir o processo educacional para aquilo que Freire (1989, p. 9) já propunha ao 

argumentar que “a leitura do mundo precede a leitura da palavra”, ou seja, é preciso 

considerar o conhecimento de mundo dos educandos e atribuir-lhes voz na qualidade de 

questionadores e construtores de saber.  

Os estudos de Cope e Kalantzis (apud Rojo, 2013b) sugerem uma educação linguística 

voltada para a formação de uma cultura multiletrada.  Para isso, é preciso assumir as práticas 

de aprendizagem levando em conta um currículo pluralista que desperte a sensibilidade para 

um mundo global. Frente a essas necessidades, os autores consideram três dimensões da vida 

contemporânea em sua relação com as práticas de letramentos escolares, como mostra a figura 

a seguir: 
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                Fonte: ROJO, 2013b, p. 14 

 

No âmbito da diversidade produtiva está a formação de sujeitos autônomos e 

multicapacitados para atuar de forma organizada nas diversas situações e flexíveis às 

possíveis mudanças. Na dimensão do pluralismo cívico estão relacionados os diferentes 

contextos da vida social para uma atuação crítica de respeito às diversidades e de ruptura com 

as práticas escolares sedimentadas em seu caráter normalizador e regulador. Por fim, as 

identidades multifacetadas se projetam em virtude da hibridização cultural em que a escola – 

espaço democrático para as práticas de letramento globais e locais – precisa atuar como 

integradora dessas diversidades, o que, certamente, envolve práticas multiletradas (ROJO, 

2013b). 

Nesse sentido, como a escola pode promover um ensino significativo considerando 

essas abordagens? Segundo Cope e Kalantzis (apud Rojo, 2013b, p. 17) a escola deve 

propiciar aos alunos novas formas de competências, em especial, “a habilidade de se 

engajarem em diálogos difíceis que são parte inevitável da negociação da diversidade”.  

 

No campo específico dos multiletramentos, isso implica negociar uma crescente 

variedade de linguagens e discursos: interagir com outra língua e linguagens, 

interpretando ou traduzindo, usando interlínguas específicas de certos contextos; [...] 

criando sentidos da multidão de dialetos, discursos, estilos e registros presentes na 

vida cotidiana. (ROJO, 2013b, p. 17) 

 

Nesse contexto, Cope e Kalantzis (apud Rojo, 2012) propõem um trabalho pedagógico 

com foco em quatro momentos não hierárquicos entre si, nem fechados em uma sequência 

rígida de aprendizado, mas que se integram em estágios de ocorrência, visando atender aos 

princípios da pluralidade cultural e das diversas linguagens envolvidas no conceito dos 

multiletramentos (figura 3):  

 

• (Âmbito 
do 

trabalho)
1-Diversidade 

produtiva

• (Âmbito 
da 

cidadania)

2-Pluralismo 
cívico 

• (Âmbito 
da vida 
pessoal)

3-Identidades 
multifacetadas

Figura 2: Projeto de ensino adequado ao alunado multicultural 
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                              Fonte: ROJO, 2012, p. 29-30 

 

Partindo do princípio de que a cognição é uma atividade humana que imerge em 

práticas socioculturalmente situadas e contextuais, a etapa inicial desse “movimento 

pedagógico” direciona-se para o conhecimento de mundo do alunado, para suas origens e 

experiências. Contudo, a Prática Situada sozinha não possibilita uma reflexibilidade sobre o 

conhecimento. Nesse ponto, entramos na segunda etapa, a Instrução Aberta, que diz respeito à 

sistematização consciente das práticas vivenciadas por meio da intervenção do professor, 

buscando organizar e inter-relacionar teoria e prática.  

O Enquadramento Crítico, por sua vez, objetiva auxiliar os alunos a estruturar sua 

capacidade crítica a partir do contexto cultural e social construído (prática situada) e da 

compreensão teórica (instrução aberta) das relações históricas, sociais, culturais, políticas e 

ideológicas.  Este é o momento em que o professor estimula o envolvimento dos aprendizes 

com o que estão estudando em uma relação crítica com o contexto. Encerrando esse processo 

teórico-metodológico proposto pelo GNL (2000), a Prática Transformada consiste em 

reconfigurar o conhecimento adquirido para outros contextos, mediante um posicionamento 

crítico, ou seja, demonstrar em situações práticas como uma postura reflexiva pode projetar e 

realizar novos conhecimentos (ROJO, 2012; COPE; KALANTZIS, 2016). 

Os multiletramentos tornaram-se uma exigência, visto que a realidade global está 

intrinsecamente presente na realidade local. Questões de ordem política, econômica, ética, 

cultural e identitária já não pertencem a uma nação específica, a um governo apenas ou a uma 

comunidade em particular. A diversidade e o hibridismo são palavras de ordem do mundo 

cada vez mais “multi”. Isso exige uma reconceitualização do conhecimento, o que pressupõe 

uma ruptura com a organização de protótipos e sistemas de ensino que tratam a identidade 

como unitária, universal (KUMARAVADIVELU apud  FERREIRA; TAKAKI, 2014, p.127). 

“As formas de construção de sentidos (e de identidades) circulam agora por caminhos 

Figura 3: Representação dos “movimentos pedagógicos” baseados 

na pedagogia dos multiletramentos 
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intensamente mais variados e simultâneos, por gêneros discursivos múltiplos que se 

entrecruzam e modificam uns aos outros” (JORDÃO, 2007, p.25). 

Fazer uma reserva de ingresso pelo site, criar um banner digital, realizar uma compra 

no sistema e-commerce, fazer transações bancárias pela internet, cadastrar um currículo 

online: tudo isso implica práticas de letramento, algumas mais simples, outras mais 

complexas, que envolvem uma visão crítica das ações realizadas, a capacidade de resolver 

situações-problemas e formas de representação social através de recursos multimodais.   

Desse modo, a estrutura educacional corrente deve incluir na grade curricular de LP, 

uma vez que já se encontra prevista na BNCC (2015), propostas de reconhecimento de 

gêneros textuais que circulam e emergem dos ambientes digitais, plataformas e programas 

disponíveis na web, sites que oportunizam a escrita colaborativa e a interatividade, mediante a 

produção de atividades que se apresentam dentro dos limites da “ética, estética e crítica”. 

Algo que não é tão simples se não houver uma adesão efetiva à pedagogia dos 

multiletramentos de modo que rompa com certos paradigmas e visões hegemônicas já 

difundidas pelas tradicionais agências de letramento. Oliveira, Tinoco e Santos (2014) 

assinalam alguns modelos (quadro 2) cristalizados no contexto escolar que tendem a dificultar 

as práticas sociais hipermiáticas: 

  

Quadro 2: Dificuldades para inserção de práticas hipermidiáticas no contexto escolar 

1) a lógica tradicional do ensino de linguagem instituído na escola;  

2) a fragmentação dos conteúdos de linguagem determinados nas grades curriculares;  

3) o protagonismo exclusivo do professor nas aulas de linguagem;  

4) o ensino centrado em conteúdos gramaticais predeterminados pelo professor;  

5) as avaliações voltadas exclusivamente para o processo de assimilação da informação 

gramatical oferecida na sala de aula.  
Fonte: OLIVEIRA; TINOCO; SANTOS, 2014, p.58 

 

Por outro lado, Silva (2012, p. 67) cita Gardner (2004) para apresentar, dentre outras, 

algumas habilidades e conhecimentos necessários à educação formal do século XXI para a 

consolidação de uma sociedade democrática.  

 

Quadro 3: Habilidades necessárias à educação formal do século XXI 
 

1) entendimento das relações globais e locais;  

2) capacidade de pensar analítica e criativamente as disciplinas;  

3) conhecimento e habilidade de interagir civilizada e produtivamente com os indivíduos de 

diferentes origens; 

4) conhecimento e respeito pelas tradições culturais do outro;  

5) gerenciamento da vida global com a fusão de culturas;  
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6) capacidade de criar e articular ideias para a produção de textos multimodais e 

multissemióticos. 
Fonte: SILVA, 2012, p. 67 

 

Diante das ponderações, não nos parece suficiente que o professor seja apenas usuário 

de tecnologia, mas, sobretudo, que tenha consciência das ideologias que atravessam os textos, 

as mídias e os discursos, de um modo geral, para que, assim, possam fazer uso das tecnologias 

a favor de uma educação crítica.  

Sabendo do papel que exercem os professores de LP para uma formação autônoma e 

frente às diversas situações comunicativas, eis uma prática necessária: explorar os princípios 

que envolvem o conceito dos multiletramentos. Nesse sentido, a próxima subseção volta-se 

para a multimodalidade como elemento subjacente à pedagogia dos multiletramentos, 

relacionando leitura e escrita no contexto das práticas digitais. 

 

 

2.1.4 A multimodalidade e a influência tecnológica na leitura e produção de textos 

 

 

Os textos que ultrapassam o limite do verbal e passam a considerar as diferentes 

modalidades semióticas (imagem, som, gestos) como produtoras de sentido demandam um 

estudo voltado para a multimodalidade. Para começo de conversa, a multimodalidade como 

um conceito relativo aos diferentes modos de representação semiótica não é algo novo no 

âmbito da produção textual, seja ela oral ou escrita. “As práticas multimodais não são novas e 

tem sido uma estratégia essencial de construção de sentido ao longo da história da linguagem 

escrita” (BARTON; LEE, 2015, p.47).  

Para Dionisio (2007) toda forma de manifestação da linguagem (oral, escrita, gestual, 

imagética) em sua essência é multimodal. Ao fazer uso da modalidade escrita, por exemplo, 

vários materiais impressos (revista, jornais, anúncios, entre outros), mesmo utilizando apenas 

o código linguístico, faz jus a outros recursos como destaque, disposição do texto no papel, 

formato e cor da fonte, que acabam por influenciar na construção do sentido do texto. De 

forma prática, um texto em bookman old style pode parecer mais sério e formal do que 

um texto que utilize a fonte comic sans ms (BARTON; LEE, 2015, P.47). O mesmo 

acontece com gêneros textuais como: tira, anúncio publicitário, memes, para citar alguns, que 

utilizam, em geral, recursos como imagens e palavras, e, se não considerados seus elementos 

constitutivos (verbais e não verbais), o entendimento do todo pode ser comprometido.  
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Ao lermos um texto manuscrito, um texto impresso numa página de revista, ou na 

tela de um computador, estamos envolvidos numa comunicação multimodal. 

Consequentemente, os gêneros textuais falados e escritos são também multimodais 

porque, quando falamos ou escrevemos um texto, usamos, no mínimo, dois modos 

de representação: palavras e gestos, palavras e entonações, palavras e imagens, 

palavras e tipografia, palavras e sorrisos, palavras e animações etc. (DIONISIO, 

2007, p. 178). 

 

Sendo assim, o que poderia ser considerado novo? Podemos dizer que novo é o 

emergir dos modos de representação influenciados pela diversidade dos gêneros digitais e por 

uma série de elementos que se relacionam na composição desses gêneros (escrita, layout, 

imagens, som, vídeo, objetos 3D, entre outros). Nos sites de redes sociais, por exemplo, a 

convergência de imagens, áudios, vídeos e textos escritos são elementos comuns. Mesmo em 

redes como o Instagram, que tem como base a fotografia, encontramos, muitas vezes, 

pequenos textos (hashtags, comentários, descrições) complementando a informação visual, 

formando, assim, um todo coeso multimodal. 

Nessa conjuntura, é imprescindível perceber que a compreensão dos sentidos dos 

textos, sejam orais ou escritos, depende da inter-relação que ocorre entre formas e 

características (gráficas, imagéticas, sonoras, gestuais) que são cada vez mais multimodais, 

principalmente, com a presença da internet influenciando as produções textuais.  

Do ponto de vista da pedagogia dos multiletramentos, os textos multimodais são 

produções necessárias para uma construção crítica do contexto globalizado, tecnológico e 

culturalmente complexo no qual estamos inseridos. É importante destacar que o estudo da 

multimodalidade não se vale apenas da identificação dos recursos semióticos em um 

determinado texto. Sua abrangência tende a ir mais além, buscando interpretar questões de 

ordem ideológica, política e histórica, subjacentes ao uso desses recursos de característica 

multimodal. Desse modo, valemo-nos do conceito de letramento, ora já discutido, para 

reafirmar que não basta saber empregar os diversos recursos semióticos disponíveis, é preciso 

utilizar essas ferramentas de maneira contextualizada e reflexiva, visando atender a situações 

práticas de uso.  

 

Na sociedade contemporânea, a prática de letramento da escrita, do signo verbal, 

deve ser incorporada a prática de letramento da imagem, do signo visual. 

Necessitamos, então, falar em letramentos, no plural mesmo, pois a multimodalidade 

é um traço constitutivo do discurso oral e escrito. (DIONISIO, 2011, p. 139) 

 

 

Para perceber os letramentos em uma concepção mais ampla, podemos falar em 

letramento multimodal crítico (PREDEBON, 2015) ao relacionar as multimodalidades 
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presentes nas formas de representação semiótica ao letramento crítico necessário a produção 

de sentido para um engajamento social em práticas constituídas pela linguagem. Predebon 

(2015) destaca algumas habilidades vinculadas a proposta do LMC possíveis de serem 

contextualizadas na esfera educacional, sistematizadas no quadro 4: 

 

Quadro 4: Habilidades contempladas no letramento multimodal crítico 

✓ Saber compreender as formas de representação que têm predominado na comunicação e 

representação de significados;  

✓ Usar de maneira qualificada os múltiplos recursos semióticos que medeiam as práticas 

sociais;  

✓ Estabelecer relações informadas de produção e consumo entre os diferentes modos 

semióticos;  

✓ Identificar propósitos e contextos, definidos de maneira multimodal;  

✓ Saber escolher mídias e modos semióticos mais adequados para os objetivos de cada 

atividade social;  

✓ Conhecer as diferentes relações interssemióticas;  

✓ Manipular conhecimentos de multimodalidade para interagir em novas e clássicas 

tecnologias;  

✓ Reconhecer as especializações funcionais e o comprometimento epistemológico de cada 

modo semiótico;  

✓ Desenvolver práticas tanto de produção quanto de análise crítica da diversidade de modos 

semióticos e da interação entre eles.  
Fonte: PREDEBON, 2015, p.54 

 

Para que os conhecimentos se configurem práticas sociais efetivas no processo de 

ensino/aprendizagem é necessário definir movimentos de recontextualização das situações 

comunicativas através de atividades didáticas práticas. A pesquisadora Predebon (2015) 

aponta ainda algumas ações pertinentes ao LMC para o contexto escolar (quadro 5). 

 

Quadro 5: Conhecimentos subjacentes ao letramento multimodal crítico 
 

Conhecer, selecionar, combinar e analisar de maneira situada e crítica os múltiplos recursos 

semióticos: 

a) no nível lexicogramatical, mobilizando as potencialidades dos sistemas semióticos – 

verbal e imagético;  

b) no nível semântico e pragmático, mobilizando o processo de produção de sentido em seu 

potencial para representação da experiência, estabelecimento de relações e organização das 

informações de forma coesa e coerente;  

c) no nível do registro, mobilizando variáveis de campo, relações e modo no contexto de 

situação;  

d) no nível do gênero, mobilizando configurações textuais e contextuais recorrentes em uma 

cultura;  

e) no nível ideológico, explorando e desafiando os diversos discursos que atravessam os 

textos;  
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f) na interação entre os diferentes recursos semióticos em cada nível (intra-nível) e na relação 

entre diferentes níveis (inter-nível);  

g) e na interação entre todos esses níveis.  

Fonte: PREDEBON, 2015, p.49 

  

Levando em conta a pedagogia dos multiletramentos e diante do contexto híbrido e 

multifacetado que situam as práticas comunicativas na contemporaneidade, relacionar os 

diferentes campos de estudo da língua aos recursos semióticos requer, além de uma análise do 

conceito de letramento em sua multiplicidade de sentidos e concepções, um olhar cuidadoso 

sobre os gêneros discursivos como manifestação textual.  

Em virtude disso, na seção seguinte apresentamos um detalhamento conceitual sobre 

os gêneros discursivos e suas contribuições teóricas, metodológicas e pedagógicas para este 

estudo.  
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2.2 Os Gêneros discursivos e as novas tecnologias 

 

 

Por um bom tempo a linguagem verbal – falada ou escrita – foi predominantemente 

empregada na produção dos gêneros discursivos. Com o avanço das tecnologias, as formas de 

apresentação desses gêneros ampliaram, passando por um processo de hibridização dos 

recursos imagéticos em consonância com a linguagem verbal. Nesse contexto, as relações 

com a produção de conhecimento têm estabelecido mudanças substanciais na forma de 

ensinar, mesmo porque a maneira de aprender já não é mais a mesma.  

Com isso, os gêneros discursivos que circulam no meio digital, a partir da diversidade 

cultural e das diferentes semioses possibilitaram uma rede de interação que favorece as 

práticas de uso da língua por exigir dos seus usuários uma ampliação das habilidades de 

leitura e escrita.  

Bazerman (2011), ao tratar dos gêneros discursivos na escola, revela que há certa 

distância e estranheza quando os professores partem daquilo que os alunos não compreendem 

por não conseguirem atribuir sentido. O autor destaca ainda que é importante criar condições 

reais de significação de acordo com o conhecimento dos alunos e sua realidade. Isso poderia 

estimular a criticidade e a autonomia dos indivíduos. Desse modo, a escola e todos os 

envolvidos no processo educacional precisam levar em consideração os gêneros que os alunos 

já conhecem, possibilitando uma tomada de consciência das tipificações sociais do mundo, a 

fim de atingir um conhecimento prático da ação comunicativa.  

Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004) enfatizam que, para trabalhar com os gêneros, 

sejam eles orais ou escritos, é preciso compreender o seu processo de produção, os elementos 

que permitem dizer que se trata de um ou outro gênero e o propósito que o originou, tendo em 

vista que todo gênero é produzido a partir de um propósito específico ou de vários. 

Assim, o estudo dos aspectos que envolvem a língua: escrita, fala, leitura e escuta  

resulta de um trabalho ancorado em propostas de produção e recepção de textos que sejam 

úteis e funcionais aos alunos. Dessa maneira, o trabalho com os gêneros possibilita o uso de 

estrátegias que atendem a esse propósito, além de favorecer contextos que permitem ao 

professor identificar as competências já sedimentadas e as maiores dificuldades dos alunos.  

Partindo desses e de outros estudos sobre o gênero e suas ramificações na área 

educacional, alguns acadêmicos como Xavier (2005, 2007), Marcuschi (2008), Rojo (2012, 

2013), Rojo e Barbosa (2015), tornam evidente a importância da valorização dos aspectos 

multimodais e multissemióticos dos gêneros produzidos e em circulação na internet, de modo 
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particular, nas redes sociais (meme, gif, videominuto, miniconto etc), pois, como lembra 

Marcuschi (2008, p. 198), “mais do que em qualquer outra época, hoje proliferam gêneros 

novos dentro de novas tecnologias, particularmente na mídia eletrônica (digital)” que são de 

grande aceitação e utilização nas relações sociais contemporâneas, devendo, portanto, ser 

utilizados na escola enquanto instância social e cultural que viabiliza relações discursivas. 

Os gêneros discursivos são fenômenos históricos e dialógicos vinculados à vida 

cultural e social, surgindo de acordo com as necessidades e atividades humanas, e se 

caracterizam tanto por suas funções comunicativas e cognitivas quanto pelas peculiaridades 

linguísticas e estruturais. Assim, é preciso compreender que não se deve utilizar o texto em 

sala de aula, única e exclusivamente sob o viés linguístico, atribuindo-lhe um caráter 

meramente ilustrativo, utilizado como pretexto para o ensino de fórmulas gramaticais. Do 

ponto de vista pedagógico, o trato com os gêneros se vale do fluxo sociointerativo e histórico, 

e não expressamente de suas fronteiras formais e nem das suas propriedades tipicamente 

linguísticas (MARCUSCHI, 2011, p. 23). 

De acordo com Borba e Aragão (2012), deve-se ir além da instrumentação linguística 

para chegar a uma aprendizagem significativa que abranja a participação ativa na sociedade 

com consciência crítica da heterogeneidade existente no uso da língua. De igual forma, é 

esperado que o professor apresente habilidades de práticas de linguagem necessárias para 

atuar como profissional multiletrado, levando em conta a diversidade de competências que 

esses letramentos exigem.  

Sob a vertente dos gêneros discursivos, na subseção seguinte destacamos porque é 

importante conhecer a teoria dos gêneros textuais para compreender os processos 

comunicativos que se apresentam na diversidade textual dos diferentes campos de atuação 

humana. 

 

 

2.2.1 Por que utilizar os gêneros discursivos como unidade de trabalho? 

 

 

Nos últimos anos, alguns pesquisadores (BARBOSA, 2000; DOLZ e SCHNEUWLY, 

2004; MARCUSCHI, 2008, 2011; DOLZ, GAGNON e DECÂNDIO, 2010; DIONISIO, 

2011; ROJO e BARBOSA, 2015) têm se debruçado sobre os estudos da língua partindo da 

análise do gênero como uma atividade humana a) constituída na linguagem; b) em um 

determinado contexto de situação; c) que engendra papéis para seus participantes; e d) 
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estrutura o contexto de cultura (vários discursos e ideologias). (MOTTA-ROTH, 2011, p. 

157). Nessa perspectiva, os gêneros discursivos são tomados como instrumentos 

potencializadores para o ensino da leitura e da escrita por resultar de uma prática social 

construída a partir de processos históricos e ideológicos referentes às atividades linguajeiras. 

Para Dolz, Gagnon e Decândio (2010), os gêneros podem ser utilizados como instrumentos de 

ensino porque 

 

orientam a realização da ação linguagueira, tanto do ponto de vista dos conteúdos, 

que lhe são próprios e dizíveis por ele, quanto do ponto de vista da estrutura 

comunicacional e das configurações de unidade linguísticas a que ele dá lugar (sua 

textualização) (...) Enquanto instrumento de aprendizagem, o gênero  também 

permite ao aprendiz ter acesso a determinadas significações que, se interiorizadas, 

contribuem para o desenvolvimento de suas capacidades linguageiras. (DOLZ; 

GAGNON; DECÂNDIO, 2010, p. 44) 

 

Para os mesmo autores, utilizar os gêneros como objeto de ensino se justifica 

inicialmente por três motivos: 1) são manifestações do uso da língua como verdadeira unidade 

de comunicação verbal materializadas no texto; 2) se estabilizam nos elementos formais e são 

reconhecidos socialmente como uma entidade coletiva; e 3) permitem o reagrupamento de 

uma imensa variedade de textos resultante das práticas linguageiras. (DOLZ; GAGNON; 

DECÂNDIO, 2010, p. 39-40) 

Nessa linha, Marcuschi (2008, p. 155) enfatiza que os gêneros textuais são situações 

comunicativas presentes no cotidiano, que se realizam na integração de aspectos históricos, 

sociais, institucionais e técnicos e se definem por seu conteúdo, propriedades funcionais, 

estilo e composição específica.  De acordo com o autor, “todo gênero se realiza em textos”, ou 

seja, toda manifestação verbal acontece em forma de construções textuais e não de elementos 

linguísticos isolados.  

Sobre o complexo processo de produção e compreensão de textos, Barbosa (2000) 

ressalta que os gêneros discursivos podem ser incorporados como objetos de ensino, tendo em 

vista o desenvolvimento das capacidades discursivas. Nos tópicos a seguir, a autora sintetiza 

as razões pelas quais o trabalho com os gêneros se sustentaria como objeto favorável ao 

processo de ensino/aprendizagem: 

• Os gêneros discursivos, em contraposição aos tipos textuais comumente definidos pelos 

aspectos estruturais, desempenham outras capacidades para além dos aspectos de forma e 

estilização: as produções discursivas, visto que sua realização se materializa em contextos 

históricos e culturais socialmente situados, favorecendo os processos de compreensão e 

produção de textos; 
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• Os gêneros permitem concretizar a que forma de dizer em circulação social estamos nos 

referindo, possibilitando ao aluno estabelecer parâmetros mais claros para suas 

construções, e ao professor conceber critérios mais claros para intervir; 

• Os gêneros discursivos e seus possíveis agrupamentos fornecem instrumentos mais 

detalhados para a organização curricular das práticas de uso da linguagem. 

 

Em virtude de esta pesquisa basear-se em textos produzidos no meio digital devido à 

expansão da Internet, a abordagem dos gêneros discursivos/digitais se constitui como base 

para sustentação dos protótipos de ensino aqui desenvolvidos, visando alcançar práticas 

baseadas na pedagogia dos multiletramentos por meio das múltiplas linguagens que compõem 

as construções textuais na contemporaneidade.  

Uma formação linguística de base crítica envolve, em essência, compreender o 

desenvolvimento das capacidades comunicativas em práticas sociais situadas. Assim, em 

virtude de sua organização, funcionalidade e manifestação de atividades enunciativas, 

consideramos o trabalho com os gêneros textuais um mecanismo facilitador para o ensino de 

LP, uma vez que abarca as mais distintas esferas da atividade humana5.  

A fim de embasar sistematicamente a noção dos gêneros, na próxima subseção 

apresentamos uma abordagem teórica elucidativa sobre os elementos que caracterizam os 

gêneros discursivos. 

 

 

2.2.2 Aspectos formais dos gêneros discursivos 

  

 

Ao falarmos em gêneros com sua diversidade e inesgotável riqueza, fruto da atividade 

humana, nos reportamos aos estudos de Bakhtin (1997[1979])6 para melhor elucidar a 

complexidade que determina a heterogeneidade dos gêneros em suas mais diferentes 

manifestações. Para Bakhtin (1997 [1979]) toda atividade humana que envolve linguagem se 

                                                           
5 Por esferas da atividade humana, compreende-se toda riqueza e a variedade dos gêneros do discurso que vai 

diferenciando-se e ampliando-se à medida que a própria esfera se desenvolve e fica mais complexa [...] Uma 

dada função (científica, técnica, ideológica, oficial, cotidiana) e dadas condições, específicas para cada uma das 

esferas da comunicação verbal, geram um dado gênero, ou seja, um dado tipo de enunciado, relativamente 

estável do ponto de vista temático, composicional e estilístico... Qualquer enunciado considerado isoladamente é, 

claro, individual, mas cada esfera de utilização da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados 

(BAKHTIN, 1997 [1979], p. 280). 
6 O russo Mikhail Bakhtin (1895-1975) é um dos teóricos mais importantes da linguagem. Tornou-se referência 

em várias áreas do conhecimento. Alguns dos estudos que o deixou bastante conhecido trata do dialogismo, dos 

gêneros do discurso e do processo de enunciação. 
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materializa nos gêneros discursivos. Desde as mais espontâneas que caracterizam as falas 

cotidianas e ocorrem, em geral, na modalidade oral (gêneros primários), e se ampliarmos para 

as produções no meio digital, podemos falar daquelas que fazem uso da linguagem mais 

informal, como as produzidas no WhatsApp, Messenger, Skype etc, até as mais complexas 

(gêneros secundários) que reportam a textos mais formais e aparecem em decorrência de uma 

comunicação cultural relativamente mais evoluída, que faz uso, regularmente, da modalidade 

escrita da língua.  

De acordo com o mesmo autor, apesar da heterogeneidade das manifestações 

discursivas dadas em determinada situação comunicativa, as relações estruturais que se 

estabelecem na composição dos gêneros permitem categorizar como comuns a todos os 

textos: a forma, o tema e o estilo. “Estes três elementos (conteúdo temático, estilo e 

construção composicional) fundem-se indissoluvelmente no todo do enunciado, e todos eles 

são marcados pela especificidade de uma esfera de comunicação” (BAKHTIN, 1997 [1979], 

p. 280). 

Os elementos estruturais que compõem os gêneros textuais dependem um do outro 

para a construção do sentido global do enunciado. “Os temas de um texto se realizam somente 

a partir de certo estilo e de uma forma de composição específica” (ROJO; BARBOSA, 2015, 

p. 87). Caso essa inter-relação não esteja bem estruturada, a compreensão do sentido pode 

ficar prejudicada. Veja a seguir o diagrama com os elementos componentes do gênero, 

conforme ilustrado por Rojo e Barbosa (2015): 

       

Figura 4: Elementos do gênero discursivo 

 

Fonte: ROJO; BARBOSA, 2015, p. 86 

 

 

Afinal, o que compreendem esses elementos? Rojo e Barbosa (2015), ao falar em 

como os gêneros se organizam, definem com clareza cada um de acordo com os pressupostos 

bakhtinianos. Em se tratando da forma de composição, podemos falar na organização, no 

Gênero

Forma de composição

Estrutura

Temas(s)

conteúdos + valoração

Estilo

Recursos linguísticos

Enunciado/texto
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acabamento do texto que compõe a estrutura e as fronteiras do enunciado. São estruturas 

tipificadas que são requeridas conforme os propósitos enunciativos. “Quaisquer que sejam o 

volume, o conteúdo, a composição, os enunciados sempre possuem, como unidades da 

comunicação verbal, características estruturais que lhes são comuns e, acima de tudo, 

fronteiras claramente delimitadas.” (BAKHTIN, 1997 [1979], p. 294) 

 

Em gêneros como as fábulas, ou contos da tradição oral, posteriormente transcritos, 

o acabamento pode ser dado por fórmulas “E foram felizes para sempre” ou pela 

moral, e corresponde a certa “estruturação” prévia, que, conforme descrição da 

teoria dos textos, corresponde, por sua vez, a um cenário (personagens, tempo, lugar 

da narrativa e situação inicial), uma (ou várias) complicação(ões) na trama e sua(s) 

resolução(ões), seguida(s) de um desfecho. (ROJO; BARBOSA, 2015. p. 94)  

 

O tema, por sua vez, corresponde ao conteúdo a ser abordado, o assunto sobre o qual 

irá discorrer, determinado pela expressividade, ou seja, pelo valor atribuído ao texto pelo 

locutor.  É o sentido de um dado texto e se configura como o elemento mais importante, tendo 

em vista que todo constructo textual é para fazer eclodir um tema (ROJO; BARBOSA, 2015, 

p.87). 

Quanto ao estilo, são destacadas as escolhas linguísticas utilizadas pelo falante/autor 

na produção dos enunciados. Essas escolhas podem estar relacionadas ao léxico (vocabulário), 

à estrutura frasal (sintaxe), ao registro linguístico, (formal, informal, gírias) etc.  

 

Tal estudo, ou seja, uma estilística da língua, concebida como uma descrição 

autônoma, é possível e necessária. Porém, para ser correto e produtivo, este estudo 

sempre deve partir do fato de que os estilos da língua pertencem por natureza ao 

gênero e deve basear-se no estudo prévio dos gêneros em sua diversidade. 

(BAKHTIN, 1997 [1979], p. 285) 

  

Nessa concepção, os textos socialmente produzidos, independente de sua natureza 

modal (verbal, imagético, sonoro, visual, digital) se organizam em estruturas com certas 

restrições temática, estilística e composicional, que os particularizam e os definem como 

pertencentes a este ou aquele gênero, e a esta ou aquela esfera social. Sobre a relação entre os 

gêneros e as esferas sociais, Rojo e Barbosa (2015. p. 68) afirmam que “as esferas estão, pois, 

relacionadas aos tipos de atividade humana nelas desempenhadas e estas, por sua vez, aos 

gêneros discursivos que nelas circulam em forma de textos/enunciados" (ROJO; BARBOSA, 

2015, p. 94). Na próxima subseção, descrevemos a relação discursiva entre gênero, enunciado 

e esfera social, tendo em vista que estes conceitos subjazem a estrutura didática do caderno 

pedagógico produzido a partir desta pesquisa.  
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2.2.3 Uma abordagem discursiva: Gênero, enunciado e esfera social 

 

 

Em seus estudos sobre os gêneros discursivos, Bakhtin (1997[1979]) procura 

conceituar, e, por conseguinte distinguir gênero de texto. Para ele, o gênero corresponde a 

esferas da atividade humana (jornalística, acadêmica, jurídica etc), e o texto é todo enunciado 

construído para a interação verbal. Para ampliar a reflexão em torno do conceito dos gêneros 

discursivos valemo-nos da compreensão do enunciado, tendo em vista seu papel fundamental 

na constituição dos gêneros.   

Para o teórico russo, o enunciado é um dito concreto, único e individual que gera 

significação e se vale da língua/linguagem para sua materialização, constituindo-se em 

discurso. O enunciado enquanto texto e unidade de sentido é irreprodutível, pois  a condição 

de produção, de leitura e de recepção não é a mesma para sujeitos diferentes, nem tampouco 

para o próprio sujeito (BAKHTIN, 1997[1979]). 

Ainda que a interdependência de sentido e de textos ocorra dentro de uma determinada 

esfera (operária, política, educacional), cada texto é um novo texto, pois os significados são 

construídos a partir da leitura e da escrita de um sujeito que imprime seus olhares sob 

diferentes ângulos. 

De acordo com o mesmo autor, um enunciado acontece em determinado local e tempo 

específico, produzido por um sujeito histórico e recebido por outro. É sempre um 

acontecimento e demanda atores sociais identificados e o estabelecimento necessário de um 

diálogo entre os envolvidos. Assim, os limites do enunciado são imperceptíveis, pois as 

relações dialógicas e intertextuais são aspectos que fazem parte do processo de construção do 

texto que impossibilita a ideia de textos puros. Na verdade, todo texto apresenta alguma 

relação com outros textos. A palavra por si só não tem sentido, não fala sozinha. A unidade 

mínima do texto não é a palavra, mas o enunciado. 

Tudo o que dizemos, lemos, escrevemos ou digitamos ocorre na forma de 

enunciados/texto e se define pelo seu conteúdo, estilo e estrutura composicional. Desse modo, 

retomamos o conceito dos gêneros discursivos, pois, como esfera da atividade humana 

constituída socialmente, “elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados” 

(BAKHTIN, 1997 [1979], p. 280). Ainda que existam elementos que os constituem, os 

gêneros não são formas estanques e fechadas. Seus limites são marcados pela relação entre o 

sujeito que produz a enunciação e o outro, o sujeito-ouvinte/leitor, e depende dos mais 

diferentes usos e saberes que circulam na sociedade. 
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Daí a necessidade de uma imersão cautelosa para tratar dos gêneros como objeto de 

estudo nas práticas educacionais, pois, como produto social, pode ser aplicado a qualquer tipo 

de situação que compreende práticas comunicativas. Mas isso não acontece de forma isolada. 

As ações do cotidiano, como, por exemplo, uma simples compra no supermercado, reflete o 

que Bazerman (apud Rojo e Barbosa, 2015, p. 20) chama de “Sistemas de gêneros”, ou seja, 

uma diversidade de gêneros textuais (lista de compra, placas de identificação de seção, 

etiquetas de preços, rótulos dos produtos, senha do cartão de crédito etc.) com os quais os 

sujeitos se deparam em circunstâncias específicas.  

Essa tentativa de sistematização dos gêneros também é tratada na literatura da área por 

outras denominações. Em Marcuschi (2008, p. 194-195), por exemplo, o conceito de domínio 

discursivo situa-se na tentativa de enquadre das produções sociodiscursivas orais ou escritas 

dentro de instâncias da vida social (religiosa, jornalística, jurídica, pedagógica, comercial, 

etc.). Essa organização produz ações comunicativas que se estabilizam e definem o 

comportamento discursivo de acordo com as práticas sociais. No quadro 6, podemos observar 

um modelo de distribuição dos gêneros por domínio discursivo, conforme apresentado por 

Marcuschi (2008):  

Quadro 6: Gêneros textuais por domínios discursivos 

DOMÍNIO DISCURSIVO GÊNEROS TEXTUAIS (ORAIS, ESCRITOS, DIGITAIS) 

Religioso  Prece, ladainha, oração, sermão, parábola, homilia, novena, 

confissão, pregação, testemunho jaculatória, penitência, 

catecismo etc 

Jornalístico   Notícia, reportagem, editorial, crônica, entrevista, artigo de 

opinião, carta do leitor, debate, manchete, anúncios 

classificados etc. 

Jurídico  Contratos, leis, regimentos, certidões, certificados, 

diplomas, editais, boletim de ocorrência, depoimento, 

inquérito, mandado de segurança etc. 

Literário/ficcional Poema, fábula, conto, romance, dramas, causo, peça de 

teatro, parlenda, mito, conto de fada, lenda, canção, roteiro 

de filme, historia em quadrinhos etc. 

Comercial Rótulo, fatura, nota fiscal, nota promissória, logomarca, 

balanço comercial, carta comercial, publicidade feita em 

rádio, TV etc. 

*Eletrônico/Digital7  Chat, email, blog, fotoblog, banner digital, meme, podcast, 

fanzine, gif, fórum, fanclipe, perfil, twits, site, post, feed 

notícia, animação, emotion etc 
Fonte: Adaptado de Marcuschi (2008, p. 194-195) 

                                                           
7 *No enquadre dos gêneros apresentado por Marcuschi (2008, p. 194-6) não está previsto o domínio 

eletrônico/digital como descrito no quadro, no entanto acrescentamos esta possibilidade de domínio discursivo, 

tendo em vista sua ampla participação nas práticas comunicativas motivadas pelo surgimento, cada vez mais 

expressivo, de gêneros produzidos no espaço digital.  
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Com base nessa perspectiva de categorização dos gêneros, os pesquisadores ligados à 

escola de Genebra, Dolz e Schneuwly (2004), também propõem um trabalho de agrupamento 

de gêneros, estabelecendo como critérios para sua organização três pontos: a) os domínios 

sociais da comunicação; b) os aspectos tipológicos; c) e as capacidades de linguagem.   

Diante da diversidade e heterogeneidade dos textos, Dolz, Gagnon e Decândio (2010) 

afirmam que os agrupamentos de gêneros facilitam o desenvolvimento de conteúdos de 

ensino em função das regularidades linguísticas e das possibilidades de transferências de 

características de um gênero já estudado a tantos outros do mesmo agrupamento. Por 

exemplo, “o trabalho com as características comuns dos textos narrativos pode mostrar 

particularidades de um gênero como o ensaio biográfico. Quando abordamos esse gênero, é de 

se esperar que se efetuem algumas transferências, relacionadas aos gêneros narrativos” 

(DOLZ; GAGNON; DECÂNDIO, 2010, p. 47).  

Visto que o gênero textual, independente das modalidades de uso da língua é um 

instrumento socio-histórico possível de ser utilizado nas práticas linguageiras, descrevemos 

no quadro 7 as formas de agrupamento proposto por Dolz e Schneuwly (2004): 

Quadro 7: Agrupamento de gêneros para expressão oral e escrita 

DOMÍNIOS SOCIAIS DA COMUNICAÇÃO; 
ASPECTOS TIPOLÓGICOS;  

CAPACIDADES DE LINGUAGEM 
DOMINANTES. 

 
EXEMPLOS DE GÊNEROS ORAIS E ESCRITOS 

Cultura literária ficcional 

 Narrar  

Mimesis da ação através da criação da 

intriga no domínio do verossímil 

Conto maravilhoso, conto de fadas, fábula, lenda, 

narrativa de aventura, narrativa de ficção científica, 

narrativa de enigma, narrativa mítica, esquete ou história 

engraçada, biografia romanceada, romance, romance 

histórico, novela fantástica, conto, crônica literária, 

adivinha, piada... 

Documentação e memorização das 

ações humanas  

Relatar 

 Representação pelo discurso de 

experiências vividas, situadas no 

tempo 

Relato de experiência vivida, relato de viagem, diário 

íntimo, testemunho, anedota ou caso, autobiografia 

curriculum vitae, notícia, reportagem, crônica social 

crônica esportiva, histórico, relato histórico, ensaio ou 

perfil biográfico, biografia... 

Discussão de problemas sociais 

controversos 

Argumentar 

Sustentação, refutação e negociação 

de tomadas de posição 

textos de opinião, diálogo argumentativo, carta de leitor, 

carta de reclamação, carta de solicitação, deliberação 

informal, debate regrado, assembleia, discurso de defesa 

(advocacia), discurso de acusação (advocacia), resenha 

crítica, artigos de opinião ou assinados, editorial, 

ensaio... 

Transmissão e construção de saberes 

Expor 

Apresentação textual de diferentes 

formas dos saberes 

texto expositivo (em livro didático), exposição oral, 

seminário, conferência, comunicação oral, palestra, 

entrevista de especialista, verbete, artigo enciclopédico, 

texto explicativo, tomada de notas, resumo de textos 
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expositivos e explicativos, resenha, relatório científico, 

relato oral de experiência... 

Instruções e prescrições 

Descrever ações 

Regulação mútua de comportamentos 

instruções de montagem, receita, regulamento, regras de 

jogo, instruções de uso, comandos diversos, textos 

prescritivos... 

Fonte: DOLZ; SCHNEUWLY, 2004, p. 60-61. 

   

Em resumo, essas tentativas de categorização dos gêneros são um importante 

instrumento de apoio ao professor na sala de aula para sistematização dos aspectos que 

favorecem a construção dos textos. Além disso, essa ou qualquer outra organização tende a 

facilitar a escolha dos gêneros para determinado projeto de ensino. Um aspecto destacado 

pelos pesquisadores de Genebra e ratificado por Barbosa (2000) indica que os agrupamentos 

precisam ser trabalhados em todos os níveis da escolaridade para que se possa efetivar uma 

progressão curricular e para que haja um processo evolutivo no que diz respeito ao grau de 

complexidade dos gêneros que serão trabalhados progressivamente em cada série/ano. Vale 

ressaltar que todas essas formas de distribuição do gênero não é algo fechado e concluído, são 

apenas exemplos de gêneros que situam seu contexto de produção, propósito comunicativo e 

meio de transmissão em um dado campo de atuação.  

A partir do estudo dos gêneros, dos multiletramentos e da multimodalidade em uma 

perspectiva crítica, a próxima seção centra-se na definição e no trabalho didático possível de 

ser realizado com o uso dos recursos digitais, em especial, os SRS, em uma relação conjunta 

com as práticas de ensino já existente nos espaços escolares, levando em conta as 

possibilidades e limitações desses suportes no ensino de LP. 
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2.3 Conhecendo melhor as Redes sociais 
  

 

As redes sociais não são fenômenos recentes, tampouco surgiram com a internet. 

Como seres sociais, buscamos estabelecer relações com outros indivíduos movidos pela 

necessidade de troca ou pelo desenvolvimento social, o que possibilitou a formação de 

pequenas redes de contato, inicialmente com a estruturação da família, depois com a 

organização das pequenas comunidades, até o surgimento e desenrolar da vida urbana nas 

cidades. 

Hoje, ao falarmos em redes sociais, a primeira imagem que nos vem à mente são as 

plataformas on-line formadas por rede de conexões e atores sociais. Apesar de não serem tão 

recentes assim, as redes sociais, de modo particular as relacionadas ao ciberespaço, têm sido 

objeto de estudo de várias pesquisas voltadas para a educação, tanto pelas potencialidades 

comunicativas e interativas quanto por suas limitações de diferentes ordens.  

Segundo Recuero (2009) dois elementos constituem a base desse tipo de software, os 

atores e as conexões; o primeiro são as pessoas que estão envolvidas nas redes de acordo com 

relações ideológicas ou identitárias; o segundo são os laços sociais constituídos por meio 

dessas relações. Ainda sobre as características dos SRS, a autora distingue os SRS 

propriamente ditos e SRS apropriados. O primeiro está diretamente relacionado com a 

exposição e publicação nas redes pelos atores sociais. É o caso do Facebook, do Linkedin, 

Google+ e vários outros. São sistemas onde há perfis e lugares específicos para que as 

conexões se efetivem. O segundo são as plataformas que, em sua essência, não se voltam para 

redes sociais, mas que, devido à apropriação feita pelos atores, passam a ter essa finalidade. É 

o caso do Fotolog, Weblog, Twitter etc. 

Boyd e Ellison (apud Recuero, 2014) definem os SRS como ferramentas que 

permitem aos usuários: 1) a criação de um perfil individualizado, 2) a conexão com outros 

atores sociais e 3) a possibilidade de navegar por essas conexões. Esses elementos 

apresentados como necessários para a constituição de redes sociais ratificam a distinção feita 

por Recuero (2009) ao definir as características peculiares dos diversos sites que se 

apresentam na Web. 

De acordo com Mattar (2013, p. 27) “as redes sociais são associações entre pessoas 

conectadas”. Isso reflete no que Boyd e Ellison (apud  Finardi e Porcino, 2016) afirmam sobre 

as redes sociais e as comunidades virtuais em geral: apesar de estabelecerem certa relação 

entre si, as redes sociais se organizam em torno de pessoas e não de tópicos. São os laços 
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entre esses atores que permitem estabelecer as relações entre os assuntos articulados pelas 

conexões. Sob o mesmo viés, Recuero (2009) afirma que as estruturas que constroem os SRS 

derivam das relações entre os usuários apesar de se apresentarem por meio de sites.  

 

Embora os sites de redes sociais atuem como suporte para as interações que 

constituirão as redes sociais, eles não são, por si, redes sociais. Eles podem 

apresentá-las, auxiliar a percebê-las, mas é importante salientar que são, em si, 

apenas sistemas. São os atores sociais, que utilizam essas redes, que constituem 

essas redes. (RECUERO, 2009, P. 103) 

 

A popularização e apropriação desses suportes muito se devem às propriedades 

estruturais das redes que dizem respeito à permanência das informações, a buscabilidade, a 

escalabilidade e a replicabilidade (BOYD apud RECUERO, 2014). Em outras palavras, às 

possibilidades de gerenciamento, busca, retomada e reprodução das informações veiculadas. 

Esses elementos permitem compreender que as relações de ordem coletiva ou individual, 

virtuais ou não, além de certos conceitos, sofreram grande impacto na vida social das pessoas. 

Sobre esse último aspecto, vejamos, por exemplo, o conceito de “intimidade” que, a priori, se 

relacionava a algo particular, reservado; e com a viralização dos SRS não mais é percebido de 

tal forma. A intimidade agora é algo público, externo, na qual todas suas conexões são 

informadas de suas tarefas diárias (ir à escola, ir ao shopping, almoçar, fazer a tarefa escolar, 

viajar, sair com amigos, dormir) para citar grosso modo. 

Nesses espaços encontram-se atores sociais de diferentes culturas, linguagens e 

lugares que dialogam em torno de eventos e necessidades em comum. E se ocorre diálogo, 

essa relação é fruto de um processo comunicativo que não pode estar alheio aos estudos da 

linguagem enquanto instância comunicativa.  A interação social proporcionada pelo ambiente 

virtual seja de forma síncrona – em que os envolvidos estão conectados ao mesmo tempo, 

como os chats, bate-papos on-line – ou assíncrona – quando essa interação não acontece em 

tempo real, como blogs, e-mail atingem espaços e sujeitos bem distantes e diferentes. Isso 

permite aos usuários destas ferramentas uma gama de informações e conexões antes nunca 

vista.  

 
Hoje é possível construir redes sociais à distância, em que várias pessoas interagem, 

síncrona e assincronamente. As novas gerações crescem, convivem, comunicam-se, 

estudam e trabalham em rede. Nessas redes, o conhecimento é aberto e colaborativo, 

e os usuários não são mais concebidos apenas como receptivos passivos, mas 

também como produtores e desenvolvedores de conteúdos. (MATTAR, 2012, p. 82) 
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Nesse contexto, há de se pensar nas potencialidades que a web 2.08 trouxe para as 

formas contemporâneas de comunicação. Com o surgimento dos SRS propriamente ditos ou 

não (Facebook, Snapchat, Twitter, Pinterest, Tumblr, Whatsapp etc.) e as redes de mídia 

(YouTube, Flickr, Instagram etc.), a internet se tornou mais interativa e a cisão entre 

produtores e leitores tem se diluído, possibilitando a todos exercer simultaneamente o papel 

de produtor/autor e consumidor/leitor.  

Apesar de existir uma imensa quantidade de SRS disponíveis na internet, alguns têm 

maior destaque no Brasil devido as suas particularidades e quantidade de usuários. Dentre os 

sites com maior visibilidade no país está o Facebook9 que mantém a primeira posição em 

quantidade de usuários como mostra a Pesquisa Brasileira de Mídia10 (BRASIL, 2014a), com 

base nos entrevistados que utilizam a internet.  

 

          Figura 5: Sites de redes sociais mais acessados no Brasil (%) 

 
                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       Fonte: BRASIL, 2014a, p.62. 

 

 

                                                           
8A primeira geração da internet (WEB 1.0) fornecia informações de forma unidirecional como na cultura de 

massa. Com o tempo, a internet foi se tornando cada vez mais interativa. E na web 2.0, são principalmente os 

usuários que produzem conteúdos em postagens e publicações, em redes sociais como Facebook, Twitter, 

Tumblr, Google+, na Wikipédia, em redes de mídia como You Tube, Flickr, Instagram etc. (ROJO; BARBOSA, 

2015, p. 119) 
9 O Facebook é uma plataforma de rede social que foi lançada em fevereiro de 2004 por Mark Zuckerberg e três 

colegas de classe que estudavam na Universidade de Harvard (Dustin Moskovitz, Eduardo Saverin e Chris 

Hughes). Inicialmente, nessa rede social, era permitido o cadastro apenas de usuários que possuíssem e-mail de 

universidades. A partir de setembro de 2006, a rede social Facebook passou a permitir cadastro de usuários que 

não fossem vinculados necessariamente a uma universidade e que tivessem mais de 13 anos de idade. Com essa 

mudança, rapidamente a rede ganhou dimensão mundial. (SBARAI, 2014 – Veja.com). 
10  A pesquisa brasileira de mídia (2015) foi encomendada pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência 

da República e realizada pelo Instituto IBOPE com o objetivo de compreender como o Brasil se informa. 

(BRASIL, 2014a) 
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O uso mais expressivo da rede social Facebook pode ser justificado devido às 

características particulares do próprio site (interatividade, possibilidade de formação de 

grupos, postagem de imagens, vídeos, textos, links e a fácil navegabilidade dentro do site).  

Com base nas informações apresentados, ao evidenciar o crescimento do uso da 

internet, de modo particular, dos SRS para as formas de sociabilização e compartilhamento de 

ideias, podemos pensar nesses espaços como um importante meio de comunicação e 

aprendizagem, favorecendo eventos de letramentos que corroborem para uma formação 

consciente e crítica da realidade. 

 Na subseção seguinte procuramos identificar possibilidades de uso dos SRS que 

configurem uma aprendizagem crítica. Para tal abordagem, recorremos aos pressupostos do 

letramento crítico que foi de grande relevância para a construção das propostas didáticas 

desenvolvidas no Caderno Pedagógico – produto final deste trabalho.   

 

 

2.3.1 Redes sociais e letramento crítico: combinação possível? 

 

 

Já discutimos em capítulos anteriores sobre a necessidade de possibilitar aos alunos 

uma visão de mundo ampla, que desperte o senso de cidadania e desenvolva a capacidade 

crítica com o intuito de atuar de forma consciente na sociedade. Mas de que forma podemos 

alcançar tal objetivo? Antes de qualquer coisa, não pensemos que, ao final do processo, se é 

que existe final, o mundo será salvo ou nossos alunos serão resgatados das trevas, conforme 

argumenta Jordão (2016, p.43). 

Talvez a resposta a essa pergunta esteja naquilo que os próprios alunos já trazem 

consigo. A inteligência que lhes é própria. E a partir dela, as limitações e possibilidades de 

cada aluno serão trabalhadas de forma revigorante. Nas palavras de Jordão, “a escola é 

coabitada por seres inteligentes, que trazem consigo conhecimentos de ordem diversa, e se 

compartilhados, constroem o mundo como um espaço de agência criativa e transformadora” 

(2016, p. 43). Desse modo, os pressupostos do Letramento Crítico (LC) se apresentam como 

fundamentos propícios para o desenvolvimento dessas capacidades, pois sua abordagem 

significa buscar constantemente, dentro do contexto social, compreender as suas e construir 

outras formas de ver, fazer, ser e estar no mundo.  

Sob o viés do LC, tudo aquilo que geralmente são vistos como problemas a serem 

eliminados passa a se constituir como espaços possíveis para construção de novos 
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conhecimentos. Conforme destacado por Jordão (2016, p. 47), os problemas podem tornar-se 

evidentemente um empecilho quando ignorados, ocultados, disfarçados. Contudo, se 

problematizados e explorados de forma clara, podem favorecer a ampliação do conhecimento. 

 

Para que as relações de poder que instauram os conflitos sejam produtivas, elas 

devem ser entendidas como “naturais” [...] e caracterizadas enquanto espaços sem os 

quais não existe movimento nem aprendizagem. Desse modo, para os LC, os 

conflitos não podem ser silenciados e muito menos eliminados definitivamente, mas 

pelo contrário, precisam ser compreendidos em sua positividade e trabalhados como 

oportunidades valiosas de construção de novos sentidos, de novas práticas. 
(JORDÃO, 2016, p. 48) 

 

 

Centrado na discussão sobre o LC, Janks (2016, p. 28) apresenta três questões que 

devem ser levadas em conta ao se trabalhar sob esse ponto de vista: poder, diversidade e 

acesso. Como instrumento que desafia as formas existentes de poder (relação 

dominante/dominado), a linguagem assume uma posição de destaque. Por meio da linguagem, 

moldamos a nossa compreensão do mundo e, ao mesmo tempo, a do outro. Através do 

discurso sistematicamente organizado é comum convencer o outro sobre determinada regras, 

sobre a superioridade de uma cultura ou de uma variedade linguística, por exemplo. Nesse 

ponto, precisamos nos valer do poder de criticidade para analisar os modos como as coisas se 

apresentam e saber lidar com os discursos operantes. A escola, nesse sentido, surge como uma 

entidade profícua para explorar as maneiras pelas quais os significados dominantes são 

mantidos, desafiados ou mudados (JANKS, 2016, p. 31). 

 A diversidade, como forma de respeito e convivência com o “diferente”, 

proporcionada pela heterogeneidade identitária, cultural, linguística e de diversas convenções 

sociais também confere um papel relevante ao LC, visto que o acesso igualitário aos bens 

sociais e às oportunidades são condições necessárias para a garantia da isonomia entre os 

sujeitos.  

Segundo Janks (2016), precisamos também refletir sobre a quantidade e qualidade de 

acesso aos bens sociais, se há ou não acesso a esses bens, quem são os beneficiados e porque 

os são. Se pensarmos no contexto escolar, por exemplo, transferimos essas indagações para 

discussões a respeito de tudo o que subjaz às relações de poder, ou seja, quais são os discursos 

construídos? Em quais condições de acesso são repassados? E como isso reflete no 

desempenho dos alunos?   

Com base nessa abordagem, o direcionamento dado às atividades destinadas aos 

alunos deve proporcionar uma reflexão para além da simples localização de informações, da 

identificação da intenção do autor, ou mesmo da compreensão do texto para aquilo que está 
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posto. A concepção do LC prevê a construção de sentidos dentro de um contexto socio-

histórico, imerso em relações de poder, ou seja, o aluno é convocado a problematizar não 

apenas o discurso do texto, mas e, sobretudo, sua própria compreensão sobre o texto, um 

exercício de “ler, se lendo” (DUBOC, 2016, p. 61). No quadro 8, ilustramos situações de 

análise do texto sob as duas perspectivas: o letramento crítico e a compreensão crítica do 

texto, procurando perceber suas dimensões.  

 

Quadro 8: Questões sob o ponto de vista da compreensão crítica e do letramento crítico 

Atividade 1 - COMPREENSÃO CRÍTICA Atividade 2- LETRAMENTO CRÍTICO 

- A quem o texto se dirige?  

- O texto atende a que necessidade ou desejo 

(saúde, popularidade, conforto, segurança)?  

- Que recursos gráficos são utilizados para 

realçar certas informações no texto?  

- Por que o texto utiliza depoimentos de 

pessoas? 

 - Que palavras ou ideias são utilizadas para 

criar uma impressão específica ou particular? 

- Que função os personagens exercem? 

- Que argumentos são refutados pelo autor? 

Quais são defendidos?  

 

- Que visão de mundo é representada pelas 

ideias do texto? Que visões de mundo não o 

são?  

- Que outras construções de mundo são 

possíveis?  

- Este sentido é valorizado ou desprezado pela 

sociedade? 

- De que perspectiva o texto fala? 

- O que o texto coloca no centro ou nas 

margens? 

- Como eu leio este texto? E porque construí 

esses sentidos para o texto? 

- O leitor conhece algo ou alguém com 

características semelhantes? O que permite 

fazer esta comparação? 
Fonte: Baseado em (DUBOC, 2016; JORDÃO, 2016; OCEM, 2006; PREDEBON, 2015) 

 

As duas propostas de análise tencionam realizar um trabalho crítico da leitura. No 

entanto, as perguntas referentes ao letramento crítico (atividade 2) tratam a linguagem sob um 

olhar sociocultural. A ênfase dada centra-se na comparação das representações sociais 

possíveis de serem acionadas pelo próprio convívio social e naquelas que se apresentam como 

modelo. As questões voltadas para a compreensão crítica (Atividade 1) ajudam os alunos a 

examinar a escolha dos autores por determinadas representações do mundo, mas não os levam 

necessariamente a desenvolver uma crítica social.  

  Nas Orientações Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (OCEM), a parte 

destinada ao ensino de Línguas Estrangeiras reafirma a relevância da noção de cidadania 

relacionada à concepção do LC e alinha esta visão às diferentes linguagens presentes nas 

relações comunicativas. Para o documento, o ensino deveria promover uma reflexão sobre os 

conceitos de linguagem e de ensino, com vistas à inclusão de pedagogias críticas nas práticas 

educacionais (BRASIL, 2006). 
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Pautada na valorização das diferentes linguagens que se apresentam no cenário 

marcado pela inserção das tecnologias digitais, em especial, dos SRS, nossa intenção, além de 

perceber as potencialidades e limitações desses espaços como ferramentas de aprendizagem, 

reconstrução e extensão da sala de aula, tencionamos oferecer alternativas didático-

pedagógicas para a organização do trabalho docente sob o viés dos (multi)letramentos. Nesse 

sentido, retomamos a pergunta que abre esta seção para tentar respondê-la. É possível 

estabelecer um diálogo construtivo utilizando os sites de redes sociais sob os pressupostos do 

LC? Se retomarmos a literatura dos multiletramentos, dos gêneros discursivos e do próprio 

letramento crítico, a resposta parece óbvia. É só observar como a sociedade tem se apoderado 

desses espaços para desenvolver diversas atividades em diferentes áreas de uso social: 

trabalho, lazer, publicidade, comércio, comunicações diversas etc. Desse modo, só nos resta 

(professores, pesquisadores) compreender essas nuances e criar meios para tornar a realidade 

um desafio a ser vencido, até porque os sujeitos ali inseridos fazem parte de um contexto 

social muito maior, fora do ambiente escolar.  

Nessa linha, como fazer para que essa realidade se concretize no espaço escolar diante 

das imensas dificuldades vividas por grande parte das escolas públicas do país: salas lotadas, 

acesso à internet restrito (quando há acesso), professores despreparados, questões de 

segurança na internet, entre outros? O trabalho é árduo, mas quem disse que seria fácil? 

Calma! Não fiquemos aflitos. Tomemos como exemplo pesquisas desenvolvidas no âmbito 

acadêmico, demostrando que, mesmo com poucos recursos e com situações limitadas, é 

possível trabalhar com os SRS imbricados às propostas do LC.  

 Vejamos, por exemplo, a pesquisa desenvolvida por Dias e Aragão (2014) ao levar 

para sala de aula, em uma proposta de pesquisa-ação, possibilidades de interação mediada 

pela formação de um grupo no Facebook no qual eram postadas diversas atividades 

direcionadas pela professora pesquisadora e diversos materiais e atividades articuladas às 

tecnologias já consagradas como o material didático e outros equipamentos da escola. Nessas 

atividades eram incluídas sugestões dos próprios alunos que, com o decorrer da pesquisa, 

passaram a interagir de forma mais expressiva, o que foi percebido de forma positiva por 

meio da “satisfação dos discentes em poder compartilhar conteúdo livre, segundo a lógica 

colaborativa da rede, postagens às quais os colegas geralmente correspondiam” (DIAS; 

ARAGÃO, 2014, p. 70). Mesmo diante das limitações enfrentadas durante a pesquisa, tanto 

em relação ao tempo destinado ao planejamento das aulas, à apropriação das redes sociais na 

perspectiva dos multiletramentos, quanto às questões de ordem técnica e até mesmo o receio 

dos alunos de publicarem no grupo, houve ganhos qualitativos em vários aspectos: autonomia, 
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inclusão, participação, interação, aprendizagem e entrelaçamentos de emoções positivas para 

uso da língua (DIAS; ARAGÃO, 2014). 

Sob esse prisma, elaboramos algumas questões que estão disponíveis no caderno 

pedagógico – produto final desta pesquisa – para demonstrar que uma reflexão crítica nos 

ambientes digitais depende, em grande parte, do direcionamento dado às atividades e das 

concepções de ensino subjacentes às propostas. Os questionamentos que abrem o primeiro 

módulo do caderno, por exemplo, relacionam-se como uma espécie de análise 

metalinguística, ou seja, procura refletir sobre o próprio conceito do que sejam SRS, sobre o 

que representam as conexões realizadas, assegurando reflexões conscientes sobre os usos 

desses espaços nas relações sociais.   

Observemos, no quadro 9,  alguns direcionamentos dados pela proposta didática para o 

início de uma abordagem que contemple os LC envolvendo certas práticas nas redes sociais. 

Entendemos que uma das possíveis formas de iniciar uma atividade, seja ela dentro ou fora do 

ambiente digital, parte de uma conscientização crítica sobre os reflexos dessas ações nas 

práticas vivenciadas.  

 

Quadro 9: Questões para uma abordagem crítica sobre o uso das redes sociais no 

contexto escolar 

1) O que você entende por rede social? 

2) Qual(is) a(s) finalidade(s) das redes sociais para a vida em sociedade? 

3) Qual a relação entre rede social e sites de redes sociais?  

4) Participa de alguma(s) rede(s) social(is)? Por quê?   

5) O que as conexões (amizades) representam nas redes sociais? 

6) O que está subjacente ao conceito de amizade nas redes sociais? 

7) Quem são os amigos? Quem não são? 

8) O que é amizade, afinal? 

    Fonte: elaboração própria 

 

Ampliando as propostas para ações com possibilidades pedagógicas nos SRS, 

podemos citar, dentre várias atividades, a realização de trabalhos e produções textuais de 

coautorias; sugestão de links, vídeos, páginas e textos de várias modalidades para atividades 

de pesquisas; construção de pontos de vistas a partir dos comentários sobre uma dada 

publicação; elaboração de campanhas de conscientização a partir de temáticas de ordem social 

materializados na produção de diferentes gêneros (banners, folders, documentários, podcasts, 

vídeos, páginas entre outros). Para Mattar (2012, p.82) “o aluno, além de leitor, passa também 

a ser autor e produtor de material para a educação, inclusive editor e colaborador, para uma 

audiência que ultrapassa os limites da sala de aula ou do ambiente de aprendizagem”.  
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Tendo em vista o papel que as redes sociais exercem na sociedade por meio de suas 

relações comunicativas e interativas, é importante pensar seu uso como uma ferramenta a 

mais nas aulas de LP. Para tanto, na próxima subseção, discutiremos os potenciais e as 

limitações desse espaço para o cenário educacional, a partir de reflexões e pesquisas 

desenvolvidas em torno dessa abordagem.  

 

 

2.3.2 Redes sociais e o ensino de Língua Portuguesa: possibilidades e limitações  

 

 

Nos últimos anos, o mundo tem passado por grandes transformações devido à 

disseminação das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs). De um cenário estável, 

previsível, lento e controlável em que cada coisa acontecia em seu tempo, sem surpresas, e o 

indivíduo se submetia ao grupo em uma relação hierarquizada, nos deslocamos para uma era 

em que o mundo se torna mais dinâmico, veloz, imprevisível e complexo. Hoje, o indivíduo 

conectado à rede tem acesso a tudo, mobiliza pessoas, trabalha e produz conhecimento sem 

precisar da permissão das estruturas formais (a escola, por exemplo). Definitivamente, o 

cenário é outro, e agora as instituições hierárquicas e controladoras precisam lidar com esse 

novo indivíduo.   

De acordo com Sibilia (2012), a escola está em crise, e são vários os fatores que 

desencadearam essa situação. Para compreender melhor esse problema, ela compara a escola 

a um maquinário destinado à produção em massa, que, com o passar do tempo, foi 

diminuindo sua produtividade, tornando-se gradativamente obsoleta devido à falta de 

manutenção, falta de peças ou mesmo devido à inexistência de equipamentos mais modernos, 

práticos e produtivos. Assim, a escola que vemos hoje corresponde a esse maquinário: 

antiquadas e desajustadas às necessidades dos alunos, resultando no funcionamento cada vez 

mais conflitante e pouco produtivo. 

Nesse contexto, a presença das tecnologias digitais na instituição escolar não é 

simplesmente um modismo ou uma ferramenta metodológica a mais para auxiliar o professor 

em seu trabalho, mas uma possibilidade de conhecimento que perpassa pelo convívio social 

dos alunos e uma necessidade de aprendizagem que deve estar alicerçada em critérios claros e 

bem definidos. Vários autores alertam que o simples fato de sua presença na sala de aula não 

garante uma aprendizagem significativa se não for subsidiada por uma transposição adequada 

ao contexto didático-metodológico. Por outro lado, permanecer alheio a essa realidade 
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emergente que se projeta nas relações entre os indivíduos também não é a solução do 

problema. 

Pretto e Assis (2008, p. 80) afirmam que a incorporação das tecnologias no cenário 

educacional não pode se dar como ferramentas adicionais ou como instrumentos animadores 

dos tradicionais processos de ensino/aprendizagem. As tecnologias precisam ser entendidas 

como elementos fundantes das mudanças sociais.  E isso nos obriga a perceber a educação 

além dos muros da escola, desmistificando a concepção de que os processos educacionais 

formais tão-somente são responsáveis pela produção de conhecimento.  

Não temos a opção de voltar no tempo, tampouco estagnar as mudanças em curso. 

Todo este cenário tem ampliado e ressignificado até certos conceitos da própria língua. Por 

meio da internet, principalmente nos SRS, as modalidades orais e escritas se mesclam. E o 

que chamamos de texto escrito migra para a escrita oralizada, ou seja, uma escrita comparada 

à oralidade devido ao uso comum de elementos da conversação como as onomatopeias, 

emotions (RECUERO, 2014) nas relações síncronas e assíncronas dos espaços digitais. Essas 

apropriações estão cada vez mais presentes na vida social das pessoas, principalmente pela 

utilização de aplicativos como o Whatsapp, Messenger, Skype etc.  

Tanto as práticas do fenômeno oral em situações de escrita, como a hibridização 

cultural e multimodal da linguagem são mudanças resultantes da inserção das mídias digitais 

que passam a exigir dos usuários novas práticas de letramento para agir na vida cotidiana. 

Conforme Gaydeczka e Karwoski (2015), as mudanças geradas podem ser sintetizadas em, no 

mínimo, três características: 

 

a) a intensa circulação da informação provocou mudanças significativas nas 

maneiras de ler, de produzir e de fazer circular os textos na sociedade, contribuindo 

para a consolidação dos suportes digitais;  

b) a diminuição das distâncias sociais por meio das mídias digitais criou um efeito 

de aproximação das distâncias físicas. Além disso, o volume de informações que 

precisam ser processadas, criadas e/ou sistematizadas criou um efeito de contração 

do tempo físico e cronológico;  

c) a multissemiose que as possibilidades multimidiáticas e hipermidiática trazem 

para o texto eletrônico coloca o signo verbal (palavra) num continuum de signos de 

outras modalidades de linguagem (imagens bidimensionais, tridimensionais fixas ou 

em movimento, signo verbal escrito ou oral com tipografias diversas, músicas, sons 

etc.). (GAYDECZKA; KARWOSKI, 2015, p. 153) 

   

Diante dessas observações, algumas conclusões já parecem óbvias, por exemplo: a 

escola precisa ser renovada; a tecnologia digital faz parte dessa mudança; e uma 

transformação oportuna passa pela formação dos professores. Em face disso, o 

desenvolvimento de políticas públicas para a capacitação dos professores, a democratização 
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de acesso e a produção de materiais didáticos para uso das plataformas digitais é um ponto 

que precisa evoluir, não só pelas potencialidades da web ou pelas necessidades da escola, mas 

principalmente, em função de uma formação cidadã. Para Bohn (apud Araújo, 2010, p.6), “as 

redes sociais oferecem um imenso potencial pedagógico”. Ainda de acordo com o mesmo 

autor: 

 
Elas possibilitam o estudo em grupo, troca de conhecimento e aprendizagem 

colaborativa. Uma das ferramentas de comunicação existentes em quase todas as 

redes sociais são os fóruns de discussão. Os membros podem abrir um novo tópico e 

interagir com outros membros compartilhando ideias. (BOHN apud ARAÚJO, 

2010, p.6) 

 

Dentro das possibilidades de uso das redes sociais, no quadro 10, reproduzimos alguns 

exemplos de plataformas da Web 2.0 descritos por Barton e Lee (2015) com sugestões de 

atividade para contextos formais de aprendizagem no ensino de línguas que podem auxiliar os 

professores em suas propostas didáticas.  

 

Quadro 10: Plataformas da Web 2.0 no contexto formal de aprendizagem 11 

Plataformas 

Web 2.0 

Características 

Wikis Fornecem possibilidades de escrita sobre um tema, geradas pelo usuário e com 

fácil publicação na web, na forma de verbetes enciclopédicos. A principal 

característica dos wikis são a colaboração, a edição de conteúdos e a criação de 

conhecimento em grupo. Pela criação de verbetes de wiki e pela edição da escrita 

alheia, os alunos aprendem a trabalhar em grupo. 

Flickr Flickr é um site de fotos que fornece uma extensa base de dados de imagens 

(embora muitas delas com direitos autorais reservados) para que os professores os 

baixem e usem como recurso pedagógico. A caixa de texto abaixo da foto serve 

como ferramenta para contar histórias em torno das imagens; as tags permitem aos 

alunos usarem novas palavras que aprenderam em sala de aula para descrever uma 

imagem. E, como o Flickr conecta pessoas de todas as partes do mundo, os alunos 

que estão fazendo projetos sobre culturas de diferentes povos podem usar a função 

de busca de palavras-chave do Flickr para procurar fotos e informações sobre 

outros países. 

YouTube As virtualidades multimodais do YouTube são especialmente valiosas o ensino de 

línguas, pois oferecem a possibilidade de unir no mesmo espaço fala, escrita e 

audição. Os alunos podem realizar discussões orais acerca do conteúdo de um 

vídeo no YouTube ao qual tenha assistido antes da aula; professores podem gravar 

                                                           
11 É importante destacar que para a construção deste quadro poderíamos ter apresentado características e 

atividades possíveis de várias outras plataformas, mas nos limitamos no recorte feito Barton e Lee (2015). Isso 

não impede que o professor, mediante as necessidades e realidade de sua turma, analise outros sites, avalie os 

potenciais e construa ações didáticas para a construção de novo letramentos. 
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e hospedar suas aulas no site para os alunos revisarem o conteúdo depois da aula. 

A criação e edição de vídeos são relativamente baratos e fáceis, motivos pelo qual 

professores podem sugerir que os alunos façam seus próprios vídeos como tarefa 

escolar e compartilhem no YouTube. As funções de anotações e de comentário 

também incentivam os alunos a avaliarem o conteúdo dos vídeos, estimulando a 

leitura do texto escrito fora da sala de aula. 

Twitter  O microblog Twitter pode ser adotado como suporte para discussões eletrônicas 

em tempo real em seminários, palestras. Os participantes recebem uma hashtag, 

uma palavra chave que marca o tema ou assunto de um tweet, para anexar a seus 

post, facilitando o armazenamento e a pesquisa. 

Facebook No Facebook, a função grupos é especialmente adequada para facilitar a atividade 

ensino/aprendizagem. Os administradores do grupo podem tornar o conteúdo 

privado e disponível apenas para membros que tiveram aprovação para entrar, 

tornando-os uma plataforma relativamente privada e segura para a sala de aula. A 

virtualidade do Facebook também facilita a aprendizagem colaborativa em que os 

alunos compartilham conteúdos externos, como links e vídeos relacionados ao 

assunto tratado. A função de comentários pode incentivar a participação e 

discussão entre os alunos. 

Fonte: Adaptado de Barton e Lee (2015, p.206-209) 

 

Apesar de considerarmos o trabalho com os SRS uma forma de se trabalhar a 

pedagogia dos multiletramentos nas práticas de leitura e escrita, existem alguns fatores que 

precisam ser levados em consideração, pois apresentam limitações que, por vezes, são 

questionadas pelos professores e caracterizadas como empecilho para sua efetivação.  

Tomando como exemplo o uso do Facebook, se não bem articulado à proposta didática 

pode se tornar um problema na sala de aula, haja vista a quantidade de elementos que levam à 

distração como as atualizações instantâneas do feed notícias, as notificações de atividades 

vinculadas ao perfil, os anúncios publicitários, as possibilidades de bate-papo de forma 

síncrona pela caixa de diálogos, entre outros.   

Rojo e Barbosa (2015) alertam também para a qualidade da informação, a 

superficialidade das relações que se estabelecem por meio do curtir e compartilhar sem 

mesmo refletir sobre o que se lê, sobre as consequências e o poder dessas ações e adesões, 

muitas vezes, motivadas pela pressa, ou mesmo, pela oportunidade de se posicionar, ou de se 

“aparecer”, nos termos das autoras. 

Uma pesquisa conduzida por Canabarro e Basso (2013) feita com 113 professores de 

diferentes formações que atuam desde a Educação Infantil até o Ensino Superior revela que 

mesmo os professores (88% dos pesquisados) acreditando ser possível utilizar o Facebook 

para realizar trabalhos acadêmicos; compartilhar material didático, pesquisas e planos de aula; 
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promover reflexões e discussões, apenas 20% deles afirmaram ter utilizado o Facebook com 

seus alunos.   

Quando questionados sobre a possibilidade de utilizar o SRS com seus alunos, a 

grande maioria (70%) respondeu positivamente, indicando que é possível realizar atividades 

tais como: debates e discussões, formação de grupos de estudo, desenvolvimento de 

pesquisas, realização de exercícios, apresentação de conteúdo novo, divulgação de projetos, 

recados, trabalhos e dicas de materiais. (CANABARRO; BASSO, 2013, p.7) 

Mesmo conscientes da possibilidade de enriquecimento do trabalho docente, os dados 

mostram certo receio dos professores em utilizar esses espaços em suas práticas de ensino. 

Então há de se perguntar, o que justifica essa relação paradoxal entre o discurso e a prática? 

Muitos dos professores, 91%, apresentaram alguns motivos para a não utilização desse 

recurso:  

a) O fato de ser um ambiente público, com políticas de uso complicadas, inclusive sobre 

direitos autorais; 

b) O excesso de propagandas, por isso a utilização com alunos requer uma reflexão mais 

aprofundadas;  

c) É um espaço onde pessoas se expõem tentando se comunicar com outras e isso não 

colabora com o trabalho docente;  

d) Trabalhar conteúdo de aula no SRS pode afastar o aluno;  

e) Os alunos devem ser mantidos a certa distância, ou seja, aluno é diferente de amigo; 

f) O Facebook é visto como um meio de interação com amigos e familiares, e por isso 

serve apenas para lazer.  

Além desses, outros elementos apontados por Llorens e Cadpferro (apud Finardi e 

Porcino, 2016, p. 96) são considerados limitadores no uso do Facebook para a aprendizagem 

colaborativa:  

a) A presença de muitos elementos distrativos; 

b) A organização e dinâmica do feed de notícias que dificulta a visualização de 

informações; 

c) A falta de um verdadeiro sistema de filtragem, busca e organização da informação; 

d) A impossibilidade de instalação de aplicativos para um grupo como um todo. 

Mesmo apresentando pontos falhos, os autores destacam que as deficiências 

identificadas podem ser supridas pelo trabalho do docente, ou por outras ferramentas 

tecnológicas. (FINARDI; PORCINO, 2016, p. 96) 
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No âmbito da formação de professores, o estudo realizado por Castro e Ferreira (2016) 

investigou como as tecnologias digitais se fazem presentes nos cursos de licenciatura em 

Letras, tanto em relação aos docentes formadores quanto aos professores em formação. Os 

pesquisadores pautaram-se em dois procedimentos: um voltado para a análise dos projetos 

político-pedagógicos de cinco cursos de licenciatura de uma universidade do Brasil; o outro, 

composto por entrevistas direcionadas aos docentes e professores em formação sobre o uso de 

SRS nas esferas pessoal e acadêmica.  

Em relação à análise dos projetos político-pedagógicos, os resultados demonstraram 

que inexistem disciplinas específicas que discutem o uso das TICs na formação linguística; e 

aquelas em que há abertura para uma reflexão mais ampla também não abordam o tema. As 

entrevistas indicaram que ambas as formações pouco ou nada contemplam um estudo voltado 

para as tecnologias digitais. No caso dos alunos, 80,95% declararam que não consideram 

adequada a preparação acadêmica para esse trabalho. Já os professores (75%) se consideram 

preparados para utilizar as tecnologias digitais em sala de aula, embora tenham informado que 

não tiveram preparação durante a graduação.  

De modo geral, as pesquisas citadas apresentam uma avaliação positiva mesmo 

considerando certas limitações e desvantagens no uso dos SRS. Pensando nas limitações 

desses ambientes, o professor, enquanto mediador das relações de aprendizagem na sala de 

aula pode utilizar essas fragilidades a favor de um posicionamento crítico, levando os alunos a 

refletirem sobre suas ações. Assim, podemos fazer uso de questionamentos do tipo: o que um 

comentário mal formulado pode gerar de positivo ou negativo para sua imagem pessoal? O 

que reflete as ações de curtir, compartilhar e reagir às postagens de suas conexões? É possível 

perceber comportamentos, opiniões e posicionamentos divergentes dos seus? Como conduzir 

essas relações de forma que não prejudique, nem desrespeito o outro? O que os leva a 

produzir textos para serem postados em seu perfil?  

Para a professora e pesquisadora Rojo (2012) há uma grande carência de propostas de 

ensino sob esse viés. Os professores, diante de enormes contingentes de aulas que precisam 

lecionar, não encontram, em sua maioria, tempo hábil para pensar, pesquisar e montar 

materiais didáticos que privilegiem esses suportes.  

Nessa linha, como resultado de três cursos12 ministrados em 2010 por Roxane Rojo, a 

pesquisadora, juntamente com Eduardo Moura, organizou uma coletânea de propostas 

                                                           
12 Os cursos foram ministrados em duas disciplinas regulares de pós-graduação no IEL/UNICAMP sobre 

“Estudos do letramento e da leitura” e um minicurso de verão, de uma semana, sobre “Multiletramentos e ensino 

e língua portuguesa”, para o Mestrado e Estudos Linguísticos da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT).  
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práticas para o ensino de LP, voltadas para os multiletramentos em atividades de leitura 

crítica, análise e produção de textos multissemióticos. As propostas, as quais ela chama de 

protótipos de ensino, são estruturas flexíveis que permitem modificações segundo as 

necessidades do contexto (ROJO, 2012). 

Sob esse enfoque, a atuação das políticas públicas como suporte elementar no 

processo educacional, mesmo com alguns avanços, ainda age de forma lenta, principalmente, 

no que diz respeito à democratização de acesso livre e disponibilização de equipamentos 

suficientes para atender às demandas das escolas.  

Em outras instâncias, como a formação continuada dos professores, o programa de 

Mestrado Profissional em Letras em Rede Nacional (PROFLETRAS) com o objetivo de 

capacitar professores de LP para o exercício da docência no EF e contribuir para a melhoria 

da qualidade do ensino no país configura-se uma iniciativa de grande potencial que tende a 

refletir de forma positiva no desenvolvimento da educação, uma vez que parte de pesquisas e 

estudos desenvolvidos pelos próprios agentes (professores) das escolas públicas do país. 

Projetos como os apresentados, desde os mais restritos até os mais amplos, devem continuar 

sendo disseminados no âmbito formal das instituições de ensino, visando sempre uma 

educação democrática e de qualidade para todos. 

  A fim de compreender como os documentos oficiais (PCN, PNLD e BNCC) medeiam 

as práticas comunicativas no ensino de LP, descrevemos no próximo capítulo o percurso 

analítico-investigativo adotado para verificar em que medida o conceito de multiletramentos 

atravessa as esferas científica, política e pedagógica. Além disso, este capítulo apresenta o 

percurso metodológico da presente pesquisa buscando atender aos objetivos propostos e 

subsidiar a construção do caderno pedagógico mediante a elaboração de atividades didáticas 

que se pautam pelo diálogo entre o uso das tecnologias digitais sob o viés dos 

multiletramentos e as tecnologias tradicionais já difundidas no contexto escolar.   

Acreditamos que a mobilização e o trabalho conjunto desses conceitos possam ensejar maior 

participação dos envolvidos, além de estimular o desenvolvimento crítico e autônomo do 

conhecimento.  
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3. METODOLOGIA 

 

 

3.1 Orientações procedimentais  

 

 

A pesquisa científica se caracteriza por ser um "procedimento reflexivo sistemático, 

controlado e crítico, que permite descobrir novos fatos ou dados, relações ou leis, em qualquer 

campo do conhecimento". (ANDER-EGG apud MARCONI; LAKATOS, 2003, p. 155).  

Partindo dessa premissa, esta pesquisa situada no campo da Linguística Aplicada, embasada 

nos pressupostos teóricos dos multiletramentos, do letramento crítico e dos gêneros 

discursivos, procura dar conta de uma análise abrangente sobre como efetivar o contexto da 

esfera eletrônica/digital nas práticas de ensino/aprendizagem de LP. 

Diante disso, nosso objetivo é avaliar e compreender em que medida as características 

dos SRS podem fomentar a produção de materiais didáticos sob os princípios teórico-

metodológicos dos multiletramentos e do LC, associado às práticas de leitura e escrita. 

Para qualquer tipo de investigação é preciso especificar os aspectos metodológicos que 

envolvem a construção da pesquisa. Sendo assim, do ponto de vista dos procedimentos 

adotados, este estudo apresenta uma abordagem teórica baseada na pesquisa bibliográfica, 

que, segundo Gil (2010), é desenvolvida a partir de materiais já elaborados, como livros, 

artigos de periódicos e, mais recentemente, de materiais disponíveis na internet.  

Quanto à natureza dos dados o presente trabalho se caracteriza por ser de cunho 

descritivo-qualitativo, buscando, na pesquisa bibliográfica, informações necessárias para uma 

análise que subsidie a prática dos multiletramentos no ensino de LP, mediante o uso dos SRS.  

Listamos três características possíveis de ser identificadas nesse tipo de pesquisa que 

precisamos levar em consideração em nossa análise: 1) o contexto, partindo da identificação 

do momento histórico, político e social em que os textos foram produzidos para compreender 

o porquê de certas escolhas e a omissão de outras; 2) o autor, buscando saber quais interesses 

e motivos o levaram a determinado posicionamento e quais concepções teóricas estão 

subjacentes ao texto; e 3) observar a natureza do texto, pois como se trata da análise de 

documentos oficiais (PCN, PNLD, BNCC), precisa ser organizado de forma a atender a 

diversidade social, cultural e linguística do país. Para tanto, diante dos fenômenos 

linguageiros elaborados nos espaços das mídias digitais, e do referencial teórico que sustenta 
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essas práticas no contexto escolar, esta investigação incide sobre o que diz os documentos 

oficiais (PCN, PNLD, BNCC) frente à pedagogia dos multiletramentos. 

 

 

3.2 Objeto de análise 

 

 

Uma vez apresentados os procedimentos adotados, voltemo-nos para a delimitação do 

corpus e descrição do processo. A pesquisa baseia-se na análise de três documentos oficiais: 

os Parâmetros Curriculares Nacionais (1998), que dispõem sobre o ensino de LP nos anos 

finais do Ensino Fundamental (doravante EF); a Base Nacional Comum Curricular (2015, 

2016) – documento preliminar e segunda versão– que discorre sobre os conhecimentos 

essenciais ao qual todo estudante tem direito, de modo particular, ao que se refere à disciplina 

de LP nos anos finais do EF; e o Programa Nacional do Livro Didático por meio do Guia de 

Livros Didáticos (2014, 2017) que estabelece os critérios para a produção de material didático 

e trata da avaliação e distribuição de livros didáticos, e aqui destacamos o guia de LP para o 

Ensino Fundamental II.  

Para uma organização didática, dividimos a pesquisa em três pontos: uma parte 

teórica, outra de análise das informações e uma última voltada para a prática. Na primeira, 

partimos de uma abordagem teórica, a fim de compreender as mudanças no campo da 

linguagem influenciadas pelos ambientes digitais à luz de conceitos da pedagogia dos 

multiletramentos e dos gêneros textuais/digitais. Nessa fase conceitual, são expandidas as 

leituras iniciadas na construção do projeto estabelecendo conexões com o quadro teórico dos 

letramentos críticos. 

A segunda, centrada na análise de informações, objetiva verificar como os documentos 

oficiais (BNCC, PNLD, PCN) relacionam os conteúdos curriculares de LP às habilidades 

proposta pela pedagogia dos multiletramentos, na perspectiva multimodal e multissemiótica 

dos SRS. Além disso, esta análise também subsidiará a última parte deste estudo através da 

elaboração de um CP para o ensino de LP, destinado aos alunos do nono ano do EF.  

Para essa segunda fase, partimos de três questões que subsidiarão a coleta de 

informações a serem analisadas.  

1) Como os documentos analisados percebem o ensino de LP através dos gêneros 

textuais/digitais? 

2) De que modo é abordado o ensino de LP na perspectiva dos multiletramentos? 
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3) Com base no PNLD, como as obras avaliadas articulam a proposta de ensino de LP às 

demandas do contexto sociocultural das mídias digitais? 

E a terceira e última parte, relacionada à prática docente pela estrutura própria para a 

sala de aula, diz respeito à produção de um CP para o ensino de LP sob o viés dos 

multiletramentos e dos pressupostos dos gêneros textuais/digitais, sem perder de vista os 

conteúdos da grade regular. As ações didáticas contemplam atividades voltadas para o uso de 

SRS e de gêneros que circulam e se realizam nesses espaços, para serem aplicadas no 

contexto da educação formal, procurando enriquecer a experiência multimodal e atender aos 

requisitos de uma educação voltada para os letramentos críticos. Na próxima subseção, 

detalharemos a organização estrutural e conceitual do CP. 

 

 

3.3 A construção do Caderno Pedagógico 

 

 

Para este trabalho, o Caderno Pedagógico assume o lugar de produto final da pesquisa, 

buscando inter-relacionar teoria e prática.  “Dessa forma, as informações reunidas aqui, ato 

anterior à confecção do Caderno, estabelece condições para a escrita do material, podendo 

ocasionar alterações na composição do material” (PROFLETRAS, 2015, p.1). 

Como já discorrido no referencial teórico, o trabalho didático guiado pelos 

pressupostos enunciativo-discursivos para o desenvolvimento das capacidades comunicativas 

deve ser potencializado por meio de atividades que atentem para as condições de produção, 

recepção e circulação dos textos em diferentes contextos de atuação das práticas linguageiras. 

Nessa perspectiva, a concepção teórica socio-histórica e dialógica de Bakhtin, na qual o texto 

é a unidade básica para o desenvolvimento das competências discursivas da linguagem, se 

constitui como unidade básica para elaboração deste CP. 

Baseada em uma temática, as ações didáticas partem do trabalho com os gêneros para 

abarcar as outras dimensões teóricas que fundamentam esta pesquisa. Quanto à seleção dos 

gêneros textuais, alguns aspectos são levados em consideração: em função de determinadas 

regularidades, utilizamos o trabalho de agrupamentos dos gêneros com base na tabela de 

agrupamentos proposto por Dolz, Schneuwly e Noverraz (2004); quanto ao conteúdo 

temático, suporte e estrutura composicional, procuramos evidenciar as práticas sociais 

discursivas que, possivelmente, transitam e se realizam no SRS.  
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Apesar de destacarmos o uso de textos que circulam na web, o uso diversificado dos 

gêneros textuais (convencionais e emergentes) também são fontes de trabalho nas propostas 

de ensino, uma vez que as práticas discursivas não ocorrem em espaços desvinculados, 

isolados. Os recursos linguísticos e estruturais são utilizados a depender do objetivo do texto 

e, não necessariamente, do suporte, ainda que este também influencie as escolhas. De acordo 

com os PCN (1998a, p. 23) “para produzir diferentes efeitos de sentido e adequar o texto a 

diferentes situações de interlocução oral e escrita” é preciso fazer uso variado da língua. 

 

A compreensão oral e escrita, bem como a produção oral e escrita de textos 

pertencentes a diversos gêneros, supõem o desenvolvimento de diversas capacidades 

que devem ser enfocadas nas situações de ensino. É preciso abandonar a crença na 

existência de um gênero prototípico que permitiria ensinar todos os gêneros em 

circulação social. (BRASIL, 1998a, p.24) 

 

Para uma visão geral do CP, este se compõe de dois módulos, com ações didáticas 

destinadas a turmas de LP do nono ano do Ensino Fundamental II, buscando favorecer a 

produção dos gêneros textuais (vídeo-minuto, entrevistas, banners digitais, comentários, 

perfis biográfico, currículo em rede social etc), potencializando os recursos fornecidos pelas 

redes (Facebook, Linkedin, Twitter, YouTube, WhatsApp ) no contexto escolar, mesmo que 

não tenham sido projetados para tal finalidade. No início de cada módulo está disposto um 

mapa didático (quadro-síntese) com um panorama geral das ações e etapas propostas, 

orientações didáticas, tempo estimado, áreas envolvidas e objetivos.   

Com base nas orientações apresentadas pelo PROFLETRAS (2015), a estrutura física 

do caderno pedagógico deve constar dos seguintes tópicos:  

 

Quadro 11: Estrutura do Caderno Pedagógico 

Quadro-síntese da estrutura do Caderno Pedagógico 
Capa – Apresentação das informações que identificam a instituição, autor e o trabalho a ser 

detalhado no Caderno Pedagógico.  

Apresentação – recomenda-se a produção de uma Carta ao Professor (ou ao Leitor), 

apresentando o escopo do trabalho desenvolvido.  

Sumário – Enumeração dos itens que distribuirão os conteúdos abordados no Caderno.  

Introdução – apresentação dos fundamentos que irão nortear o trabalho, incluindo  

fundamentação teórica do projeto.  

Sequência didática – Apresentação integral dos blocos de atividades que serão propostos ao 

longo do material.  

Ações didáticas – Apresentação detalhada dos conteúdos e das atividades propostas para o 

desenvolvimento da sequência didática ou do projeto de trabalho a ser realizado com os 

estudantes. 

Palavra final– Fechamento do trabalho proposto com indicações de leituras de apoio (“Para 
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saber mais”) e de materiais de apoio (vídeos, objetos de aprendizagem etc.)  

Referências  
Fonte: PROFLETRAS, 2015, p.5-6 

 

Embora realizadas algumas adaptações devido a questões didáticas, baseamos a 

construção do CP de acordo com a estrutura sugerida no quadro. Do mesmo modo, reiteramos 

que as propostas de ensino deste caderno são possibilidades de utilização das mídias digitais 

com finalidade pedagógica, que podem ser ampliadas e alteradas conforme a realidade 

escolar. 

 Na etapa “ações didáticas” é apresentada uma descrição detalhada de toda a dinâmica 

da proposta composta por vários momentos.  Para melhor ilustrar esta etapa, demonstraremos 

no quadro 12 como essa parte se constitui:  

 

Quadro 12: Estrutura da etapa “ações didáticas” 

Descrição em tópico da etapa “ações didáticas” 

A) Apresentação da proposta e produção inicial 

B) Ação didática 1 (formada por duas etapas) 

C) Ação didática 2 (formada por duas etapas) 

D) Atividade Final 

   Fonte: Elaboração própria 

 

Junto à descrição das propostas didáticas são apresentadas sugestões de leituras 

(vídeos, livros, sites); dicas para o trabalho do professor; boxes informativos sobre autores, 

obras e especificidades dos gêneros; hiperlinks para acesso ao apêndice; e indicações do 

trabalho interdisciplinar com outras áreas que se correlacionam às atividades. Durante o 

percurso didático, o professor também encontrará informações sobre o uso dos suportes 

digitais, bem como orientações para o trabalho com os textos multissemióticos e multimodais.  

Ao final do caderno estão dispostos tutoriais para uso dos suportes digitais trabalhados, 

modelos de currículos, tabelas, descritores para a avaliação e os gabaritos das respostas 

esperadas para as atividades destinadas aos alunos.  

Os módulos poderão ser ministrados durante um semestre seguido ou poderão ser 

intercalados entre as unidades. Apesar de estabelecer uma inter-relação, os módulos não são 

interdependentes. Ambos são formados por um conjunto de atividades em torno de uma 

temática que pressupõe envolvimento, diálogo e enfrentamento de conflitos. O professor, de 

acordo com seus anseios e necessidades, poderá decidir qual o melhor momento para 
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desenvolver o projeto. As propostas partem da realidade dos alunos, mas não se limitam a 

reproduzi-las. Nosso objetivo é utilizar o mundo de vivências dos alunos para subsidiar uma 

formação humana consciente e consistente.   

 Acreditamos que as propostas desenvolvidas neste CP poderão beneficiar tanto a 

prática docente pela didática oferecida, quanto às formas de letramento necessárias à 

formação cidadã. A elaboração de material didático na perspectiva dos multiletramentos com 

uso das tecnologias digitais é uma necessidade pedagógica atual e não deve ser ocultada pelo 

sistema educacional, haja vista o papel que estes domínios exercem na sociedade. Com base 

nessa problemática e nos objetivos propostos, este trabalho servirá como meio de reflexão a 

favor da produção e disseminação do conhecimento oferecido pela interação social nos 

espaços digitais para as práticas comunicativas.  

Uma vez apresentado o universo da pesquisa e sua delimitação, descrevemos no 

próximo capítulo as análises geradas a partir da investigação realizada nos documentos 

oficiais (PCN, PNLD, BNCC).  
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4. UM OLHAR MAIS DETALHADO SOBRE OS PCN, BNCC E PNLD 

 

 

4.1 PCN e o ensino de Língua Portuguesa 

 

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa para o EF foram lançados 

em edição nacional no ano de 1998 após inúmeros debates e análises acerca de questões 

pertinentes ao ensino da língua, juntamente com os textos das demais áreas do currículo 

nacional. O texto da área de LP está dividido em duas amplas partes que se propõem a 

apresentar referências gerais, incluindo objetivos, conteúdos, tratamento didático, uso das 

tecnologias e critérios de avaliação, para que as instituições de ensino definam melhor seus 

projetos-político-pedagógicos com vista à revisão e elaboração de propostas didáticas.  

A primeira parte, Apresentação da área de Língua Portuguesa, discute questões sobre a 

natureza da linguagem, a relação dos textos orais e escritos, o tratamento dado aos gêneros, ao 

ensino da gramática e às variedades linguísticas. Na segunda parte, intitulada Língua 

portuguesa no terceiro e no quarto ciclo, aparecem orientações mais práticas sobre o papel do 

professor no trabalho com a linguagem, com objetivos e conteúdos específicos, e com um 

tratamento didático voltado para a escuta de textos orais, leitura de textos escritos, produção 

de textos orais e escritos e análise linguística, além de apontar relações existentes entre as 

tecnologias da informação e o ensino de LP. 

Mesmo diante do contingente de trabalhos voltados para análise dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (doravante PCN), não poderíamos deixar de fazer referência a este 

documento, tendo em vista seu caráter norteador ao ensino de LP em todo país. Esta retomada 

centra-se na abordagem dada pelos PCN em relação às tecnologias da informação, mais 

especificamente, aos gêneros textuais produzidos nas mídias digitais como recurso adicional 

nas práticas de ensino da língua, sabendo que a abordagem sociodiscursiva sob o viés dos 

gêneros textuais é o eixo condutor dos PCN. “Os textos organizam-se sempre dentro de certas 

restrições de natureza temática, composicional e estilística, que os caracterizam como 

pertencentes a este ou aquele gênero. Desse modo, a noção de gênero, constitutiva do texto, 

precisa ser tomada como objeto de ensino”. (BRASIL, 1998a, P. 23) 

Os PCN partem dos pressupostos de que a língua se realiza nos usos das práticas 

sociais e em diferentes situações de comunicação e interação e que “todo texto se organiza 

dentro de determinado gênero em função das intenções comunicativas, como parte das 
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condições de produção dos discursos, as quais geram usos sociais que os determinam” 

(BRASIL, 1998a, p. 21). Portanto, perceber e, além disso, fazer uso das produções 

comunicativas oriundas das diversas esferas sociais em contextos específicos de interlocução, 

inclusive as vinculadas às mídias digitais, são aspectos fundamentais para a democratização e 

o desenvolvimento de um conhecimento significativo.  

 

Organizados em torno do eixo USO>REFLEXÃO>USO e reintroduzidos nas 

práticas de escuta de textos orais e de leitura de textos escritos, de produção de 

textos orais e escritos e de análise linguística, os conteúdos de Língua Portuguesa 

apresentam estreita relação com os usos efetivos da linguagem socialmente 

construídos nas múltiplas práticas discursivas. Isso significa que também são 

conteúdos da área os modos como, por meio da palavra, a sociedade vem 

construindo suas representações a respeito do mundo. (BRASIL, 1998a, p. 40) 

 

 

De acordo com os PCN, não é possível mais negar a influência das novas tecnologias 

na realidade dos usuários da língua e aponta que, com a presença marcante dos meios de 

comunicação na vida cotidiana, o papel da escola e da sociedade em geral é educar crianças e 

jovens para a recepção desses meios. O documento ainda destaca que “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” (BRASIL, 1998a, p. 40). 

 Nessa perspectiva, há de se perguntar: como considerar as práticas sociais em que os 

alunos estejam inseridos, se não utilizarmos estes recursos nas práticas de ensino? Seria, então, 

necessário criar situações fictícias para se estabelecer tais práticas? Para os PCN, servir-se 

destes equipamentos como meros instrumentos didáticos não garantem uma real possibilidade 

de participação das práticas sociais em processos significativos, porém ficar alheio a ela garante 

muito menos. Por isso, tomemos os próprios PCN, ainda na introdução, quando diz ser 

consensual que as práticas de ensino “devam partir do uso possível aos alunos para permitir a 

conquista de novas habilidades linguísticas, particularmente daquelas associadas aos padrões da 

escrita, sempre considerando que”: 

 

 

a) a razão de ser das propostas de leitura e escuta é a compreensão ativa e não a 

decodificação e o silêncio; 

b) a razão de ser das propostas de uso da fala e da escrita é a interlocução efetiva, e 

não a produção de textos para serem objetos de correção; 

c) as situações didáticas têm como objetivo levar os alunos a pensar sobre a 

linguagem para poder compreendê-la e utilizá-la apropriadamente às situações e aos 

propósitos definidos. (BRASIL, 1998a, p. 18) 

 

 



 
71 

 

Desse modo, mais do que dominar os elementos linguísticos do texto, é necessário 

incorporar as dimensões discursivas, incluindo os interlocutores, as relações que existem entre 

eles, as condições de produção e as intenções e especificidades de cada texto.  

Apresentamos na subseção seguinte as reflexões obtidas por meio da análise dos PCN 

(terceiro e quarto ciclos) e da parte Introdução, na busca por referências ao conceito dos 

multiletramentos e ao uso das tecnologias digitais no ensino de LP.  

 

 

4.1.1 As tecnologias sob o ponto de vista dos PCN 

 

 

Na quinta parte da Introdução aos PCNs (terceiro e quarto ciclos), encontramos uma 

visão um pouco mais detalhada sobre o papel das tecnologias na educação. Para o documento, 

as novas tecnologias da comunicação, além de veículos de informações, são novas formas de 

ordenação da experiência humana, que influem na atuação sobre o meio, sobre si mesmo e na 

percepção de mundo, em uma complexa relação com o conhecimento.  

Do ponto de vista do acesso aos suportes digitais e do uso que é feito das informações 

que chegam até as pessoas, percebe-se uma preocupação por parte do texto. Primeiro, porque 

apenas disponibilizar as informações na rede não significa que esteja ocorrendo um processo 

de democratização efetivo; depois, porque o simples acesso ao bombardeio de informações 

que a cada dia se produz na web não é suficiente para que se construa um conhecimento 

crítico. Conforme os PCN, “ter informação não significa ter conhecimento. Se, por um lado, o 

conhecimento depende de informação, por outro, a informação por si só não produz novas 

formas de representação e compreensão da realidade” (BRASIL, 1998b, p. 136). 

Nessa linha, o documento enfatiza que o ponto central desta discussão está em como a 

escola pode se apropriar desses meios para além da mera instrumentalização, ou seja, como 

criar ambientes de aprendizagem em que a problematização, a atividade reflexiva, a atitude 

crítica e a autonomia sejam privilegiadas (BRASIL, 1998b, p. 141).  

 

Conhecer e saber usar as novas tecnologias implica a aprendizagem de 

procedimentos para utilizá-las e, principalmente, de habilidades relacionadas ao 

tratamento da informação. Ou seja, aprender a localizar, selecionar, julgar a 

pertinência, procedência, utilidade, assim como capacidade para criar e comunicar-

se por esses meios. 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, 1998b, p.139) 
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Mesmo os PCN (1998) não apresentando de forma explícita uma concepção centrada 

nos LC, é possível identificar uma preocupação em torno das relações de acesso, diversidade 

e poder (JANKS, 2016) que subjaz à concepção dos letramentos críticos.    

Considerando essa realidade um processo evolutivo e crescente, e diante da 

constatação expressa pelos próprios PCN de que as TICs “possuem um enorme potencial 

educativo para complementar e aperfeiçoar o processo de ensino/aprendizagem” (BRASIL, 

1998b, p. 142), a questão maior já não é mais discutir se essas práticas devem ou não estar 

presentes no contexto escolar, mas compreender como estes conhecimentos podem ser 

concretizados, levando em conta a diversidade cultural, as diferentes linguagens e os 

discursos empoderados que emanam da sociedade.   

Nessa linha, o documento não é claro. Não há orientações práticas sobre como ampliar 

as opções didáticas valendo-se das virtualidades. Também não há menção a propostas de 

ensino que valorizem as práticas multimodais e multissemióticas dos textos. O máximo que 

podemos encontrar são orientações pouco precisas do tipo: a) “existem inúmeros softwares 

que oferecem informações sobre assuntos em todas as áreas de conhecimento”; b) “É possível 

utilizar a internet como uma grande biblioteca”; c) “Possibilita a problematização de situações 

por meio de programas que permitem observar regularidades, criar soluções, pensar a partir de 

hipóteses, entre outras funções” (BRASIL, 1998b, p. 147-148). 

Como foi possível observar, o documento abre a discussão em torno do uso das 

tecnologias na educação, mas não aprofunda o debate. Talvez porque no contexto em que foi 

produzido, a internet ainda não era o “megainstrumento” de comunicação e informação que 

vemos hoje; ou talvez, porque imaginar estes domínios no espaço escolar seria utópico demais 

diante de tantos problemas basilares no processo de ensino/aprendizagem da LP.  

 Enfim, mesmo diante das observações apresentadas, é inegável que o documento 

inicia uma discussão profícua sobre as tecnologias na educação que, possivelmente será 

ampliada, em documentos posteriores, como, por exemplo, a Base Nacional Curricular 

Comum (2015/2016), que se encontra em processo de construção. Vejamos na seção seguinte 

uma breve análise desse documento. 
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4.2 A BNCC e o componente curricular de LP  

 

 

De acordo com o marco legal vigente, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é 

uma exigência do Plano Nacional de Educação (PNE) já previsto desde a Constituição Federal 

(1988) em seu artigo 210 que diz: “serão fixados conteúdos mínimos para o EF, de maneira a 

assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e 

regionais” (BRASIL, 2012 [1988], p. 122). 

O PNE (2014) é uma lei federal que, dentre outras providências, estabelece metas e 

estratégias visando à melhoria da educação. Entre as estratégias estabelecidas para uma 

educação de qualidade, está a formulação de uma BNCC para todas as etapas e modalidades 

da educação básica: 

 
7.1) Estabelecer e implantar, mediante pactuacão interfederativa, diretrizes 

pedagógicas para a educação básica e a base nacional comum dos currículos, com 

direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento dos (as) alunos (as) para 

cada ano do ensino fundamental e médio, respeitada a diversidade regional, estadual 

e local. (BRASIL, 2014b, p.61) 

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (2015b [1996], p.19) estabelece, no art. 26, 

que os currículos da Educação Básica tenham uma base nacional comum, a ser 

complementada, em cada sistema de ensino e unidade escolar, por uma parte diversificada 

conforme as peculiaridades de cada região e de cada indivíduo. Para as Diretrizes Curriculares 

Nacionais da Educação Básica (2013), a base nacional comum e a parte diversificada do 

currículo do EF constituem um todo integrado e não podem ser consideradas como partes 

distintas.  É preciso promover a equidade da aprendizagem, garantindo tanto o acesso ao 

conteúdo básico das disciplinas curriculares como também aos interesses mais amplos de 

formação básica do cidadão com base na realidade local, nas necessidades dos alunos, nas 

características regionais da sociedade, da cultura e da economia (BRASIL, 2013a, p. 113). 

 

Voltados à divulgação de valores fundamentais ao interesse social e à preservação 

da ordem democrática, os conhecimentos que fazem parte da base nacional comum a 

que todos devem ter acesso, independentemente da região e do lugar em que vivem, 

asseguram a característica unitária das orientações curriculares nacionais, das 

propostas curriculares dos Estados, Distrito Federal e Municípios e dos projetos 

político-pedagógicos das escolas. Os conteúdos curriculares que compõem a parte 

diversificada do currículo serão definidos pelos sistemas de ensino e pelas escolas, 

de modo a complementar e enriquecer o currículo, assegurando a contextualização 

dos conhecimentos escolares diante das diferentes realidades. (BRASIL, 2013a, P. 

113) 
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Sabemos que a realidade das escolas de norte a sul do país é bastante heterogênea, 

tanto no que diz respeito aos aspectos culturais quanto às condições socioeconômicas. Desse 

modo, o desafio não é pequeno: primeiro, porque a proposta é de uma base nacional comum, 

em que uma parte dos conteúdos terá um tratamento unificado; segundo, por que essa mesma 

proposta deve abarcar toda diversidade que compõe o país.  

Contudo, perguntemos: como atender a esta enorme diversidade (regional, local, 

cultural e social) mediante um currículo comum a todos, considerando que o resultado de todo 

o processo deva compreender uma aprendizagem significativa? Debates, discussões e 

consultas públicas estão sendo promovidas em todo o Brasil para a formulação de uma 

proposta que atente para essas e outras dificuldades das escolas, dos professores e dos alunos.  

Em regime de colaboração com a União, os estados, o Distrito Federal e os 

municípios, a BNCC ainda em processo de construção, lançada em 2015 na versão preliminar, 

e em abril de 2016 na segunda versão, tem proporcionado ampla participação dos atores 

envolvidos (gestores, professores, coordenadores, estudantes, pais) na formulação de um 

documento que favoreça o currículo nacional da educação básica.  

De acordo com o documento preliminar que apresenta as primeiras reflexões para a 

reestruturação e construção da BNCC, o currículo nacional será composto por 60% de 

conteúdos comuns e obrigatórios às redes públicas e privadas, e 40% destinados à parte 

diversificada que será determinada regionalmente, considerando as orientações que articulam 

o sistema educacional. 

O documento, em sua versão revisitada (2016), acentua que a BNCC precisa estar 

articulada a outras políticas e ações, sem as quais não cumprirá o papel de contribuir com a 

educação básica brasileira. Como parte desta política educacional, ela integra a Política 

Nacional de Formação de Professores, a Política Nacional de Materiais e Tecnologias 

Educacionais, a Política Nacional de Avaliação da Educação Básica e a Política Nacional de 

Infraestrutura Escolar (BRASIL, 2016a, p. 26). 

Considerando as políticas e leis que instituem a BNCC, analisamos o documento de 

forma mais detalhada na próxima subseção, em suas duas versões. Nosso objetivo é observar 

como as novas tecnologias e os gêneros textuais/digitais alinhados à pedagogia dos 

multiletramentos são percebidos através dos conteúdos e objetivos de aprendizagem, 

destinados à disciplina de LP nos anos finais do EF. 
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 4.2.1 Tecnologias na educação: o que diz a BNCC? 

 

 

Ao perceber os gêneros como produto de um processo de interlocução que se efetiva 

nas práticas sociais, a BNCC dialoga com a concepção de linguagem e de texto baseada em 

uma perspectiva discursivo-enunciativa já abordada pelos PCN.  

O texto, concebido como matéria-prima para o trabalho com LP nos anos finais do EF, 

se vincula às práticas de linguagem organizadas em quatro eixos: leitura, escrita, oralidade e 

análise linguística, sendo este último transversal aos demais (BRASIL, 2015a, p.36). 

Conforme o documento, as práticas linguageiras se constroem no convívio social por meio da 

atuação em diferentes esferas da atividade humana.  

 
Em continuidade ao que foi proposto pelos PCNs, o texto ganha centralidade na 

organização dos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento do componente 

Língua Portuguesa. Esses objetivos, estruturados a partir dos eixos leitura, escrita e 

oralidade, também propostos nos PCNs, referem-se aos diversos gêneros 

textuais/discursivos em esferas sociais de seu uso, reconhecendo a natureza 

dinâmica, múltipla e variável da Língua Portuguesa. (BRASIL, 2016a, p. 89) 

 

Como a linguagem não se constrói de forma estanque, o estudo dessa mesma 

linguagem também não pode se construir. A BNCC relaciona os objetivos e conteúdos do 

componente Língua Portuguesa aos campos de atuação nas quais as práticas de linguagem se 

realizam, argumentando que o conhecimento escolar precisa dialogar de modo significativo 

com contextos de vivência dos alunos.  

Da primeira para a segunda versão do documento, os campos de atuação sofreram 

mudanças. Naquilo que antes estava proposto em cincos campos, no texto mais recente, 

reduziu-se para quatro. As Práticas culturais das tecnologias de informação e comunicação 

não estão mais integradas aos campos de atuação. Agora esse tópico aparece com um Tema 

Especial. Vejamos no quadro 13 os campos de atuação previstos pela BNCC (versão 

preliminar) com as especificidades de cada um. 

  

Quadro 13: Campos de atuação para o componente de Língua Portuguesa 

 
Práticas da vida 

cotidiana 
 

Diz respeito à participação em situações de leitura/escuta, produção 

oral/escrita, próprias de atividades do dia a dia, no espaço 

doméstico/familiar, escolar, cultural, profissional que crianças, jovens e 

adultos vivenciam. 

 
Práticas artístico-

literárias 

Diz respeito à participação em situações de leitura/escuta, produção 

oral/escrita de textos que possibilite conhecer produções culturais e 

literárias, valorizar nossa diversidade cultural e linguística, e vivenciar 
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experiências estéticas e de fruição literária. 

 
Práticas político-

cidadãs 
 

Diz respeito à participação em situações de leitura/escuta, produção 

oral/escrita de textos, considerando especialmente aqueles das esferas 

jornalística e publicitária, política, jurídica e reivindicatória e temas que 

impactam a cidadania e o exercício de direitos. 

 
Práticas 

investigativas 
 

Diz respeito à participação em situações de leitura/escuta, produção 

oral/escrita de textos que possibilitem conhecer os gêneros expositivos e 

argumentativos, a linguagem e as práticas relacionadas ao estudo, à 

pesquisa e a divulgação científica, favorecendo a aprendizagem dentro e 

fora da escola. 

 
*Práticas culturais 
das tecnologias de 

informação e 
comunicação13 

Diz respeito à participação em situações de leitura/escuta, produção 

oral/escrita de textos que possibilitem interagir em contextos de 

comunicação a distância e de compreender as características e os modos de 

produzir, divulgar e conservar informação, experimentando e criando 

linguagens e formas de interação em uma sociedade cada vez mais 

midiática. 

Fonte: BRASIL, 2015a, p. 39-40. 

 

Apesar de as práticas da cultura digital não estarem mais incorporadas aos campos de 

atuação, elas são compreendidas pelo documento mais recente como uma realidade vivida 

pelos estudantes em vários contextos da vida e, por isso, são tratadas como Tema Especial 

que perpassa todos os componentes curriculares. Além do tópico Culturas digitais e 

computação, outros temas também se colocam como contextualizadores dos objetivos de 

aprendizagem em todas as etapas da Educação Básica. São eles: Economia, educação 

financeira e sustentabilidade; Culturas indígenas e africanas; Direitos humanos e cidadania 

e Educação ambiental. “Trata-se, portanto, de temas sociais contemporâneos que 

contemplam, para além da dimensão cognitiva, as dimensões política, ética e estética da 

formação dos sujeitos, na perspectiva de uma educação humana integral” (BRASIL, 2016a, p. 

47). 

Sob esse enfoque, percebe-se uma abrangência maior no que diz respeito às 

possibilidades de uso das ferramentas digitais no contexto escolar, uma vez que se relaciona 

com os diferentes componentes curriculares e etapas da Educação Básica. No entanto, em se 

tratando de um tema com abordagem transversal, se não bem articulados aos objetivos de 

aprendizagem pode ser pouco ou nada explorado pela escola. Pelo que propõe o documento, o 

letramento digital e midiático deve ser abordado nas práticas de ensino/aprendizagem, tendo 

em vista que   

 

uma parcela considerável de crianças, adolescentes e jovens brasileiros e brasileiras 

estão imersos, desde muito cedo, na cultura digital, explorando suas possibilidades. 

                                                           
13 Este último campo foi excluído da versão mais recente de 2016.  
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Nesse sentido, a escola tem o importante papel de não apenas considerar essa cultura 

em suas práticas, mas, também, de orientar os/as estudantes a utilizá-las de forma 

reflexiva e ética. (BRASIL, 2016a, p. 50) 

  

Se analisarmos os objetivos construídos na versão preliminar e os propostos na 

segunda versão para a disciplina de LP nos anos finais do EF, vemos neste último, uma maior 

participação, tanto no que diz respeito à quantidade de objetivos, quanto à objetividade e 

clareza com que são apresentados. Comparemos o quadro 14 aos demais (15, 16, 17) para 

observarmos essa distinção:  

Quadro 14: Objetivos de aprendizagem para o campo de atuação “Práticas culturais das 

tecnologias de informação e comunicação 14”. 

Etapas de 
ensino 

Objetivos de aprendizagem 

6º ano LILP6FOA019 - Mobilizar recursos multimodais na recepção e na produção de textos 

em diferentes mídias (jornal falado, programa radiofônico, blog etc.). 

7º ano LILP7FOA019 - Mobilizar recursos multimodais na recepção e produção de textos para 

plataformas multimídias, utilizando ferramentas de acesso à Internet. 

8º ano LILP8FOA019 - Compreender e produzir textos multimodais, como vídeos de 

animação, programas radiofônicos ou televisivos, articulando diferentes modalidades 

de linguagem no uso das tecnologias da informação. 

9º ano LILP9FOA015 - Compreender e produzir textos multimodais, como documentários e 

reportagens audiovisuais, sobre temáticas de interesse das culturas  juvenis, articulando 

diferentes modalidades de linguagens. 
Fonte: Adaptado da BNCC (2015) 

 

Quadro 15: Objetivos de aprendizagem de LP15 – Eixo leitura 

Eixo Campo de 
atuação 

6º ano 7º ano 8º ano 9º ano 

Leitura Cotidiano  _ (EF07LP03) 

Analisar 

aspectos 

linguísticos e 

textuais de 

novas formas de 

escrita da 

internet, em 

registro 

informal, que 

vem se 

denominando 

“internetês”.  

(EF08LP03) 

Analisar e 

comparar 

argumentos e 

opiniões em 

comentários de 

posts 

publicados em 

redes sociais. 

 

(EF09LP02) Analisar, 

em textos do cotidiano, 

em registro formal, 

como cartas e alguns 

tipos de e-mails, a 

adequação das escolhas 

linguístico-discursivas 

(lexicais, formas de 

tratamento, 

concordância, regência) 

adequadas a 

interlocução.  

Literário  _ _ _ _ 

                                                           
14 Este campo de atuação foi extinto na segunda versão do documento.  
15 É importante ressaltar que os objetivos destacados nos quadros (15,16 e 17) são apenas aqueles que se 

relacionam de alguma forma com a proposta de uso de textos multimodais vinculados às tecnologias digitais. 
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Político-

cidadão  
_ _ _ _ 

Investigativo _ _ _ Comparar e avaliar 

informações 

apresentadas em 

diferentes textos 

didático-expositivos que 

articulam diferentes 

modalidades de 

linguagem imagens, 

sons, texto verbal – e 

circulam em diferentes 

suportes. 

 

Fonte: Adaptado da BNCC (2016) 

 

Quadro 16: Objetivos de aprendizagem de LP – Eixo Escrita 

Eixo Campo de 
atuação 

6º ano 7º ano 8º ano 9º ano 

Escrita Cotidiano  (EF06LP28) 

Escrever textos 

que circulam na 

internet em 

situações menos 

formais, da vida 

cotidiana 

(postagens na 

internet, e-mails 

etc.). 

 

(EF06LP29) 

Refletir sobre a 

variação 

linguística nos 

textos produzidos 

na/para a internet. 

(EF07LP18) 

Comparar os 

diferentes 

modos de 

comunicação e 

formas de 

interlocução em 

textos 

produzidos 

para/na internet. 
 

(EF07LP19) 

Utilizar o 

“internetês” e 

refletir sobre as 

regras desse tipo 

de linguagem da 

internet.  

(EF08LP21) 

Escrever 

cartas, e-mails, 

posts para 

redes sociais 

ou blogs, em 

situações/ 

interlocuções 

mais formais. 
 

(EF09LP18) 

Escrever carta de 

solicitação para 

ser enviada por e-

mail. 

 

Literário  _ _ _ _ 

Político-

cidadão  

(EF06LP34) 

Produzir textos de 

diferentes gêneros 

– charges, 

tirinhas, que 

conjuguem 

linguagem verbal 

e não verbal sobre 

fatos e eventos 

noticiados em 

diferentes mídias. 

(EF07LP26) 

Relacionar 

imagem e texto 

verbal na 

produção de 

anuncio 

publicitário. 

_ _ 

Investigativo _ (EF07LP29) 

Elaborar 

(EF08LP30) 

Elaborar 

(EF09LP25) 

Elaborar 
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quadros, tabelas 

ou gráficos para 

a compreensão 

de temas em 

estudo a serem 

apresentados, 

com ou sem 

apoio de 

ferramentas 

digitais. 

infográfico 

para a 

visualização/ 

exposição de 

temas de 

estudo, por 

meio de 

elementos 

verbais e 

visuais. 

apresentação de 

trabalho, usando 

recursos 

audiovisuais para 

exposição 

que integrem 

tópicos, pequenos 

textos, imagens 

e/ou vídeos sobre 

tema de estudo. 
Fonte: Adaptado da BNCC (2016) 

 

Quadro 17: Objetivos de aprendizagem de LP – Eixo Oralidade/sinalização 

Eixo Campo de 
atuação 

6º ano 7º ano 8º ano 9º ano 

Oralidade/ 

Sinalização 

Literário  _ _ _ _ 

Político-

cidadão  

(EF06LP41) 

Responder oralmente, 

ou sinalizar, a 

perguntas, fóruns ou 

enquetes, justificando 

posicionamentos e 

adequando o 

vocabulário as 

condições de 

comunicação. 

_ (EF08LP32) 

Identificar e analisar 

os posicionamentos 

defendidos e refutados 

na escuta de gêneros 

como entrevista, 

debate televisivo, 

debate em redes 

sociais, dentre outros. 

_ 

Investigativo _ _ _ _ 

Fonte: Adaptado da BNCC (2016) 

 

Primeiro ponto que visualmente podemos observar, por meio da análise das 

informações dos quadros acima, é a relação que os objetivos estabelecem com os eixos 

(leitura, escrita, oralidade) e os campos de atuação (cotidiano, literário, político-cidadão, 

investigativo). Diferentemente da versão preliminar, esses aspectos estão direcionados para 

ações mais específicas perpassando de forma transversal as práticas de linguagem que 

ocorrem em contextos da vida humana. 

Apesar de se posicionarem com maior envolvimento entre os eixos e campos de 

atuação, alguns objetivos não oferecem uma formação crítica dos sujeitos envolvidos. No eixo 

leitura, campo cotidiano para 7º e 9º ano, percebe-se uma preocupação maior dos aspectos 

linguísticos e textuais em detrimento de uma visão crítica e significativa dos usos desses 

ambientes em práticas efetivas de uso da língua. Vejamos: 

 

1- (EF07LP03) Analisar aspectos linguísticos e textuais de novas formas de escrita da 

internet, em registro informal, que vem se denominando “internetês”; 
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2- (EF09LP02) Analisar, em textos do cotidiano, em registro formal, como cartas e 

alguns tipos de e-mails, a adequação das escolhas linguístico-discursivas (lexicais, formas de 

tratamento, concordância, regência) adequadas à interlocução. (BRASIL, 2016a, p. 334-335) 

 

 

Outro ponto a destacar no eixo leitura diz respeito à presença de objetivos 

relacionados à cultura digital somente no campo cotidiano. Nos demais (literário, político-

cidadão e investigativo) a única abordagem aparente está no campo investigativo, ao 

apresentar uma perspectiva de uso multimodal da linguagem em diferentes suportes, mas de 

forma limitada aos textos expositivos. 

Também é possível observar que, mesmo com uma percepção mais ampla e 

abrangente dos objetivos na segunda versão do documento, eles não atendem a todas as 

séries/anos. No eixo leitura, por exemplo, o Tema Especial Culturas Digitais e Computação 

não aparece em nenhum dos campos de atuação destinado a turmas do 6º ano. 

Quanto ao eixo escrita, é notável um número maior de objetivos, distribuídos pelos 

campos de atuação e pelas séries/ano, embora esse número não revele maior profundidade dos 

objetivos. Quanto aos gêneros textuais/digitais, por exemplo, os que são citados como 

sugestão para um trabalho no contexto escolar são e-mails e posts, e, além disso, não passa da 

simples tarefa de escrever, como os próprios verbos definem:  

 

1 - (EF06LP28) Escrever carta de solicitação para ser enviada por e-mail;  

2- (EF08LP21) Escrever textos que circulam na internet em situações menos formais, 

da vida cotidiana (postagens na internet, e-mails etc.);  

3- (EF09LP18) Escrever cartas, e-mails, posts para redes sociais ou blogs, em situações/ 

interlocuções mais formais. (BRASIL, 2016a, p. 350-351). (BRASIL, 2016a, p. 350-351) 
 

Diante desse contexto, onde fica a perspectiva crítica? Como são tratados os 

letramentos críticos? E os multiletramentos? Essas abordagens devem ficar por conta do 

professor? Para todos estes questionamentos, uma resposta fica clara. A não ser a concepção 

de gêneros que é a mesma dos PCN como o próprio texto destaca, não há referências teóricas 

que aprofundem estas reflexões para o trabalho com o texto/enunciado, tanto no que diz 

respeito aos LC e aos multiletramentos, quanto ao aprofundamento social das culturas 

digitais.  

Outra questão percebida é a falta de uma progressão quanto à complexidade dos 

objetivos de aprendizagem. Por exemplo, esses três objetivos citados acima se relacionam ao 

eixo escrita, no campo cotidiano e compreendem o 6º, 8º e 9º ano. Pela evolução que acontece 

normalmente a cada série/ano, entende-se que a complexidade dos conteúdos deva 

acompanhar esta progressão. No entanto, da forma como estão postos, eles poderiam ser 
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facilmente pensados para qualquer série/ano independente do nível; ou resumidos em apenas 

um, pois não diferem muito um do outro.  

Para análise dos objetivos de aprendizagem, também incluímos nos quadros 15, 16, 17 

alguns objetivos que, mesmo não trazendo uma perspectiva de uso das tecnologias, propõem 

um trabalho direcionado para a multimodalidade e multissemioses, ao relacionar os diferentes 

tipos de linguagem na construção de sentido. Sob esse enfoque, a BNCC considera a 

multimodalidade uma prática de letramento necessária às novas aprendizagens que se 

constroem nos contextos sociais marcados pela heterogeneidade das linguagens. 

 

A variedade de composição dos textos que articulam o verbal, o visual, o gestual, o 

sonoro, o tátil, que constituem o que se denomina multimodalidade de linguagens, 

deve também ser considerada nas práticas de letramento. A escola precisa, assim, 

comprometer-se com essa variedade de linguagens que se apresenta na TV, nos 

meios digitais, na imprensa, em livros didáticos e de literatura e outros suportes, 

tomando-as objetos de estudo a que os estudantes têm direito. (BRASIL, p. 2016a, 

87) 

  

Contudo, os objetivos apresentados sob este viés pouco favorecem uma reflexão da 

relação (palavras, imagem, som etc.) para a construção do sentido global. As diferentes 

linguagens aparecem muito mais como um instrumento ou um recurso para a produção textual 

do que um conhecimento significativo proporcionado pelos encandeamentos que se 

estabelecem. Para facilitar a identificação, enumeramos abaixo alguns objetivos concernentes 

ao eixo escrita, que endossam esta observação:  

 

1- (EF06LP34) Produzir textos de diferentes gêneros – charges, tirinhas, que 

conjuguem linguagem verbal e não verbal sobre fatos e eventos noticiados em diferentes 

mídias; 

2- (EF07LP26) Relacionar imagem e texto verbal na produção de anúncio publicitário; 

3- (EF08LP30) Elaborar infográfico para a visualização/ exposição de temas de 

estudo, por meio de elementos verbais e visuais; 

4- (EF09LP25) Elaborar apresentação de trabalho, usando recursos audiovisuais para 

exposição que integrem tópicos, pequenos textos, imagens e/ou vídeos sobre tema de estudo. 

(BRASIL, 2016, p. 354-357) 

 

 Em resumo, entendemos que a proposta da BNCC precisa evoluir. Sabemos que para 

muitos professores essa discussão é utópica; por isso há muito a ser feito para transformar 

esse mundo “fantasioso” em realidade: 1) apresentar uma base teórica que fundamente as 

relações de ensino/aprendizagem no componente de LP que vise à dimensão tecnológica no 

contexto escolar; 2) construir objetivos de aprendizagem mais precisos e atentos aos 
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multiletramentos e letramentos críticos; 3) oferecer suporte pedagógico, didático e técnico aos 

professores, observando as peculiaridades de cada contexto escolar.  

 Além disso, alguns conceitos do próprio documento ainda se encontram confusos, 

dando margem para interpretações dúbias, ou mesmo a falta dela. Por exemplo, o contexto em 

que sinaliza para o trabalho com as tecnologias ficou estabelecido como Tema Especial, no 

entanto, em outros momentos do texto aparece como campo de atuação, da mesma forma que 

estava disposto na versão preliminar. “As novas TICs vêm incorporadas aos campos de 

atuação, abarcando múltiplos usos que delas fazem crianças, adolescentes e jovens, 

reconhecendo-se a necessidade de atenção especial a esse campo como fator de inclusão no 

mundo digital” (BRASIL, 2016, p. 92). Esses detalhes precisam ser muito bem articulados, 

caso contrário torna-se mais difícil a compreensão da proposta.  

Em vista do objetivo do presente trabalho, na próxima seção, com a análise do PNLD, 

pretendemos complementar a reflexão sobre o direcionamento dado à pedagogia dos 

multiletramentos e à participação dos objetos educacionais digitais no contexto do ensino de 

LP. Além disso, devido à construção do caderno pedagógico, esta análise observará os 

princípios e critérios necessários para a produção de material didático.  
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4.3 O PNLD e a produção de objetos educacionais digitais  

 

 

Após um histórico de decretos e programas para a produção e circulação do livro 

didático desde 1929, somente em 1985, por meio do decreto n.º 91.542, instituiu-se o PNLD 

e, mais adiante, em 1996, o Programa passou a desenvolver um processo de avaliação 

pedagógica das obras inscritas, sendo publicado o primeiro Guia de Livros Didáticos (GLD) 

de 1ª a 4ª série. De lá para cá, o programa ampliou e hoje distribui material didático para o 

Ensino Fundamental e Médio, além de materiais para Educação de Jovens e Adultos (EJA) e 

para alunos com deficiência visual e auditiva, entre outros. 

Sob a responsabilidade do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), 

o PNLD atua na distribuição gratuita de livros didáticos para as escolas públicas de todo país 

e na avaliação destes materiais, levando em conta alguns critérios que são comuns a todas as 

áreas do currículo nacional: respeito à legislação; observância aos princípios éticos 

necessários à convivência social; adequação didática e pedagógica coerente com a abordagem 

teórico-metodológica; pertinência do manual do professor e qualidade editorial, gráfica e 

informacional.  

Enquanto política educacional, ainda que o Programa não tenha solucionado todos os 

possíveis problemas de adequação teórica e didática, formação de professor e distribuição de 

materiais didáticos, ele tem o mérito de promover um processo avaliativo detalhado, que 

contribui sobremaneira para a melhoria da qualidade dos livros didáticos (doravante LD) que 

chegam às escolas públicas brasileiras. 

Para tanto, buscamos, na análise do PNLD (2014; 2017), compreender como as 

concepções teóricas dos multiletramentos e do LC vinculadas ao uso das mídias digitais no 

ensino de LP são referenciadas, tendo em vista que os PCN e a BNCC destacam a necessidade 

do trabalho pedagógico alinhado ao cenário emergente das novas tecnologias.   

No edital de convocação para o processo de análise de obras didáticas a serem 

inscritas no âmbito do PNLD 2014, encontramos orientações para a produção e avaliação de 

conteúdo multimídia destinados ao processo de ensino/aprendizagem. No anexo IV deste 

mesmo edital são estabelecidas especificações e critérios para a construção dos possíveis 

Objetos Educacionais Digitais (doravante, OED).  

 

Esses objetos devem ser apresentados nas categorias audiovisual, jogo eletrônico 

educativo, simulador e infográfico animado, ou congregar todas ou algumas dessas 

categorias no estilo hipermídia, devendo cada objeto ser identificável 
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individualmente, armazenável em mídia e passível de disponibilização em ambiente 

virtual.  (BRASIL, 2013b, p. 77) 

 

A edição do PNLD 2014 deu início a uma nova trajetória rumo à incorporação 

progressiva de OED de forma a complementar os livros impressos. De acordo com o site do 

FNDE (2012b), a incorporação destes instrumentos não foi, inicialmente, uma obrigatoriedade 

para as editoras, mas já constitui um avanço nesse sentido.  

 

 Tal circunstância tanto representa um novo desafio para a concepção e a elaboração 

de materiais didáticos quanto estabelece novos patamares para sua avaliação: a 

perspectiva que assim se inaugura aponta para um futuro próximo em que parte 

significativa dos materiais, no âmbito do PNLD, poderá ser de natureza digital. 

Neste momento, porém, a incorporação desses objetos foi uma opção dos autores e 

dos editores. (BRASIL, 2012b, p. 21) 

 

Convém salientar que políticas públicas de incentivo à produção e distribuição de 

OEDs impulsionam um processo de transformação das práticas educativas se acompanhadas 

de outras iniciativas como a disponibilização de equipamentos suficientes e em pleno 

funcionamento para uso em sala de aula e uma preparação adequada dos professores para 

atuar de forma produtiva com esses recursos. Caso contrário, a educação permanecerá no 

mesmo patamar, e o que é pior, com materiais e recursos à mercê da degradação do tempo, 

amontoados nos armários e prateleiras, ampliando o “rico” acervo da escola e limitando as 

possibilidades de conhecimento dos alunos.  

Embora as orientações para a produção de OED estivessem expressas no edital de 

convocação para o PNLD de 2014, os LD aprovados pouco investiram no material sugerido. 

Dentre as doze coleções aprovadas, apenas três apresentaram algum material digital, valendo-

se de um DVD por volume/ano. De acordo com o GLD, em algumas obras encontramos 

textos e atividades ilustrativas que tentam definir características dos gêneros textuais digitais 

como e-mail, Twitter, blog etc, mas não conduz ao uso real destes espaços em uma 

perspectiva crítica.  

Em outras obras, mesmo com a disponibilização dos OEDs, as propostas não 

ultrapassaram o limite do impresso, ou seja, a mudança ocorrida foi apenas de suporte. As 

atividades, em geral, tendem a explorar os conhecimentos linguísticos ao invés de 

proporcionar um caráter reflexivo dos conteúdos.   

 
Nos DVDs, é frequente a exploração de conhecimentos linguísticos de caráter 

gramatical, em paralelo aos que são abordados em cada volume. Tais atividades 

tendem a não destacar o papel dos recursos linguísticos quando empregados em 

determinados gêneros textuais. O tratamento dado aos OEDs perde, nesses casos, o 

caráter reflexivo assumido pelo conjunto da coleção, pois se limitam a fornecer 
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conceitos e regras referentes ao emprego dos elementos linguísticos trabalhados. 

(BRASIL, 2013b, p. 78) 

 

Não queremos, com isso, dizer que o pequeno número de materiais aprovados, ou 

mesmo os aprovados nas condições expressas, se deve ao fato de o Programa não valorizar a 

perspectiva do uso de materiais digitais no contexto de ensino/aprendizagem. Entendemos que 

essa carência parte, principalmente, das próprias editoras que não investiram nesse tipo de 

material e, consequentemente, não apresentaram produto de qualidade que pudesse ser 

aprovado. 

Mesmo diante de uma concepção de estudo da língua baseada na concepção dos 

gêneros textuais, ou seja, nas práticas sociais em sua diversidade de situações (formais, 

informais, público, privado) e de textos, articulando os principais eixos de ensino da língua: 

leitura, oralidade, produção textual e conhecimentos linguísticos, as coleções, sob a avaliação 

do PNLD, não apresentam condições de leitura e produção textual que ultrapassem a esfera 

escolar. De acordo com orientações do PNLD 2017: 

 
Espera-se, então, que não se solicite que ele escreva uma carta para um amigo 

imaginário ou uma notícia com base em fatos da ficção, mas que possa escrever, por 

exemplo, uma carta do leitor para revistas e jornais ou notícias para serem 

efetivamente publicadas no jornal da comunidade ou em sites especializados, entre 

outras possibilidades. A maior lacuna do trabalho com a produção textual nas 

coleções de livros didáticos tem sido a dificuldade de criar situações de produção de 

texto escrito que ultrapassem a esfera escolar (sempre que necessário) e que engajem 

os alunos em produções autênticas e de uso situado. Escrever um cartaz ou um 

panfleto para ser distribuído na comunidade faz muito mais sentido para os jovens 

do que escrever um cartaz para ser fixado no caderno ou no mural da sala de aula. 

(BRASIL, 2016b, P. 13) 

 
 

Sob o viés dos multiletramentos, não há referência explícita sobre sua abordagem, mas 

é possível perceber uma preocupação tanto no que diz respeito à multiplicidade de linguagem 

que envolve os textos na contemporaneidade, quanto à diversidade cultural que permeia as 

relações sociais. “Trabalhar com os múltiplos letramentos tornou-se um desafio para o ensino 

no século XXI, uma vez que os jovens precisam se apropriar de maneira crítica, ética e 

estética das produções humanas e culturais que envolvem a linguagem escrita, oral ou 

multimodal” (BRASIL, 2016b, p. 11). 

Como salientado em outros momentos, é preciso oportunizar a construção de um 

pensamento crítico para uma atuação consciente na vida social. Desse modo, entendemos que, 

mais do que a utilização de um texto multimodal que mescle a linguagem verbal e não-verbal, 

ou a presença de textos que retratem a diversidade linguística, como as percebidas em 
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diferentes regiões, por exemplo, é necessário um direcionamento de atividades que atentem 

para a dimensão do LC, ou seja, que proporcionem a construção de sentido de forma 

reflexiva, problematizando as hierarquias sociais, questionando os sistemas de inclusão e 

exclusão e, além de tudo, compreendendo que o conhecimento não se dá em um momento 

específico da vida. Ele acontece de forma permanente, atribuindo significado ao conjunto de 

crenças, saberes e valores de suas próprias práticas e às dos outros a sua volta.  

A avaliação das coleções feita pelo PNLD 2017 revela que os textos visuais e 

multimodais encontrados nos LDs ampliam a experiência com a linguagem, uma vez que 

envolve aspectos específicos como cor, design, diagramação, traços, linhas, espaços etc. Além 

disso, gêneros textuais como: mapas, gráficos, capas de revista, infográficos, charges, poema 

visual, poesia concreta, fotografia e cartazes, devido ao seu caráter multimodal, são textos 

presentes no conjunto das coleções que tende a favorecer o processo de ensino/aprendizagem 

de LP. Nessa perspectiva, o documento reforça ainda que os gêneros multimodais da esfera 

digital devem ser tomados como objetos de ensino.   

Analisando as resenhas dos LD aprovados pelo PNLD 2017, dentre as seis coleções 

aprovadas, somente uma apresenta material digital, sendo este destinado apenas aos 

professores. Se observarmos o GLD de 2014 em relação ao de 2017, é possível afirmar que 

houve retrocesso nesse sentido. Enquanto o primeiro apresentava OEDs voltados para os 

alunos e também professores, neste último o máximo que há é um manual do professor em 

formato multimídia, destinado à formação continuada, e que, em alguns casos, podem servir 

de material complementar às atividades propostas.  “Os OEDs apresentam-se principalmente 

na forma de vídeo e em número que varia entre 8 e 13 por volume. Seis vídeos são destinados 

à formação geral do professor, com temas interdisciplinares. Os outros OEDs são vinculados 

aos conteúdos específicos de cada volume” (BRASIL, 2016b, P.39). 

Como orientação do próprio edital de convocação para o processo de inscrição e 

avaliação de obras didáticas para o PNLD 2017, não serão admitidos no manual multimídia 

do professor: 1) Audiovisuais em que o professor não possa controlar a sua execução; 2) 

Objetos educacionais que solicitam respostas de problemas ou atividades por meio da 

interação; 3) Atividades pedagógicas a serem desenvolvidas diretamente com os estudantes 

(BRASIL, 2015c, p.44). Este último critério causa certa estranheza, tendo em vista que vários 

documentos (PCN, 1998; OCEM, 2006; DCNEB, 2013; PNE, 2014; BNCC, 2016) 

apresentam uma perspectiva cada vez mais abrangente das tecnologias digitais em atividades 

pedagógicas.  
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Tomando como base o PNLD 2017 para os anos finais do EF, destinado à avaliação de 

materiais que atenderão a produção dos LDs para os próximos três anos, não será possível 

avançar no que diz respeito ao uso das tecnologias digitais no processo educacional. Nesse 

contexto, vemos uma necessidade ainda maior da criação de propostas educacionais paralelas 

que compreendam essa realidade.  Para tanto, na próxima subseção descrevemos os princípios 

e critérios estabelecidos pelo PNLD para a construção de material didático.  

 

 

4.3.1 Princípios e critérios para produção de material didático 

 

 

Muitas atividades didáticas, por estarem restritas ao material impresso, limitam 

também as possibilidades de conhecimento de outros bens culturais e sociais com os quais a 

sociedade se vê cada vez mais envolvida. Como poderíamos imaginar que, há poucos anos, o 

acesso ao conhecimento, que era privilégio de uma parcela da população, atingiria os 

patamares que presenciamos hoje? A questão que se coloca nos dias atuais já não se concentra 

na falta de acesso às informações, mas, sobretudo, em como filtrar e absorver a quantidade de 

informações que chegam a milésimos de segundo ao nosso domínio.  

Agora mesmo, estava eu escrevendo, quando resolvi dar uma pausa para acessar o 

Facebook. Ao entrar no site, me deparei com uma notícia que informava em tempo real sobre 

as mudanças que acabaram de ser implementadas no Ensino Médio através de uma Medida 

Provisória assinada pelo atual presidente da República. Depois de lê-la, fechei o Facebook e 

voltei ao meu trabalho de origem, mas aquilo de alguma forma não me deixava escrever. 

Eram muitas informações novas e também preocupantes, pois atingiria não menos que 

praticamente toda a população jovem do país. Mais tarde, acessei novamente o Facebook e lá 

já circulava uma nova matéria, dizendo que o MEC havia divulgado a versão errada da 

Medida Provisória.  

Esta situação como qualquer outra praticada no meio digital nos permite compreender 

que eventos dos mais diversos tipos exigem dos sujeitos um grau de criticidade, maturidade e 

conhecimento para além do simples fato de ler. Caso contrário, podemos nos tornar fantoches 

daqueles que detêm o poder.   

Nós nos valemos desse exemplo para perceber que, do mesmo modo que a escola era 

uma das a principal fonte de conhecimento, agora ela se projeta como uma importante 

entidade para a construção dos saberes de forma reflexiva. Muitos falam no fim da escola. Eu 
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diria que essa não é a questão, pois a escola não perdeu sua função; ela só não exerce mais a 

mesma função.   

Diante desta discussão e da emergência de se construir uma escola que atenda às 

demandas atuais, propomos, como produto final desta pesquisa, a elaboração de atividades 

pedagógicas complementares aos conteúdos curriculares obrigatórios, que levem em 

consideração os pressupostos dos multiletramentos, com a utilização de programas e 

aplicativos digitais, recursos audiovisuais, sites de redes sociais, entre outros, como 

instrumentos facilitadores das práticas de letramentos indispensáveis à vida social. 

Desse modo, convém destacar os princípios e critérios adotados pelo PNLD para a 

produção de material didático com vista à qualidade do ensino. Dentro do que precisa ser 

garantido ao aluno em processo de formação na área de LP, destacamos alguns pontos. 

 

Quadro 18: Garantias asseguradas aos estudantes de LP nos anos finais do EF 

1) O desenvolvimento da linguagem oral e a apropriação e o desenvolvimento da lingua-

gem escrita, especialmente no que diz respeito a demandas oriundas seja de situações e 

instâncias públicas e formais de uso da língua, seja do próprio processo de ensino-

aprendizagem escolar; 

2) A proficiência em leitura e escrita no que diz respeito a gêneros discursivos e tipos de 

texto representativos das principais funções da escrita em diferentes esferas de atividade 

social; 

3) O desenvolvimento da compreensão da variação linguística no convívio democrático 

com a diversidade dialetal, de forma a evitar o preconceito e valorizar as diferentes pos-

sibilidades de expressão linguística; 

4) As práticas de análise e reflexão sobre a língua, na medida em que se revelarem perti-

nentes, seja para a (re)construção dos sentidos de textos, seja para a compreensão do 

funcionamento da língua e da linguagem. 

Fonte: Adaptado do PNLD 2017  

 

Conforme o PNLD, em todas as dimensões do ensino da língua (leitura e 

compreensão, produção textual oral e escrita e aspectos linguísticos) são estabelecidos 

critérios que direcionam a produção de material didático. Em busca de índices lexicais 

referentes aos conceitos teórico-metodológicos para o ensino de LP, relacionamos no 

quadro abaixo alguns critérios a serem seguidos na elaboração de atividades didáticas.    
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Quadro 19: Critérios relativos à leitura, à escrita, à oralidade e aos conhecimentos 

linguísticos previstos no PNLD 2017 

- Encarar a leitura como uma situação de interlocução leitor/autor/texto socialmente 

contextualizada; 

- Desenvolver estratégias e capacidades de leitura e escrita, tanto as relacionadas aos 

gêneros propostos quanto as inerentes ao nível de proficiência que se pretende levar o 

estudante a atingir;  

- Considerar a escrita como uma prática socialmente situada, propondo ao estudante 

condições plausíveis de produção do texto; 

- Abordar a escrita como processo, de forma a ensinar explicitamente os procedimentos 

envolvidos no planejamento, na produção e na revisão e reescrita dos textos; 

- Explorar a produção de gêneros ao mesmo tempo diversos e pertinentes para a conse-

cução dos objetivos estabelecidos pelo nível de ensino visado; 

- Propiciar o desenvolvimento das capacidades e formas discursivas relacionadas aos usos 

da linguagem oral próprios das situações formais e/ou públicas pertinentes ao nível de 

ensino em foco. 

- Abordar os diferentes tipos de conhecimentos linguísticos em situações de uso, articu-

lando-os com a leitura, a produção de textos e o exercício da linguagem oral. 

   Fonte: Adaptado do PNLD 2017 

 

Nos critérios elaborados pelo PNLD, percebe-se uma forte preocupação quanto aos 

objetivos destinados aos quatro eixos do ensino de LP. No entanto, para uma participação 

crítica nas atividades pedagógicas sob a perspectiva dos LC e para a promoção de letramento 

multimodal e multissemiótico das práticas sociais, o documento não aponta objetivos nem 

critérios específicos. 

De modo mais amplo, as atividades didáticas do CP, fruto desta pesquisa, além de 

compreender as dimensões de leitura e escrita, propõe criar ações pedagógicas que projetem o 

texto no seu contexto, levando em conta as práticas multiletradas nas relações do texto com 

suas condições de leitura e produção.  

Reforçamos ainda que o professor como responsável por guiar o processo de 

ensino/aprendizagem é, de tal modo, incumbido de assumir uma atitude investigativa, a fim 

de refletir sobre os materiais didáticos empregados em sala de aula, bem como sobre as 

diferentes maneiras de desenvolver os conhecimentos relacionados à pedagogia dos 

multiletramentos, visto que, ao trabalhar nessa dimensão, podemos nos deparar com 

dificuldades sobre como abordar/produzir um ou outro recurso didático. 

A par das observações e análises resultantes desta investigação, correlacionamos as 

reflexões e conclusões deste trabalho nas considerações finais.  
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5.   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Ao tentar compreender a dinâmica do ensino de LP sob os pressupostos dos 

multiletramentos relacionados ao uso das tecnologias digitais, foi necessário resgatar alguns 

conceitos relativos ao campo da linguagem (gêneros textuais, multimodalidade, letramento(s)) 

para fomentar a reflexão e oferecer oportunidades viáveis de conexão entre a universidade e a 

escola. 

 Neste trabalho, detemo-nos em observar como os documentos oficiais veem e 

orientam essas abordagens no contexto da sala de aula, partindo de referenciais teóricos e 

pesquisas na área que demonstram possibilidades de aprendizado, mesmo diante das possíveis 

limitações.  

Diante do que se tem discutido sobre a inclusão das mídias digitais na educação, 

percebe-se que, apesar de muitos pesquisadores apresentarem reais possibilidades de 

utilização, essas práticas têm enfrentado grandes embates no momento de se efetivar na sala 

de aula. Assim, no contexto desta pesquisa, ao propor o trabalho escolar com o uso das 

tecnologias digitais, esperamos torná-las mais comuns no ambiente educacional, rompendo 

com certos paradigmas que, muitas vezes, alicerçam a prática docente. Mediante isso, 

acreditamos que o uso destes espaços pode ser uma oportunidade de romper e, ao mesmo 

tempo, compreender a problemática, ampliando as discussões e os estudos sobre o uso das 

tecnologias no âmbito do ensino da língua. 

Com base nos dados e informações coletadas a partir deste trabalho, concluímos que, 

ainda que se aborde o uso de recursos digitais nos documentos oficiais (PCN, BNCC e 

PNLD), isso não garante que seu uso se efetive na prática. Entre aparecer nos documentos e 

ser de fato concretizado como parte integrante no processo de ensino/aprendizagem existe 

uma distância grande que passa pelo processo de formação inicial e continuada dos 

professores, bem como pelas políticas públicas educacionais. 

Como foi constatado na análise dos documentos, mesmo que se faça referência à 

pedagogia dos multiletramentos, não há uma discussão profunda e detalhada, nem mesmo 
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práticas discursivas de recontextualização do conhecimento para apoiar e fomentar projetos 

voltados à multimodalidade, à diversidade cultural e aos letramentos críticos no campo da 

ciência da linguagem que compreenda os recursos digitais.  

Contemplar as concepções do(s) novos letramento(s) nos documentos oficiais já é um 

primeiro passo para uma legitimação desses conhecimentos como essencial nas práticas 

educacionais. O próximo deles, talvez o mais difícil, será transformar o saber científico em 

conhecimento prático dentro da sala de aula.  Algo que, de forma ainda tímida, tem começado 

a ser apresentado no espaço escolar mediante iniciativa de alguns professores. 

 Por extensão, esperamos colaborar com a formação de professores para atuar com as 

mídias digitais ao compreender as diversas dimensões que permeiam a leitura e a escrita como 

prática social e cultural, tendo em vista que os materiais didáticos aqui elaborados serão 

disponibilizados em forma de um caderno pedagógico digital e impresso para auxiliar as 

práticas de ensino de LP.  

Esperamos, ainda, que as produções didáticas do caderno pedagógico privilegiem o 

ensino de línguas à luz dos conceitos dos multiletramentos e dos letramentos críticos, 

mediante o uso dos sites de redes sociais e das mídias digitais no contexto escolar. 

Trabalhos futuros poderão estender o objeto de investigação e o recorte metodológico 

para outras instâncias, como a análise dos próprios livros didáticos avaliados e aprovados pelo 

PNLD, ou ainda, a partir de pesquisas in loco, observar como esses conhecimentos se 

concretizam no contexto da sala de aula em diferentes circunstâncias. 
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Caro professor,  

 

Este caderno pedagógico é fruto de uma pesquisa do Mestrado Profissional 

em Letras (Profletras) desenvolvida no âmbito do grupo de pesquisa FORTE – 

Formação, Linguagens e Tecnologias – (CNPQ/UESC) com o intuito de fomentar 

práticas de ensino/aprendizagem a partir da pedagogia dos multiletramentos 

com o foco nas interfaces digitais, mais especificamente, no uso dos sites de redes 

sociais (SRS) em práticas de ensino de Língua Portuguesa, problematizando seus 

limites e potencialidades para uma leitura crítica e uma produção consciente e 

autônoma.  

As propostas aqui apresentadas são destinadas ao ensino/aprendizagem 

de Língua Portuguesa e levam em conta as multissemioses presentes nos textos 

da contemporaneidade e a multiplicidade das produções sociais oriundas das 

diferentes culturas (dominante, popular, central, marginal, digital etc.), atentando 

para métodos e estratégias de ensino que propiciem a reflexão, o protagonismo e 

o posicionamento crítico sobre as situações comunicativas materializadas em diversos 

gêneros textuais.   

Apesar de essas práticas enfrentarem grandes embates no momento de se 

efetivar em sala de aula, o trabalho docente sob o viés dos multiletramentos, 

considerando a multiplicidade cultural e semiótica dos textos na contemporaneidade 

(ROJO; MOURA, 2012) precisa ser uma prática comum no ambiente educacional. Com 

isso, acreditamos que esta possa ser uma oportunidade de romper, e ao mesmo tempo, 

compreender a problemática, ampliando as discussões e os estudos sobre o uso das 

mídias digitais no âmbito do ensino da língua.  

Como já observado nos documentos oficiais pesquisados (PCN, BNCC, PNLD), a 

produção de materiais e orientações didáticas destinadas à elaboração de atividades 

com o uso das tecnologias multimídia em benefício do aprofundamento crítico nas 

várias dimensões que permeiam a leitura e a escrita são relativamente escassas.  

Nesse sentido, este caderno se apresenta como um instrumento facilitador do 

ensino/aprendizagem, oferecendo material didático voltado para a inserção e 

manutenção de atividades vinculadas às mídias digitais no currículo escolar.   



Esperamos que este caderno seja uma ferramenta útil no enriquecimento das 

práticas de leitura e escrita desenvolvidas dentro e fora da sala de aula e que, de igual 

modo, possa servir como modelo e incentivo para outros trabalhos nessa vertente.  

Ressaltamos ainda que todas as propostas são passíveis de alterações e 

adaptações a depender dos propósitos de ensino, das intenções sociocomunicativas e do 

público para o qual é destinada. 

 

                                                               Bom Trabalho! 
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INTRODUÇÃO 
Com o avanço das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) e 

diante dos desafios que a escola tem enfrentado em virtude dos processos 

comunicativos cada vez mais heterogêneos e instantâneos, torna-se 

indispensável um alinhamento da escola às práticas de ensino que têm 

impactado as atividades de leitura e escrita na contemporaneidade.  

No atual contexto, torna-se imperativo que as práticas de ensino da 

língua sejam pautadas por constantes reflexões sobre as situações 

sociocomunicativas manifestadas por meio de textos e realizados nos mais 

diversos gêneros textuais (MARCUSCHI, 2008). 

 Sendo assim, alguns questionamentos são recorrentes quando se pensa 

no trabalho com os Sites de Redes Sociais (SRS) em uma perspectiva de 

ensino/aprendizagem da língua: Que escolhas teórico-metodológicas 

poderiam embasar as práticas de leitura e escrita nesses ambientes? Que 

concepções e quais gêneros textuais podem ser utilizados como ponto de 

partida para o domínio da leitura nos seus usos e sentidos? Como utilizar os 

SRS em sala de aula de forma que os alunos não se distraiam? Como esses 

suportes poderiam contribuir para uma formação crítica?  

Esses e outros possíveis questionamentos serão respondidos no decorrer deste 

caderno. De antemão, baseados nos PCNs de Língua Portuguesa, assumimos uma 

concepção teórica na perspectiva socio-histórica e dialógica de Bakhtin, na qual o texto é 

a unidade básica para o desenvolvimento da competência enunciativa/discursiva da 

linguagem que se concretiza na diversidade dos gêneros discursivos. 

Nesse sentido, os gêneros textuais selecionados para este caderno levaram em 

consideração alguns critérios: primeiro, em função de determinadas regularidades, 

buscou-se o trabalho de agrupamentos dos gêneros com base na tabela de 

agrupamentos proposto por Dolz e Schneuwly (2004). Segundo, levando em conta o 

conteúdo temático, suporte e composição, procurou-se evidenciar as práticas sociais 

discursivas que, possivelmente, transitam em sites de redes sociais. 

Além disso, diante da heterogeneidade de textos que circulam no meio social, 

pontuamos também o uso diversificado de gêneros textuais (convencionais e 

emergentes) nas propostas de ensino deste caderno. De acordo com os PCNs (1998) é 

preciso desenvolver a competência discursiva do sujeito, e isso se faz com o uso variado 



 

 
 

da língua “para produzir diferentes efeitos de sentido e adequar o texto a diferentes 

situações de interlocução oral e escrita.” (BRASIL, 1998, p.23) 

 

A compreensão oral e escrita, bem como a produção oral e escrita de textos 
pertencentes a diversos gêneros, supõem o desenvolvimento de diversas 
capacidades que devem ser enfocadas nas situações de ensino. É preciso 
abandonar a crença na existência de um gênero prototípico que permitiria 
ensinar todos os gêneros em circulação social. (BRASIL, 1998, p.24) 
 
 

Para uma visão geral da estrutura deste caderno, destacamos de forma objetiva 

as partes que o compõem. O material, composto por dois módulos, traz o detalhamento 

de atividades destinadas a turmas do nono ano do Ensino Fundamental. Os módulos 

iniciam com um mapa didático (quadro-síntese) das ações didáticas desenvolvidas.  

Cada ação didática é dividida em etapas que compreendem os passos a serem 

seguidos no decorrer da aplicação do projeto com as orientações para o trabalho 

docente de forma detalhada, que podem ser adaptadas conforme os propósitos, 

calendário letivo e eventuais necessidades das turmas de trabalho. Os módulos 

encerram com uma atividade final e a dinâmica de avaliação.   

Junto às propostas didáticas são apresentadas sugestões de leituras (vídeos, 

livros, sites); dicas para o trabalho do professor; boxes informativos sobre autores, 

obras e especificidades dos gêneros; hiperlinks para acesso aos apêndices; e indicações 

do trabalho interdisciplinar com outras áreas que se correlacionam às atividades 

propostas.  

Durante o percurso didático, o professor também encontrará informações sobre o 

uso dos suportes digitais, bem como orientações para o trabalho com os textos 

multissemióticos e multimodais utilizados nas atividades. Ao final do caderno estão 

dispostos no apêndice tutoriais para uso dos suportes digitais, tabelas, descritores para 

a avaliação, respostas esperadas para atividades aplicadas aos alunos, entre outros.  

 Esperamos que as propostas desenvolvidas neste CP possam beneficiar tanto a 

prática docente pela didática oferecida, quanto às formas de letramento necessárias à 

formação cidadã. A elaboração de material didático na perspectiva dos multiletramentos 

com uso das tecnologias digitais é uma necessidade pedagógica atual e não deve ser 

ocultada pelo sistema educacional, haja vista o papel que estes domínios exercem na 

sociedade.  

 



 

 
 

M
ó

d
u

lo
 I
 

 

 

 

 

MÓDULO 1 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                                                       FONTE: http://savevet.com.br/ 

 

  



                                    Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC / Pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação 

             Mestrado profissional em rede nacional – Profletras 
 

CADERNO PEDAGÓGICO – Sob o viés do dos multiletramentos: As redes sociais e o ensino de Língua Portuguesa  7 
 

MAPA DIDÁTICO 

MAPA DIDÁTICO 

Conteúdo: Leitura e produção de gêneros textuais multimodais: entrevista, seminário, 

banners digitais, comentários escrito; 

Redes sociais: Facebook, WhatsApp 

Público-alvo: 9º ano do Ensino Fundamental II 

Tempo estimado: 17 aulas de aproximadamente 40 min 

Áreas que podem ser envolvidas: história, ciências, artes, informática, cidadania, ética 

MÓDULO 1 – REDES SOCIAIS: POSSIBILIDADES E LIMITAÇÕES NO 

ESPAÇO ESCOLAR E NAS RELAÇÕES SOCIAIS 

ETAPA OBJETIVOS ATIVIDADES 

a) Apresentação 

da proposta e 

produção inicial; 

- Refletir sobre as relações 

sociais mediadas pelas redes 

sociais;  

- Diagnóstico sobre o uso das redes 

sociais por meio de questionamentos 

conduzidos pelo professor. 

b) Ação didática 1  

1ª etapa - Promover a leitura do 

gênero textual entrevista em 

diferentes suportes; 

 

- Identificar as intenções do 

enunciador e as ideologias 

que sustentam sua opinião; 

 

- Confrontar as opiniões do 

entrevistado com as dos 

alunos, mediante 

problematização da temática 

apresentada; 

 

- Reconhecer as 

particularidades do gênero 

entrevista realizadas nas 

modalidades oral e escrita 

da língua e analisar as 

implicações de sentido 

decorrentes de sua estrutura; 

-Leitura de duas entrevistas: uma 

escrita (impressa) e outra oral 

(audiovisual); 

 

-Breve exposição oral sobre o 

entrevistado, o sociólogo Zygmunt 

Bauman; 

 

-Discussão em torno dos textos 

conduzida pelo professor;  

 

-Exposição oral pelo professor sobre 

o gênero textual trabalhado: função, 

contexto de produção, estrutura 

composicional e recursos 

linguísticos, papéis dos 

interlocutores; 

 

-Estudo dos textos mediante 

atividade escrita. 

2ª etapa  - Organizar de forma 

sistemática as perguntas e 

respostas das entrevistas; 

 

- Participar de forma crítica 

das relações sociais nos 

espaços das redes sociais; 

- Elaboração de perguntas para a 

realização de entrevistas com os 

colegas de outras turmas; 

 

- Construção de uma tabela de 

respostas dos entrevistados;  
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  - Socialização das informações 

obtidas nas entrevistas e projetadas 

nas tabelas; 

 

- Publicação das entrevistas em 

jornais, informativos, revistas, sites 

ou outros suportes que possibilitem a 

divulgação do trabalho realizado; 

 

- Criação de um grupo fechado na 

rede social Facebook para a 

produção de comentários acerca das 

reflexões proporcionadas pelas 

atividades desenvolvidas nesta ação 

didática. 

c) Ação didática 2 

1ª etapa  - Perceber por meio da 

leitura do texto os limites e 

potencialidades do uso das 

redes sociais; 

 

- Construir uma consciência 

crítica sobre os cuidados 

necessários ao compartilhar, 

postar e comentar nas redes 

sociais; 

 

- Exercitar/desenvolver a 

oralidade em situações 

formais; 

 

 - Produzir comentários no 

Facebook que levem em 

conta as reflexões acerca 

das novas relações sociais 

sob o viés do letramento 

crítico; 

- Leitura do texto da cartilha 

“Preocupado com o que acontece na 

internet? Quer conversar?” através 

do grupo formado no Facebook;  

 

- Impressões do texto lido 

direcionada por questionamentos 

feitos pelo professor; 

 

- Exposição oral pelo professor sobre 

o gênero textual seminário e as 

orientações para a construção do 

trabalho; 

 

- Apresentação em grupo na forma 

de seminário sobre temas explorados 

na cartilha; 

 

- Debate conduzido pelo professor no 

grupo do Facebook sobre as 

discussões levantadas no seminário 

através do espaço para comentários. 
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2ª etapa 

 

- Potencializar o uso dos 

gêneros textuais em 

contextos digitais; 

 

- Ampliar os conhecimentos 

discursivos, semânticos,  

gramaticais, multimodais e 

multissemióticos envolvidos 

na construção dos sentidos; 

 

- Utilizar os recursos 

digitais na perspectiva dos 

multiletramentos; 

 

- Perceber a contribuição 

dos suportes digitais para a 

construção de uma prática 

situada;  

 

- Construir uma 

compreensão crítica e 

historicamente 

contextualizada dos espaços 

das redes sociais; 

 

- Valorizar a produção 

textual e situá-la em 

contextos reais de uso; 

 

- Pesquisa sobre os cuidados, riscos, 

segurança, direitos e deveres dos 

usuários de sites de redes sociais 

para a produção de Banners digitais; 

 

- Exposição oral pelo professor sobre 

o gênero textual banner digital: 

função, tipo de linguagem, estrutura 

composicional e recursos 

linguísticos;  

 

- Produção dos banners através do 

programa Canva para uso no 

computador (desktop, notebook), e 

do aplicativo Textgram para uso em 

dispositivos móveis (smartphone, 

tablete). 

 

- Uso do aplicativo WhatsApp para 

facilitar a relação entre 

professor/aluno no processo de 

revisão e orientação;  

 

- Criação de uma página no 

Facebook para divulgação dos 

banners; 

 

- Concurso de curtidas no Facebook 

para atingir o maior número de 

pessoas. 

d) Atividade Final - Avaliar e comparar o 

próprio conhecimento, 

verificando se mantiveram 

ou ampliaram suas ideias e 

opiniões.  

- Retomada da atividade inicial para 

reavaliação dos conceitos, opiniões e 

ideias acerca das discussões sobre o 

uso dos sites redes sociais.  

 

e) Avaliação  - Observar a construção 

processual do 

conhecimento, levando em 

consideração a relação de 

gêneros convencionais aos 

de natureza multimodal e 

multissemiótica presentes 

no meio digital. 

- Será avaliado o conjunto das 

atividades utilizadas no processo. A 

avaliação será conduzida por 

critérios que serão estruturados em 

tabelas para orientação dos 

professores. 
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PROPOSTA DIDÁTICA  

 

A) APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E PRODUÇÃO INICIAL 

 

Na sala de aula, o professor deve apresentar a dinâmica das aulas a serem 

desenvolvidas para que os alunos tenham a visão de todo o trabalho. Neste momento, é 

importante investigar o que eles já conhecem sobre o ambiente virtual: o que acham das novas 

formas de informação e comunicação influenciadas pela internet? Como é a sua relação com 

esses espaços digitais?  Isso pode ser feito por meio de uma discussão, um bate-papo na sala.  

De forma mais específica, introduza um diagnóstico sobre as redes sociais. Levante 

alguns questionamentos que podem ser trabalhados em grupos de três integrantes. Peça que 

elaborem respostas para tais questões após um consenso entre o grupo. Delimite um tempo 

para a atividade.  

 

           Roteiro para exploração inicial  

 

1) O que você entende por rede social? 

2) Participa de alguma(s) rede(s) social(is)? Por quê?   

3) Qual(is) a(s) finalidade(s) das redes sociais para a vida em 

sociedade? 

4) Qual a relação entre rede social e sites de redes sociais?  

5) O que as conexões (amizades) representam nas redes 

sociais? 

6) O que está subjacente ao conceito de amizade nas redes 

sociais? 

7) Quem são os amigos? Quem não são? 

8) O que é amizade, afinal? 

 

 

Na sequência, complemente a discussão inicial com as respostas elaboradas pelos 

grupos. Em seguida, recolha as questões com as respectivas respostas para que, ao final do 

trabalho, após o desenvolvimento de todas as atividades, eles próprios possam avaliar as 

opiniões apresentadas neste momento e compará-las às atuais, verificando se mudaram, 

ampliaram ou mantiveram as mesmas ideias e opiniões. 
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 B) AÇÃO DIDÁTICA 1 
 

1ª ETAPA 

 

No primeiro momento, sugerimos a leitura de dois pequenos textos: um escrito e outro em 

audiovisual. Iniciemos pela leitura de um trecho de uma entrevista realizada com o sociólogo 

Zygmunt Bauman, expondo sua opinião sobre as relações sociais nas mídias digitais e, 

posteriormente, a exibição de um vídeo de um trecho de outra entrevista em que o mesmo 

sociólogo fala sobre as relações de amizade no Facebook.  A entrevista na íntegra está 

disponível no link: http://brasil.elpais.com/brasil/2015/12/30/cultura/1451504427675885.html 

do site do El País sob o título “Zygmunt Bauman: ‘As redes sociais são uma armadilha” e o 

vídeo intitulado “Zygmunt Bauman - A amizade Facebook” está disponível no You Tube por 

meio do link: https://www.youtube.com/watch?v=5Lm2O3Q56Wg. 

 

Texto 1 

  Zygmunt Bauman: “As redes sociais são uma armadilha” 
 

P. As redes sociais mudaram a forma como as pessoas protestam e a exigência de 

transparência. Você é um cético sobre esse “ativismo de sofá” e ressalta que a internet também 

nos entorpece com entretenimento barato. Em vez de um instrumento revolucionário, como 

alguns pensam, as redes sociais são o novo ópio do povo? 

R. A questão da identidade foi transformada de algo preestabelecido em uma tarefa: você tem que 

criar a sua própria comunidade. Mas não se cria uma comunidade, você tem uma ou não; o que as 

redes sociais podem gerar é um substituto. A diferença entre a comunidade e a rede é que você 

pertence à comunidade, mas a rede pertence a você. É possível adicionar e deletar amigos, e 

controlar as pessoas com quem você se relaciona. Isso faz com que os indivíduos se sintam um 

pouco melhor, porque a solidão é a grande ameaça nesses tempos individualistas. Mas, nas redes, é 

tão fácil adicionar e deletar amigos que as habilidades sociais não são necessárias. Elas são 

desenvolvidas na rua, ou no trabalho, ao encontrar gente com quem se precisa ter uma interação 

razoável. Aí você tem que enfrentar as dificuldades, se envolver em um diálogo. O papa Francisco, 

que é um grande homem, ao ser eleito, deu sua primeira entrevista a Eugenio Scalfari, um jornalista 

italiano que é um ateu autoproclamado. Foi um sinal: o diálogo real não é falar com gente que pensa 

igual a você. As redes sociais não ensinam a dialogar porque é muito fácil evitar a controvérsia… 

http://brasil.elpais.com/brasil/2015/12/30/cultura/1451504427675885.html
https://www.youtube.com/watch?v=5Lm2O3Q56Wg


                                    Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC / Pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação 

             Mestrado profissional em rede nacional – Profletras 
 

CADERNO PEDAGÓGICO – Sob o viés do dos multiletramentos: As redes sociais e o ensino de Língua Portuguesa  12 
 

Muita gente as usa não para unir, não para ampliar seus horizontes, mas ao contrário, para se fechar 

no que eu chamo de zonas de conforto, onde o único som que escutam é o eco de suas próprias 

vozes, onde o único que veem são os reflexos de suas próprias caras. As redes são muito úteis, 

oferecem serviços muito prazerosos, mas são uma armadilha. 

 

P. Para que lado tende o pêndulo que oscila entre liberdade e segurança? 

R. São dois valores extremamente difíceis de conciliar. Para ter mais segurança é preciso renunciar a 

certa liberdade, se você quer mais liberdade tem que renunciar à segurança. Esse dilema vai 

continuar para sempre. Há 40 anos, achamos que a liberdade tinha triunfado e que estávamos em 

meio a uma orgia consumista. Tudo parecia possível mediante a concessão de crédito: se você quer 

uma casa, um carro... pode pagar depois. Foi um despertar muito amargo o de 2008, quando o 

crédito fácil acabou. A catástrofe que veio, o colapso social, foi para a classe média, que foi 

arrastada rapidamente ao que chamamos de precariat (termo que substitui, ao mesmo tempo, 

proletariado e classe média). Essa é a categoria dos que vivem em uma precariedade contínua: não 

saber se suas empresas vão se fundir ou comprar outras, ou se vão ficar desempregados, não saber se 

o que custou tanto esforço lhes pertence... O conflito, o antagonismo, já não é entre classes, mas de 

cada pessoa com a sociedade. Não é só uma falta de segurança, também é uma falta de liberdade. 

(Trecho da entrevista concedida por Zygmunt Bauman ao jornal El País.) 

 

 

 

 

 

Vocabulário 

 

Antagonismo: 1.oposição, contrariedade, adversidade; 

2. inimizade, rivalidade, hostilidade. 

Cético: 1. descrente, incrédulo; 2. Pessimista. 

Ópio: 1. Substância que se extrai dos frutos de 

papoulas de ação analgésica e narcótica; 2. Aquilo  que 

causa entorpecimento moral. 

Orgia: 1. ritual que prioriza os prazeres; 2. abundância; 

3. falta de regras; desordem. 

Proletariado: operário, trabalhador, obreiro, 

empregado. 
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Texto 2  
 

 
Imagem capturada do vídeo “Zygmunt Bauman - A amizade Facebook”. 

 

Antes de iniciar a leitura dos textos, baseando-se nas 

estratégias de leitura de Isabel Solé (1998) para “antes da leitura”, é 

importante o professor: 

• Levar em conta o conhecimento prévio dos alunos;  

• Favorecer a leitura por prazer, sem cobranças; 

• Promover discussões prévias sobre o conteúdo. (título, 

ilustrações, gênero, autor etc) 

• Instigar a formulação de hipóteses e previsões; 

•  Estimular a curiosidade dos alunos para formular perguntas 

sobre o conteúdo; 

Conscientes desses aspectos, propomos algumas atividades 

que possibilitarão a percepção do funcionamento da língua em 

situações concretas de uso para a formação cidadã.  

 

 

        Sobre o autor 

 

 

Zygmunt Bauman 

O polonês nasceu no dia 

19 de novembro de 1925, 

em Poznán. Ele principiou 

sua trajetória acadêmica 

na Universidade de 

Varsóvia, mas logo foi 

obrigado a deixar a 

academia, em 1968, ao 

mesmo tempo em que sua 

obra era proibida neste 

país. Sem muitas 

perspectivas, abandonou 

sua pátria e partiu para a 

Inglaterra. No início da 

década de 70 ele assumiu 

o cargo de professor 

titular da Universidade de 

Leeds, permanecendo 

neste posto por pelo 

menos vinte anos. 
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➢ Orientações didáticas  

 

1) Inicialmente, o professor deve apresentar aos alunos o 

perfil biográfico do entrevistado, relatando sobre sua trajetória de 

vida pessoal e profissional;  

       2) A leitura do texto 1 pode ser feita com a contribuição dos 

alunos. Como o texto é curto, permita que façam mais de uma leitura.  

3) Após a leitura, antes de tecer comentários sobre o texto, 

exiba o vídeo. A partir de então, indague-os sobre as discussões 

levantadas nos textos. Qual a opinião sobre o assunto? Qual a relação 

entre os textos? É possível estabelecer um paralelo entre as duas 

entrevistas? Qual o ponto de vista do entrevistado sobre as relações 

de amizade no Facebook? Concordam? Discordam? 

4) Durante a discussão e comentários em torno dos textos, 

fale sobre as relações entre os atores e suas conexões nas redes 

sociais, o perigo de aceitar pessoas desconhecidas, os perfis falsos 

nas redes e, ao mesmo tempo, o emergir de possibilidades que esses 

ambientes virtuais têm promovido nas relações sociais (troca de 

informação, compartilhamento de ideias, interculturalidade, escrita 

colaborativa etc). 

A partir das estratégias utilizadas antes da leitura, seguem 

aquelas que Solé (1998) considera relevantes para serem realizadas 

durante a leitura.  

• Confirmação, rejeição ou retificação das antecipações ou 

expectativas criadas antes da leitura; 

• Esclarecimentos de palavras desconhecidas a partir da inferência ou consulta do 

dicionário; 

• Formulação de conclusões implícitas no texto, com base em outras leituras, 

experiências de vida, crenças, valores; 

• Identificação de pistas que mostram a posição do autor; 

• Identificação de referências a outros textos. 

Zygmunt Bauman é um 

dos pensadores mais 

profícuos da atualidade, 

grande parte de sua obra 

já foi traduzida no Brasil. 

Entre eles os principais 

são Amor Líquido, 

Globalização: as 

Consequências Humanas e 

Vidas Desperdiçadas. Em 

1989 ele conquistou o 

prêmio Amalfi, por sua 

publicação Modernidade e 

Holocausto; em 1998, 

obteve a premiação 

Adorno, pela totalidade de 

sua obra. Seus livros são 

povoados por ideias sobre 

as conexões sociais na 

sociedade contemporânea, 

nesta era comumente 

conhecida como pós-

modernidade. 
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5) Após o momento da leitura, discorra também sobre o gênero textual, apresentando 

sua função como prática comunicativa, estrutura composicional, tipo de linguagem e recursos 

linguísticos. 

 

                                            Sobre o gênero1 

A entrevista é um gênero primordialmente oral, podendo ser transcrito e publicado em diferentes 

mídias como em revista, jornal, rádio, televisão e site da Internet. A função básica desse gênero é 

apresentar informações ou expor opiniões de figuras públicas, especialistas, autoridades ou outras 

pessoas que se relaciona com o assunto. Há diferentes objetivos quando se vai entrevistar uma 

pessoa ou um grupo de pessoas. Conforme a intenção, objetivos ou público-alvo tem-se o que 

podemos chamar de subgênero ou tipos de entrevista: 

- Entrevista noticiosa: extrai do entrevistado informações sobre fatos que vão se tornar notícias; 

- Entrevista de opinião: levanta a opinião do entrevistado sobre determinado assunto, geralmente, 

feita a pessoas públicas. 

- Entrevista ao especialista: explica sobre determinado fenômeno e, raramente, o entrevistado é 

conhecido do público em geral.  

- Entrevista coletiva: atende a perguntas de diversos repórteres, de diferentes veículos de 

informações. 

Estrutura composicional 

a) Manchete ou título: parte comum em entrevistas publicadas em jornais ou revistas que pode 

ser uma frase criativa ou uma pergunta;  

b) Apresentação: parte em que se encontram alguns dados biográficos sobre o entrevistado, seu 

domínio em relação ao assunto abordado e a razão da entrevista; 

c) Perguntas e respostas: É a entrevista propriamente dita, na qual são veiculadas as falas do 

entrevistado(s).  

Aspectos linguístico-discursivos 
- As respostas podem aparecer transcritas em primeira pessoa, procurando representar a própria 

fala do entrevistado, ou podem ser apresentadas em terceira pessoa, fazendo uso do discurso 

indireto; 

- Geralmente a transcrição é apresentada em forma de diálogo, marcada pela troca de turno entre 

os envolvidos. 

                                                           
1 Elementos composicionais apresentados por Judith Chambliss Hoffnagel no artigo “Entrevista: uma conversa 

controlada”, disponível no livro Gêneros textuais e ensino. Vale ressaltar que as descrições destacadas deste 

gênero e dos demais que serão apresentados no caderno não esgotam as características possíveis de estudo desses 

gêneros textuais. 
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- O tipo de linguagem tende a variar de acordo com o público-alvo. Se dirigido a jovens e 

adolescentes, a linguagem é mais coloquial. Nas entrevistas com autoridades ou especialistas, a 

linguagem deve ser formal, objetiva; 

- Ao serem editadas, as marcas da oralidade (hesitação, repetições, pausas etc.) são eliminadas; 

Aspectos extralinguísticos 

- A apresentação gráfica (layout) das entrevistas pode variar a depender do veículo utilizado; 

- As perguntas e respostas, em geral, se diferenciam pelo uso de recursos gráficos (negrito, 

itálico); 

 

Para Solé (1998) as estratégias de leitura são procedimentos necessários para a 

compreensão da leitura. Sua utilização permite interpretar de forma autônoma os textos lidos, 

além de despertar no professor a consciência de que é preciso desenvolver a competência 

leitora dos alunos, bem como articular situações de ensino de leitura em que se garanta uma 

aprendizagem significativa. Nesse sentido, apresentamos algumas estratégias e habilidades a 

serem desenvolvidas após a leitura dos textos: 

• Construir o sentido global do texto por meio de resumos, mapas conceituais, sínteses; 

• Confirmar hipóteses relativas ao conteúdo do texto; 

• Utilizar o registro escrito para refletir sobre a língua e a linguagem; 

• Trocar impressões a respeito do texto lido; 

• Avaliar as informações ou opiniões emitidas no texto; 

• Buscar pistas textuais, (intertextuais e contextuais para ler nas entrelinhas e fazer 

inferências), ampliando a compreensão. 

 

6) Em seguida, propomos uma atividade escrita para sistematização das leituras 

realizadas. Após a realização da atividade, que poderá ser feita em casa, reserve um tempo da 

aula seguinte para a correção. Este trabalho de correção poderá ser feito oralmente mediante 

as respostas construídas pelos alunos e complementadas pelo professor, caso haja 

necessidade. Ao final do caderno, na página 59, você encontrará as possíveis respostas para 

esta atividade.  É sempre importante construir um momento para o retorno dessas atividades 

escritas, uma vez que elas permitem perceber o desenvolvimento da compreensão leitora dos 

alunos.   
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1) Apesar de ser um gênero predominantemente oral, a entrevista requer certo rigor que 

demanda planejamento: 

a) Que tipo de linguagem é mais aconselhável para sua realização? 

b) Qual é o tipo de entrevista do texto 1? Justifique. 

2) Qual a opinião do entrevistado sobre as relações humanas nas redes sociais? 

3) Por que, na opinião do autor, as redes sociais são uma armadilha?  

4) Qual a diferença entre comunidade e rede apontada pelo entrevistado? 

5) Segundo o autor, “as redes sociais não ensinam a dialogar”. Você concorda com essa 

opinião? Por quê? 

6) Por que o entrevistado cita o Papa Francisco em sua argumentação e o considera um grande 

homem?  

7) Qual é o papel da “liberdade” e da “segurança” na opinião do entrevistado? 

8) Vamos pesquisar! 

a) O entrevistado menciona o despertar amargo de 2008. A que fato ele se refere? 

9) Com base no texto 2, responda: 

a) Para o autor, qual a diferença entre a amizade do Facebook e a “real”? 

b) Você concorda que as relações de amizade por meio dos sites de redes sociais são mais 

frágeis e superficiais? Explique.  

 

 

2ª ETAPA 

 

Em pequenos grupos de três integrantes, solicite que, a partir do conhecimento 

adquirido sobre a função comunicativa do gênero entrevista, sua estrutura e temática 

trabalhada, formulem no mínimo cinco perguntas que servirão de base para a realização de 

entrevistas a colegas de outras turmas sobre a amizade nas redes sociais. Estabeleça um 

número mínimo de três entrevistas por grupo. 
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 Sugestões para o roteiro da entrevista:  

 

1) Você participa de alguma rede social? Qual(is)? 

2) Qual atividade que você desenvolve com maior frequência 

nessas redes?  

3) Você aceita solicitação de amizade de desconhecidos? Fale 

um pouco sobre isso.  

4) Você utiliza algum critério de seleção para escolha dos 

amigos que farão parte da sua rede? Quais? Por quê? 

5) Pode haver algum perigo ao aceitar pessoas 

desconhecidas?  

6) Você acredita que nesses ambientes pode haver 

verdadeiros laços de amizade?  

 

 

➢ Orientações didáticas 

 

1) Em virtude de o gênero ser primordialmente oral, as entrevistas deverão ser 

gravadas. Para fazer o registro podem ser utilizados equipamentos tais como: celulares, 

câmeras fotográficas, gravadores de voz, dentre outros. De posse das entrevistas, oriente-os na 

transcrição das entrevistas. É importante que o professor acompanhe de perto essa tarefa, 

auxiliando-os na organização e registro das entrevistas. 

2) Depois de transcritas, organize uma socialização 

das entrevistas. Antes disso, peça que os grupos façam uma 

tabela das respostas dos entrevistados para facilitar no 

momento da socialização, tendo em vista a disposição 

objetiva, sintética e de fácil visualização das tabelas. Os 

grupos devem apresentar para a turma o conteúdo das 

entrevistas, procurando observar os pontos em comum e os 

desencontros entre as opiniões dos entrevistados. Ao final 

do caderno, você encontrará um modelo de tabela conforme 

o roteiro de entrevista proposto. Clique no ícone abaixo ou 

direcione-se para a página 61. 
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3) Como forma de sistematização do conteúdo, sugerimos que o professor crie um 

grupo fechado na rede social Facebook2, adicione todos os alunos da turma e solicite que, 

após as socializações em sala, os alunos façam um pequeno texto em forma de comentário 

motivados pelo seguinte questionamento feito pelo professor: Diante das leituras e dos 

trabalhos realizados, como o uso das redes sociais pode colaborar positiva ou negativamente 

para as relações sociais? 

4) Para encerrar este primeiro momento de atividades, procure saber se em sua cidade 

há jornais ou revistas para que possa ser publicada alguma dessas entrevistas. Geralmente a 

prefeitura publica informativos sobre o município. Veja com a Secretaria de Comunicação do 

seu município a possibilidade de publicar alguma entrevista, já que o seu conteúdo é de 

interesse social e permite uma reflexão sobre ações a serem realizadas nos espaços digitais. É 

possível também publicar as entrevistas nas escolas, universidades ou outras entidades que 

publicam informativos, pequenos jornais ou revistas. Se conseguir algum espaço para 

publicação de alguma entrevista, informe aos alunos essa possibilidade no início da etapa. 

Isso possibilitará maior dedicação na produção.  

 

 

C) AÇÃO DIDÁTICA 2 

 

 

1ª ETAPA 

 

 

Para favorecer uma prática multiletrada e uma maior conscientização no uso dos 

espaços das mídias digitais, propomos neste momento uma atividade de leitura sobre as 

vantagens, os riscos e os cuidados que é preciso ter ao participar de sites de redes sociais. Para 

isso sugerimos a leitura das cartilhas da SaferNet3, que de modo lúdico, objetivo e organizado 

apresentam orientações e dicas sobre as práticas sociocomunicativas vivenciadas no espaços 

digitais.  

                                                           
2 Caso algum aluno não tenha um perfil nesta rede social, oriente-o na criação de um. A escolha da rede social 

deve-se ao fato da maioria dos alunos apresentarem um perfil nesta rede. 
3 A SaferNet Brasil é uma associação civil sem fins lucrativos ou econômicos, sem vinculação político 

partidária, religiosa ou racial. Fundada em 2005 por um grupo de cientistas da computação, professores, 

pesquisadores e bacharéis em Direito, a organização surgiu para materializar ações concebidas ao longo de 2004 

e 2005, quando os fundadores desenvolveram pesquisas e projetos sociais voltados para o combate à pornografia 

infantil na Internet brasileira. Para saber mais: http://www.safernet.org.br/site/institucional. 
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Selecionamos a cartilha “Preocupado com o que 

acontece na internet? Quer conversar?” que pode ser baixada 

pelo site da SaferNet através do link: 

http://new.netica.org.br/educadores/cartilhas. 

 

 
             

                                                                              

 

 

Imagem da capa da cartilha da SaferNet.             
   

➢ Orientações didáticas 

 

1) Para facilitar o acesso e a leitura da cartilha, sugerimos que o professor utilize o 

mesmo grupo criado no Facebook para a atividade da ação didática anterior, e compartilhe o 

arquivo da cartilha. Em seguida, peça aos alunos que baixem o arquivo em seus smartphone, 

computador ou tablete e façam a leitura da cartilha. Para os alunos que não disponham de 

acesso aos recursos digitais, nem mesmo na escola, disponibilize o material impresso.  

2) A atividade de leitura pode iniciar na sala de aula ou no próprio laboratório de 

informática da escola. É possível que a leitura seja concluída em casa. Inicialmente, os alunos 

farão a leitura individualmente. Desse modo, vamos chamá-la de exploratória para 

reconhecimento do gênero e da temática levantada. 

3) Ao término da leitura, indague-os sobre suas impressões acerca do material lido. Esse 

diálogo pode ser direcionado por algumas questões levantadas pelo professor.  

 

        Sugestão de questões para discussão: 

 

a) Qual o centro da discussão trazida pelo texto? 

b) Quais problemas apontados quanto ao mau uso da internet? 

c) O que isso implica no contexto real? 

d) O que você considera importante no texto? 

e) Quais dos temas apresentados mais chamou sua atenção? Por quê? 

f) Qual a principal função desse formato de texto? 

g) A quem é direcionada esta leitura? 

 

http://new.netica.org.br/educadores/cartilhas
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4) Em seguida, divida a turma em pequenos grupos e selecione alguns temas apontados 

na cartilha para a realização de uma apresentação oral em forma de seminário.  

 

        Sugestão de temas para o seminário:  

 

a) Direitos e deveres na internet; 

b) Privacidade; 

c) Ciberbullying; 

d) Sexting  

e) Aliciamento de crianças e adolescentes;  

f) Uso excessivo; 

g) Cuidados e orientações; 

h) Vantagens no uso de redes sociais; 

i) Segurança cibernética.                         

                                                                       Imagens da cartilha da SaferNet. 

 

5) Em parceria com o professor de ciências, 

convide-o para fazer uma palestra para a turma sobre 

possíveis transtornos (físicos, sociais e psicológicos) 

que podem ser gerados devido a má utilização dos sites 

de redes sociais. Essa parceria pode-se estender aos 

profissionais da área de saúde, caso seja possível. Ao 

final da exposição, reserve um tempo para que os 

alunos possam tirar eventuais dúvidas ou fazer algum 

questionamento. 

6) Na aula seguinte, após a divisão dos grupos, 

dos temas e da ordem de apresentação que pode ser 

feito por meio de sorteio ou de forma voluntária entre 

os alunos, oriente-os quanto ao formato das 

apresentações. Para facilitar o registro, essas 

orientações podem ser impressas e distribuídas aos 

grupos em forma de guia para organização e 

apresentação do trabalho.  
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Guia para os alunos: organização e apresentação do trabalho em grupo 

 

1) Procure utilizar um tom de voz que consiga atingir a todos; 

2) Apesar de utilizar a linguagem oral, procure evitar chavões e gírias;  

3) Posicione-se de frente para o público sempre que possível; 

4) Procure estabelecer uma relação de continuidade entre um e outro expositor. Os 

envolvidos na apresentação precisam estar em sintonia com tudo que está sendo 

apresentado; 

5) É imprescindível o trabalho de pesquisa em diferentes fontes (livros, revistas, jornais, 

internet etc.) para ampliar o domínio sobre o tema trabalhado; 

6) Elabore um esquema no sentido de pontuar informações importantes, essenciais. O 

esquema funcionará como uma espécie de roteiro que o guiará; 

7) Não se esqueçam de que planejamento, organização, clareza, articulação de ideias e 

dos elementos coesivos são fatores essenciais; 

8) Sintam-se livres para utilizar os recursos digitais e multimídias disponíveis e criar suas 

apresentações; 

9) A apresentação de cada grupo não deve se estender por mais de quinze minutos de 

exposição; 

10)  Ao final das apresentações será aberto um momento para debate sobre as temáticas 

trabalhadas no grupo criado no site de rede social Facebook. 

 

7) Professor, acompanhe de perto o trabalho de montagem das apresentações: Sugira 

pesquisas, sites, documentos4 que tratam sobre a temática; Marque com antecedência a data 

de apresentação; Reserve os recursos midiáticos que os alunos utilizarão; Revise o conteúdo 

das apresentações; Se possível, convide outros membros da escola para participar da 

exposição; Faça com que eles se sintam importantes, isso reforça o nível de comprometimento 

e responsabilidade perante o trabalho a ser executado. 

8) Antes do início da construção dos trabalhos pelos alunos, não se esqueça de 

apresentar o gênero textual proposto na atividade e suas principais características e função 

social. Este é um gênero da esfera oral que pode oferecer a construção de posicionamentos 

críticos e de interações reais de comunicação. Na página seguinte, apresentamos algumas 

peculiaridades referentes ao gênero. Essa exposição pode ser feita de forma oral.  
                                                           
4 O Marco Civil da Internet (2014), o Estatuto da Criança e do Adolescente (1990), a Lei Carolina Dieckmann 

(2012) são algumas leis que podem ser apresentadas aos alunos a fim de ampliar as reflexões. 
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                                            Sobre o gênero5 

O seminário é um gênero textual oral, que não deve ser entendido como uma simples exposição de 

um tema. Aliás, seu principal objetivo não é a exposição, mas a reflexão. Sua estrutura envolve 

sequências textuais expositivas, descritivas e argumentativas que são acionadas de acordo com 

necessidades comunicativas dos membros do grupo social (alunos e professores). Amplamente 

difundido no meio escolar, o seminário confere às pessoas que dele participam a oportunidade de 

apresentar os conhecimentos adquiridos mediante o estudo de um determinado tema. A progressão 

temática do seminário deve ocorrer por meio de encadeamentos lógico-argumentativos. 

Estrutura composicional 

a) Abertura: Contato com o público, saudando-o e legitimando a fala;  

b) Introdução ao tema: apresentação e delimitação do conteúdo a ser veiculado durante o 

seminário;  

c) Apresentação do plano da exposição: exposição das ideias e dos subtemas que serão 

abordados, esclarecendo, “ao mesmo tempo, sobre o produto (um texto planejado) e sobre o 

planejamento” (DOLZ, SCHNEUWLY e de PIETRO, 2004, p. 221);  

d) Desenvolvimento, recapitulação e síntese do tema: explanação do conteúdo fazendo uso de 

recursos tecnológicos, caso haja. Ao final, de forma sintética, organize uma retomada dos 

principais tópicos apresentados.   

e) Conclusão e encerramento: exibição de uma mensagem final e agradecimento ao público.  

Aspectos linguístico-discursivos 

a) Predomínio de frases declarativas.  

b) Predomínio de formas verbais, em sua maioria, no presente com valor atemporal; 

c) Presença da primeira pessoa do plural com caráter universal;  

d) Presença marcante de anáforas nominais e pronominais; 

e) Frequência constante de retomadas.  

f) Presença de marcadores lógico-argumentativos, tais como: porém, todavia, mas, entretanto, 

apesar disso, embora, pois etc.  

Aspectos extralinguísticos 

Entonação, intensidade, qualidade da voz, gestos e expressões são elementos que permitem maior 
ou menor diálogo com o público do contexto em questão. 

                                                           
5 Elementos composicionais apresentados por Adair Vieira Gonçalves em: O gênero “seminário” como objeto 

de ensino-aprendizagem: modelo didático. V SIGET, agosto 2009.  
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9) Após a exposição sobre o gênero, as orientações para 

apresentação e a organização e montagem do conteúdo a ser 

apresentado, inicie a exposição oral dos grupos.   

10) Em seguida, como complementação do trabalho em 

sala, promova um debate sobre as apresentações no mesmo 

grupo formado na rede social Facebook para a realização de 

tarefas anteriores. Isso pode ser feito em horário alternativo, 

mediante postagem de questionamentos feitos pelo professor 

acerca das temáticas discutidas. Esse debate acontecerá através 

do espaço para comentários e discorrerá sobre as questões 

levantadas.  

 

Sugestão de questionamentos para discussão no grupo do Facebook: 

 

1) Qual o tópico discutido nas apresentações que chamou mais sua atenção? Discorra sobre 

ele. 

2) Você acha importante discutir esses temas na escola? Por quê?  

3) E, agora, como ficam as relações de amizade criadas nos sites de redes sociais? Para você 

muda alguma coisa? 

 

 

2ª ETAPA 

 

Baseado nos materiais coletados, lidos e estudados 

para a atividade da etapa anterior, os alunos irão produzir 

banners digitais com orientações sobre os cuidados, 

riscos, segurança, direitos e deveres dos internautas na 

utilização dos sites de redes sociais.  

Após a construção dos banners, o professor 

utilizará a página na rede social Facebook para postagem e 

divulgação dos banners. Em seguida faremos um concurso 

de “curtidas” para possibilitar que o material produzido 

atinja um maior número de pessoas possíveis. Nesta 

atividade, os mesmos grupos do seminário serão mantidos.  
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➢ Orientações didáticas 

 

1) Apresente aos alunos a proposta de trabalho, em seguida conduza uma exposição 

oral sobre o gênero que será trabalhado: estrutura; tipo de linguagem; recursos a utilizar; 

aspectos gramaticais e verbo-visuais; como são produzido e onde são vinculados. Oriente-os a 

elaborem textos que contenham frases curtas, objetivas, direcionadas ao interlocutor. Para 

isso, façam uso de elementos linguísticos que favoreçam essa relação (pronomes de segunda 

pessoa, verbos no imperativo e no infinitivo; frases com elementos de caráter injuntivo). Com 

auxílio do projetor multimídia ou de cópias impressas, apresente exemplos práticos de 

banners6, como os que seguem abaixo produzidos nos programas Canva.com e Textgram. 

Banners produzidos no app Textgram com uso do celular (smartphone) – (Autoria própria). 

 

Banner produzidos no software Canva.com utilizando o computador – (Autoria própria). 

                                                           
6 Os exemplos de banners podem ser encontrados na internet ou produzidos pelo próprio professor. 
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 Banner produzidos no software Canva.com  utilizando o 

computador – (Autoria própria) 

 

 

2) Reforce a relevância da identidade visual muito 

comum em textos do 

gênero, mediante o uso de 

recursos, tais  como: 

imagens e cores; molduras, formas e filtros; fontes 

expressivas  adequadas ao contexto – tamanho, formato, 

espessura e cor. Não é preciso que todos esses elementos 

estejam presentes no texto produzido, mas sugira que 

mesclem o máximo de recursos disponíveis e, é claro, 

use e abuse da criatividade.  Oriente-os a fazerem 

pesquisas na internet para visualizar outros modelos de 

banners. 

SOBRE OS SOFTWARES 
 

Dentre os vários aplicativos e 

programas disponíveis no 

espaço digital para a produção 

desse formato de texto, 

elencamos dois: um para uso 

no computador (desktop, 

notebook) e outro para uso em 

dispositivos móveis 

(smartphone, tablete). O 

primeiro, o canva.com é uma 

ferramenta gratuita e fácil de 

usar que permite selecionar 

formas, fundos, imagens e 

fontes para criar belíssimos 

layouts. O segundo, o App 

Textgram que também é uma 

ferramenta gratuita e simples 

de usar, permite a criação de 

layouts relacionando imagens 

e textos, ainda que de forma 

mais limitada que o anterior, 

mas possível de construir 

ótimos textos. 
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 3) Caso não dê tempo de terminar os banners em sala e, para facilitar a relação e o 

feedback entre professor/aluno no processo de orientação e correção, sugerimos a utilização 

do aplicativo de mensagens Wattsapp7 para  o feedback. Assim o aluno poderá criar seu 

banner com o auxílio do professor quando não estiver em sala, simultaneamente ao momento 

da produção, em uma espécie de atividade colaborativa em que o professor pode sugerir, 

revisar e questionar mesmo estando em espaço extraescolar. 

Para facilitar o domínio das ferramentas dos programas citados para a confecção dos 

banners digitais, segue ao final do caderno um breve tutorial para sua utilização. Para 

visualizá-lo, clique no ícone                        ou direcione-se para a página 62.  

  4) Ao término dessa etapa de trocas, revisão, refacção e de posse do produto final, os 

banners serão postado em uma página do Facebook criada para divulgação de trabalhos 

escolares. Esse trabalho de postagem pode ser realizado através do computador ou dos 

dispositivos móveis, o que for mais acessível para cada grupo. 

5) Sugerimos que ao publicar na rede, os grupos lancem uma campanha de acesso para 

que atinjam um maior número de pessoas, e ao mesmo tempo, atenda aos propósitos de uma 

ação sociocomunicativa.  

A campanha se constituirá da seguinte estrutura: o banner que tiver maior número de 

curtidas, no período de uma semana (marque as datas e horários de início e término) ganhará a 

competição. Quanto à premiação, deixamos por conta do professor que poderá conseguir 

patrocínios da própria escola, da família etc. para comprar ingressos para cinema, teatro, 

parques ou qualquer outra atividade cultural que tenha em sua cidade, ou para comprar livros, 

jogos educativos etc.  

Algumas regras também precisam ser estabelecidas, por exemplo: não serão aceitos 

comentários fora da data prevista para início e término da campanha; cada integrante do grupo 

poderá solicitar o máximo de pessoas para curtir sua postagem. 

 

 

D) ATIVIDADE FINAL 

 

Neste momento será retomada a atividade realizada no início do projeto, na parte de 

produção inicial, quando foi proposta uma discussão direcionada por questões feitas pelo 

                                                           
7 A sugestão para uso do Wattsapp se deve à grande utilização deste aplicativo por grande parte da população, 

segundo revela pesquisa de mídia (2015), o que não impede a utilização de outros aplicativos. 
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professor, na qual os alunos, em grupo, deveriam responder e, ao final, entregar por escrito 

suas respostas para que, ao término do trabalho, após o desenvolvimento de todas as 

atividades, eles pudessem avaliar as respostas elaboradas naquele momento e comparar com 

as atuais. 

 Assim, propomos aqui um momento de flashback, ou seja, um retorno aos conceitos 

pré-elaborados a partir da devolutiva das questões com as respostas iniciais, e a entrega das 

mesmas questões em branco para que eles possam refletir sobre os questionamentos 

levantados e avaliar se houve mudança, se ampliaram seus conceitos, ou se mantiveram as 

mesmas ideias.  

 

E) AVALIAÇÃO 

 

O ato de avaliar é algo que está presente em toda e qualquer atividade humana, 

portanto, se as atividades escolares são essenciais para a formação cidadã, consequentemente, 

a avaliação coloca-se como instrumento básico desse processo.  

A avaliação acontecerá de forma contínua e incidirá sobre todo o processo, a fim de 

observar o domínio das práticas sociocomunicativas desenvolvidas com o auxílio das 

atividades propostas por meio dos gêneros textuais para as modalidades oral e escrita e as de 

estrutura multimodal. Também deverá ser avaliado nesse processo o uso dos elementos 

linguísticos em situações específicas de uso, ou seja, a adequação dos recursos linguísticos ao 

contexto de produção.  Desse modo, todas as atividades propostas estão sujeitas à avaliação 

seja por meio dos trabalhos e produções individuais ou em grupo, seja pela participação e 

envolvimento nas tarefas.  
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                    FONTE: http://www.gestaoativa.com.br/solucoes/marketing-digital/redes-sociais/11 
 

 

 

 

MAPA DIDÁTICO 
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MAPA DIDÁTICO 

Conteúdo: leitura e produção de gêneros textuais multimodais: autobiografia, biografia, 

curriculum vitae; narrativa fílmica, vídeo-minuto. 

Redes sociais: LinkedIn, You Tube, Facebook, WhatsApp 

Público-alvo: 9º ano do Ensino Fundamental II 

Tempo estimado: 25 aulas de aproximadamente 40 min 

Áreas que podem ser envolvidas: história, ciências, artes, informática, ética, cidadania. 

MÓDULO 2 – EU EM OUTROS EUS: LEITURA E PRODUÇÃO MULTIMODAL 

DE GÊNEROS TEXTUAIS 

1ª ETAPA OBJETIVOS ATIVIDADES 

a) Apresentação 

da proposta e 

produção inicial; 

- Proporcionar uma reflexão 

sobre o papel exercido pelas 

redes sociais nas práticas 

comunicativas; 

 

- Relacionar os gêneros 

textuais autobiográficos 

com uma característica 

marcante dos sites de redes 

sociais: a exposição do eu; 

 

- Perceber que o conteúdo 

dos textos lidos retratam 

momentos da vida dos 

próprios autores e, que suas 

estruturas composicionais se 

diferem segundo os 

propósitos comunicativos, 

contexto situacional e o 

papel dos interlocutores; 

 

- Estabelecer previsões, 

inferir informações 

implícitas e levantar 

hipótese a partir de 

elementos temáticos, 

linguísticos e estruturais de 

cada texto. 

 

- Investigação sobre o que os alunos 

publicam nos sites de redes sociais 

por meio de questionamentos 

conduzidos pelo professor; 

 

- Exposição de gêneros textuais 

(verbais, imagéticos, audiovisuais) 

que explorem o caráter 

autobiográfico; 

 

- Levantamento de hipóteses a partir 

de informações visuais de rápido 

acesso; 

 

- Leitura dos textos;  

 

- Contextualização dos textos (autor, 

contexto histórico, características 

particulares de cada texto); 

 

- Análise oral dos textos. 

b) Ação didática 1  
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1ª etapa - Utilizar o texto multimodal 

para uma observação crítica 

a partir de uma abordagem 

social contextualizada; 

 

- Refletir sobre questões 

apresentadas no filme que 

dialoga com situações reais 

(ética profissional, 

propriedade intelectual, 

relações sociais); 

 

- Reconhecer as marcas 

composicionais, linguísticas 

e temáticas do texto 

audiovisual. 

Exibição do filme A rede social 

(2010) de caráter biográfico;  

 

- Levantamento de informações 

sobre o filme e sua relação com o 

gênero biografia;  

 

- Estudo da narrativa fílmica 

(temática, estrutura composicional, 

elementos narratológicos, 

interlocutores, recursos midiáticos); 

 

- Atividade escrita de interpretação 

sobre o filme; 

 

- Socialização das respostas. 

2ª etapa  - Identificar características 

próprias do gênero e sua 

situação comunicativa como 

prática social; 

 

- Pesquisar, coletar e 

selecionar conteúdo 

biográfico para produção de 

um vídeo; 

 

- Produzir um vídeo-minuto 

a partir de pesquisas 

biográficas;  

 

- Utilizar os recursos 

digitais a favor do 

letramento digital nas 

práticas sociais; 

 

- Possibilitar melhorias na 

construção do produto final 

por meio do processo de 

revisão e refacção.  

 

 

- Exibição de um vídeo sobre a 

linguagem audiovisual para o estudo 

do gênero (propósito comunicativo, 

forma estrutural, contextos de 

produção)  

 

- Pesquisa biográfica para produção 

de um vídeo;  

 

- Produção de um vídeo-minuto 

acerca da vida e obra de uma 

personalidade; 

 

- Edição dos vídeos utilizando o 

aplicativo “Vivavideo” ou programa 

do Windows Live “Movie Make”; 

 

- Revisão e refacção das edições; 

 

- Exibição dos vídeos na sala de aula 

e diálogo sobre as produções; 

 

- Criação de um canal no You Tube 

para publicação dos vídeos-minutos 

e organização dos vídeos em 

playlists. 

c) Ação didática 2 
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1ª etapa  - Identificar, selecionar e 

coletar informações sobre 

vagas de emprego com o 

auxílio de jornais impressos; 

 

- Perceber a finalidade de 

textos de gênero anúncio 

classificado; 

 

- Contribuir para a formação 

social dos alunos por meio 

de reflexões acerca do 

mercado de trabalho;  

 

- Desenvolver a capacidade 

de observação crítica da 

realidade por meio de 

análises, perguntas, debates;  

 

- Produzir o gênero textual 

Currículo, consciente do 

papel que este texto exerce 

no contexto social em que 

vivemos; 

 

- Familiarizar-se com o 

gênero currículo no que diz 

respeito à leitura, escrita, 

reescrita, reflexão 

linguística e prática 

comunicativa. 

 

- Identificação de anúncios para 

vagas de emprego na seção de 

classificados de jornais impressos, e 

leitura dos anúncios classificados, 

observando aspectos pontuais;  

 

- Impressões dos textos lidos, 

exposição oral sobre as marcas 

discursivas percebidas no gênero; 

 

- Seleção de uma vaga de emprego 

para se candidatar; 

  

- Palestra com o professor de história 

sobre os principais eventos 

trabalhistas da história da sociedade 

até os dias atuais; 

 

- Exibição de um trecho do filme 

Tempos Modernos (1936) de Charlie 

Chaplin;  

 

- Análise do trecho do filme por 

meio de perguntas direcionadas e 

posterior discussão; 

 

- Seleção de modelos de currículos 

para exposição na sala; 

 

- Leitura e análise das partes que 

compõe o currículo e construção de 

um currículo que atenda às 

exigências da vaga selecionada; 

 

- Acompanhamento do professor na 

revisão e refacção das produções;  

 

- Apresentação para a turma dos  

currículos criados. 
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2ª etapa 

 

- Reconhecer as redes 

sociais como ambiente 

potencializador de práticas 

sociocomunicativas;  

 

-Identificar características 

das redes sociais que podem 

fortalecer atividades 

voltadas para os 

multiletramentos; 

 

- Criar e editar um perfil 

profissional na rede social 

LinkedIn e formar conexões 

com linhas de interesse. 

 

- Apresentação da rede social 

LinkedIn e seu papel no âmbito 

profissional;  

 

- Pesquisa sobre a rede social tratada: 

função social, papéis dos 

interlocutores, contexto de produção, 

propósito comunicativo e o cuidado 

necessário com os elementos 

linguísticos;  

 

- Criação e edição de um perfil 

profissional na rede social LinkedIn; 

 

- Formação de conexões com as 

linhas de interesses. 

d) Atividade Final - Possibilitar o 

autoconhecimento e avaliar 

o desenvolvimento das 

atividades, tendo em vista a 

formação cidadã. 

- Produção de pequenos textos no 

grupo criado na rede social 

Facebook, expondo opiniões acerca 

das atividades desenvolvidas neste 

projeto. 

e) Avaliação  - Avaliar a construção 

processual dos 

conhecimentos adquiridos, 

levando em consideração o 

estudo do gênero discursivo 

em suas várias dimensões,  

o letramento crítico e as 

possibilidades de uso das 

redes sociais em situações 

práticas comunicativas. 

- Será avaliado o conjunto das 

atividades utilizadas no processo. A 

avaliação será conduzida por 

critérios que serão estruturados em 

tabelas para orientação dos 

professores. 
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PROPOSTA DIDÁTICA 

 

A) APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E PRODUÇÃO INICIAL 
 

Na sala de aula, o professor deverá expor para a turma o projeto que será desenvolvido 

a partir das ações didáticas propostas, de forma que os alunos possam ter uma visão de todo o 

trabalho (temática, duração, estrutura). 

 Para iniciar, sugerimos que o professor investigue sobre o que, geralmente, os alunos 

publicam nos sites de redes sociais, quem são as principais personagens dessas histórias reais. 

Esse diagnóstico pode ser feito por meio de questões direcionadas pelo professor. Segue 

abaixo algumas sugestões: 

 

           Roteiro para exploração inicial  

 

1. Sobre o que você mais publica nas redes sociais? 

2. O que, em geral, você informa no perfil dos SRS? 

3. Costumam ler o perfil de outros membros dessas redes? 

4. Percebe alguma relação de publicações realizadas nas redes sociais com a 

exposição do eu? Exemplifique. 

5. Poderíamos chamar esses textos de autobiográficos? Por quê? 

6. O que é um texto autobiográfico? Exemplifique com textos que você conhece. 

 

Em seguida, com o auxílio do projetor multimídia, exiba vários gêneros textuais 

(verbais, imagéticos, audiovisuais) que explorem o caráter autobiográfico das produções 

(poemas, letras de música, currículo, pinturas, depoimento, testemunho, relato, memórias, 

diário etc.).  

Antes da leitura propriamente dita, instigue os alunos a levantarem hipóteses a partir 

de informações visuais de rápido acesso, apresentadas nos textos expostos. Por exemplo: o 

que podemos compreender a partir do título? O que as imagens apresentam? É possível 

identificar algo sobre o texto a partir das imagens? O gênero textual possibilita levantar 

alguma hipótese sobre o conteúdo do texto? A estrutura composicional permite identificar o 

gênero textual? Em seguida, dê início à leitura dos textos (cerca de quatro ou cinco textos), 

que pode ser realizada pelos alunos. Segue abaixo algumas sugestões de textos que poderão 

ser explorados nesta atividade inicial. 
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Texto 1 

         Autorretrato de Frida Kahlo - 1940 

 

 

 

Sobre a autora 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magdalena Carmen Frida Kahlo y Calderon 

Nasceu em 6 de julho de 1907, em Coyoacan, no México, para 

uma vida cheia de percalços. Frida era uma revolucionária. 

Militante comunista e agitadora cultural, Frida usou tintas 

fortes para estampar em suas telas, na maioria autorretratos, 

uma vida tumultuada por dores físicas e dramas emocionais. 

Aos seis anos contraiu poliomielite (paralisia infantil) e 

permaneceu um longo tempo de cama. Recuperou-se, mas sua 

perna direita ficou afetada. Em 1925, aos 18, sua vida mudou 

de forma trágica. Era setembro e o ônibus em que Frida e o 

seu noivo Alejandro Gómez Arias estavam chocou-se em um 

trem. Frida receberia todo o baque do acidente. Ela sofreu 

múltiplas fraturas, fez várias cirurgias (35 ao todo) e ficou 

muito tempo presa em uma cama. Nesse momento doloroso, 

Frida começou a pintar freneticamente, quando a mãe 

pendurou um espelho em cima de sua cama. Frida sempre 

pintou a si mesma: 'Eu pinto-me porque estou muitas vezes 

sozinha e porque sou o assunto que conheço melhor'. Suas 

angustias, suas vivências, seus medos e principalmente seu 

amor pelo marido, o pintor mexicano Diogo Rivera, com o 

qual se casa em 1929. 

>http://revistaepoca.globo.com/Epoca/0,699

3,EPT512470-1661,00.html  

>http://noticias.universia.com.br/destaque/n
oticia/2012/02/03/909522/conheca-
autorretrato-com-colar-espinhos-e-beija-flor-
frida-kahlo.html# 

http://revistaepoca.globo.com/Epoca/0,6993,EPT512470-1661,00.html
http://revistaepoca.globo.com/Epoca/0,6993,EPT512470-1661,00.html
http://noticias.universia.com.br/destaque/noticia/2012/02/03/909522/conheca-autorretrato-com-colar-espinhos-e-beija-flor-frida-kahlo.html
http://noticias.universia.com.br/destaque/noticia/2012/02/03/909522/conheca-autorretrato-com-colar-espinhos-e-beija-flor-frida-kahlo.html
http://noticias.universia.com.br/destaque/noticia/2012/02/03/909522/conheca-autorretrato-com-colar-espinhos-e-beija-flor-frida-kahlo.html
http://noticias.universia.com.br/destaque/noticia/2012/02/03/909522/conheca-autorretrato-com-colar-espinhos-e-beija-flor-frida-kahlo.html
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Texto 2 

Poema de Cecília Meireles - 1939 
 

 

 

Sobre a autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecília Meireles 

É considerada uma grande escritora da literatura brasileira 

e a principal voz feminina de nossa poesia moderna. Filha 

de Carlos Alberto de Carvalho Meireles, funcionário do 

Banco do Brasil S.A., e de D. Matilde Benevides Meireles, 

professora municipal, Cecília Benevides de Carvalho 

Meireles nasceu em 7 de novembro de 1901, na Tijuca, 

Rio de Janeiro. Foi a única sobrevivente dos quatros filhos 

do casal. O pai faleceu três meses antes do seu nascimento, 

e sua mãe quando ainda não tinha três anos. Sua avó D. 

Jacinta Garcia Benevides foi quem a criou desde então. 

Cecília trabalhou também como professora, jornalista e 

pintora. Casou-se em 1922 com Fernando Correia Dias, um 

artista plástico com quem teve três filhas. O marido 

cometeu suicídio em 1935 em razão da depressão. Viúva, 

casou-se novamente em 1940 com Heitor Vinícius da 

Silveira Grilo, professor e engenheiro agrônomo. 

“Romanceiro da Inconfidência”, “Viagem” e “Ou isto ou 

aquilo” são algumas obras que marcam a carreira da 

escritora, pela segunda, inclusive, Cecília ganhou o Prêmio 

de Poesia da Academia Brasileira de Letras. O Prêmio 

Machado de Assis foi concedido pelo conjunto da obra.  

 

>http://www.releituras.com/cmeireles_bio.asp 

>http://educacao.globo.com/literatura/assunto
/autores/cecilia-meireles.html  

>http://www.filologia.org.br/revista/artigo/6(1
6)14-25.html  

http://www.releituras.com/cmeireles_bio.asp
http://educacao.globo.com/literatura/assunto/autores/cecilia-meireles.html
http://educacao.globo.com/literatura/assunto/autores/cecilia-meireles.html
http://www.filologia.org.br/revista/artigo/6(16)14-25.html
http://www.filologia.org.br/revista/artigo/6(16)14-25.html
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Texto 3 

O Diário de Anne Frank 

 

Sábado, 20 de Junho de 1942 

Durante uns dias não escrevi nada porque, primeiro quis pensar 

seriamente na finalidade e no sentido de um diário. Experimento uma 

sensação singular ao escrever o meu diário. Não é só por nunca ter - 

escrito -, suponho que, mais tarde, nem eu, nem ninguém achará 

interesse nos desabafos de uma rapariga de treze anos. Mas na 

realidade tudo isso não importa. Apetece-me escrever e quero aliviar o 

meu coração de todos os pesos. - O papel é mais paciente do que os 

homens -. Era nisso que eu pensava muitas vezes quando, nos meus 

dias melancólicos, punha a cabeça entre as mãos e sem saber o que 

havia de fazer comigo. Ora queria ficar em casa, ora queria sair e, a 

maior parte das vezes, ficava-me a cismar sem sair do sítio. Sim, o 

papel é paciente! E não tenciono mostrar este caderno com o nome 

pomposo de - Diário - seja a quem for, a não ser que venha a encontrar 

na minha vida o tal - grande amigo - ou a tal – grande amiga -. (...) E 

pronto! Cheguei ao ponto principal de todas estas considerações: não 

tenho uma verdadeira amiga! vou-me explicar melhor, pois ninguém 

pode compreender que uma rapariga de treze anos se sinta só. É, de 

facto, coisa estranha. Tenho pais simpáticos e bons, tenho uma irmã de 

dezesseis anos, ao todo, por aí uns trinta conhecidos ou o que se chama 

geralmente - amigos -. (...) Com todos os meus numerosos conhecidos, 

só consigo fazer tolices ou falar sobre coisas banais. 

Não me é possível abrir-me, sinto-me como que "abotoada". Pode ser 

que esta falta de confiança seja defeito meu. Mas não há nada a fazer e 

tenho pena de não poder modificar as coisas. Por tudo isto é que 

escrevo um diário. E para evocar na minha fantasia a ideia da amiga há 

tanto tempo desejada, não quero, como qualquer pessoa, assentar só              

factos. Este diário é que há de ser a minha amiga, e vou-lhe pôr um nome. Essa amiga chama-se 

Kitty.  Seria incompreensível a minha conversa com a Kitty se eu não contasse primeiro a história 

da minha vida, embora sem grande vontade. Quando meus pais casaram tinha o meu pai trinta e seis 

anos e a minha mãe vinte e cinco. Minha irmã Margot nasceu em 1926 em Frankfurt sobre o Reno; 

em 12 de Junho de 1929 vim eu. (...) A nossa vida decorria com as aflições do costume, pois as 

No período de ocupação da 

Holanda pelos nazistas, a 

família Frank, todos de origem 

judaica, refugiaram-se nos 

fundos de um estabelecimento 

comercial no centro da cidade 

de Amsterdam. Nesse 

esconderijo, essas pessoas 

permaneceram de julho de 

1942 até agosto de 1944, 

quando foram descobertas. 

Durante esse período, Anne, a 

filha mais nova dos Frank, 

redigiu um diário em alguns 

cadernos que levara consigo. 

Neles, registrou todo o tempo 

que ali viveram. Para o papel 

foram, então, todas as suas 

observações e preocupações 

com a vida e consigo mesma. 

Descoberto o Anexo Secreto, 

seus ocupantes foram presos, 

deixando no local seus 

pertences, que foram 

resgatados por amigos depois 

de algum tempo. Dentre os 

objetos ali deixados, encontrou-

se o diário de Anne. Após o 

término da guerra, 

transformado em livro, o diário 

foi traduzido e divulgado ao 

mundo todo. 



                                    Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC / Pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação 

             Mestrado profissional em rede nacional – Profletras 
 

CADERNO PEDAGÓGICO – Sob o viés do dos multiletramentos: As redes sociais e o ensino de Língua Portuguesa  38 
 

pessoas de família que ficaram na Alemanha não escaparam às perseguições de Hitler. (...) A partir 

de 1940 foram-se acabando os bons tempos. Primeiro veio a guerra, depois a capitulação, em 

seguida a entrada dos alemães. E então começou a miséria. A uma lei ditatorial seguia-se outra; e, 

em especial para os judeus, as coisas começaram a ficar feias. Obrigaram-nos a usar a estrela e a 

entregar as bicicletas, não nos deixavam andar nos carros eléctricos e muito menos de automóvel. 

Os judeus só podiam fazer compras das 3 às 5 horas, e só em lojas judaicas. Não podiam sair à rua 

depois das oito da noite e nem sequer ficar no quintal ou na varanda. Não podiam ir ao teatro nem 

ao cinema, nem frequentar qualquer lugar de divertimentos. Também não podiam nadar, nem jogar 

tênis ou hóquei, nem praticar qualquer outro desporto. Os judeus não podiam visitar os cristãos. As 

crianças judaicas eram obrigadas a frequentar escolas judaicas. Cada vez saíam mais decretos... 

Toda a nossa vida estava sujeita a enorme pressão. (...) Nós, os quatro da família, ainda não temos 

muito de que nos queixar. Estamos bem. E assim cheguei ao presente à data de hoje. 

FRANK, Anne. Diário de Anne Frank. LeLivros. Círculo do livro: São Paulo, Edição integral. (Fragmento com 

supressão) 

  

 

Vocabulário 

 

Apetecer: 1. Querer, desejar; 2. Agradar, satisfazer. 

Melancólico: 1.Triste, deprimido. 

Reno: 1. Importante rio da Alemanha ocidental. 

Capitulação: 1. Rendição, submissão, entrega. 

Desporto: 1. Esporte. 
 

 

 
Texto 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sanderlei.com.br/PT/Silveira/Livr
o/Anne-Frank/O-Diario-de-Anne-Frank-
download  

 

Selfie da professora Poliana 

Brito nas férias de janeiro de 

2016, no Hotel Fazenda China 

Park - ES, com sua filha 

Tessália Brito.  
 

Arquivo pessoal (Janeiro, 2016). 

http://sanderlei.com.br/PT/Silveira/Livro/Anne-Frank/O-Diario-de-Anne-Frank-download
http://sanderlei.com.br/PT/Silveira/Livro/Anne-Frank/O-Diario-de-Anne-Frank-download
http://sanderlei.com.br/PT/Silveira/Livro/Anne-Frank/O-Diario-de-Anne-Frank-download
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É necessário que, após a leitura e as inferências produzidas pelos alunos, o professor 

contextualize os textos, apresentando informações sobre o autor, o contexto histórico, as 

características particulares de cada texto, enfim, todas os detalhes que possam contribuir para 

uma maior compreensão leitora e um conhecimento crítico e sólido. Sendo assim, propomos 

algumas questões para esse direcionamento. 

 

Sugestão de perguntas para análise dos textos  

 

1. As previsões levantadas (do título / das imagens / dos 

elementos composicionais / dos gêneros textuais identificados) 

se confirmaram? 

2.  O que levou a essa entendimento do texto (trecho, palavra, 

elemento linguístico ou estrutural)? 

3. Qual texto chamou mais sua atenção? Por quê?  

4. Tem algum trecho ou imagem que gostaria de comentar? 

5. Qual o assunto tratado em cada texto e como se dá essa 

abordagem? 

6. Existe alguma relação entre os textos? Qual(is)? 

 

 

B) AÇÃO DIDÁTICA 1 

  

 

1ª ETAPA 

 

Para dar início às atividades, sugerimos que o professor 

selecione um filme de caráter biográfico e promova uma exibição 

na sala de aula. Em virtude de nosso projeto tratar do uso dos sites 

de redes sociais como um possível meio de aprendizagem, 

indicamos o filme A rede social (2010) de David Fincher que 

mescla história e ficção ao contar como um analista de sistema de 

computação, graduado pela Harvard (Mark Zuckerberg) se torna 

o mais jovem bilionário da história, com o sucesso da rede social 

Facebook.  

Imagem da capa do filme A rede social 
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➢ Orientações didáticas 

 

1) Antes da exibição do filme, o professor deverá perguntar a seus alunos se conhecem 

algum filme do gênero biográfico. Se lembrarem de algum, peça que cite o nome; pergunte se 

lembram da história narrada ou de alguma cena que o marcou. Sugira que compartilhe com os 

colegas por meio de um breve resumo. Essas indicações podem servir de estudo 

complementar para a turma.  

2) Procure estimulá-los a levantarem hipóteses a partir do título, da capa do filme. 

Pergunte-os se já assistiram ao filme; se já ouviram falar do filme; se conhecem Mark 

Zuckerberg; quem são os 500 milhões de amigos a que se refere o texto da capa? Quem são os 

inimigos?  Em seguida, apresente um resumo do filme. Isso favorecerá a interação e a melhor 

compreensão dos alunos.  

                                          Sobre o filme 

A rede social 
Jesse Eisenberg vive o nerd Mark Zuckerberg, idealizador do maior site de relacionamentos da 

internet, o Facebook. O filme conta a história de como tudo surgiu nos dormitórios de Harvard, 

quando Mark perde sua namorada e, talvez por vingança contra o sexo frágil, cria um site onde as 

garotas da universidade eram avaliadas. Ajudando a desenvolver o código está Eduardo Saverin, o 

único e melhor amigo de Mark. 

Após o sucesso desta brincadeira, todas as atenções são voltadas para o seu criador, que acaba 

recebendo (ou roubando, dependendo do ponto de vista) novas ideias dos irmãos gêmeos 

Winklevoss e fundando, finalmente, o Facebook. Assim a trama está formada, com Mark detendo o 

crédito pelo site, os irmãos gêmeos acusando-o de traição e Eduardo entrando com a grana e 

movendo uma ação judicial contra seu melhor amigo. 

 Disponível em: http://www.universidadecultural.com.br/2011/02/resenha-rede-social.html 

 

3)  Para a exibição do filme, o professor poderá simular um cineminha com direito a 

pipoca e refrigerante. Tudo adquirido conforme o bom senso e os recursos da turma. Após 

assistido ao filme, converse com os alunos sobre suas impressões. É importante que o 

professor também chame atenção aos aspectos estruturais da narrativa fílmica:  

• O ponto de vista da narração, quem é o narrador. 

• A marcação do tempo (cronológico, psicológico) através do recurso de flashbacks; 

• A história de cada personagem;  
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• A construção dos espaços da narrativa; 

• O intercâmbio com a realidade, visto que o filme é baseado em situações reais; 

 

Além disso, indague-os sobre as diferenças entre os textos apresentados no primeiro 

momento, de caráter autobiográfico e o filme (biográfico). Espera-se que eles consigam 

perceber por meio das marcas discursivas dos dois gêneros que, apesar de relatar sobre a 

trajetória de vida das pessoas, a biografia conta a história de vida de alguém, enquanto que a 

autobiografia é um relato de acontecimentos da vida de quem escreve, ou seja, do próprio 

autor. 

4) Em seguida, a fim de melhor sistematizar as informações, distribua algumas 

perguntas para que os alunos possam respondê-las. Ao final do caderno, a partir da página 66, 

você encontrará as respostas esperadas para a atividade sugerida abaixo: 

 

 

1) Após o primeiro contato com o filme, descreva as principais características do protagonista 

Mark Zuckerberg vivido por Jesse Eisenberg? 

2) Como se constrói a trama do filme? 

3) A princípio, qual era a intenção do protagonista ao criar a rede?  

4) O que pesa contra o protagonista em relação a criação da rede social? 

5) Quem é o melhor amigo de  Mark e qual papel ele desempenha na trama? 

6) Conhece a Universidade de Havard? Pesquise e fale um pouco sobre ela. 

7) Com base na narrativa fílmica, onde e quando a narrativa se passa? 

8) O que você acha da apropriação intelectual indevida? 

9) Em sua opinião, Mark foi justo com seu amigo Eduardo? O que é ser justo? 

10) Ao final, o que aconteceu com o protagonista? 
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2ª ETAPA 

 

Com o intento de perceber e valorizar o uso multimodal e multissemiótico cada vez 

mais presente nas produções textuais, conduziremos, nesta etapa, a produção de um vídeo-

minuto feito pelos alunos, que versará sobre a trajetória de vida de uma personalidade, de 

preferência da comunidade em que vive, ou qualquer outra de reconhecimento nacional ou 

internacional, em virtude de seu legado (artístico, social, político, cultural ou científico).  

 Antes de expor como será conduzida a atividade, fale um pouco sobre o formato do 

texto audiovisual muito explorado na sociedade atual para fins de divulgação, dicas, lazer, 

humor, memórias, enfim, os mais variados tipos de informação.  

O vídeo, assim como outros gêneros, possui especificidades que precisam destacadas.  

Por exemplo, sua formação híbrida construída a partir de vários gêneros (um poema, uma 

propaganda publicitária, uma música, um depoimento, uma biografia) pode determinar seu 

propósito comunicativo, forma estrutural, meio de transmissão e papéis dos interlocutores. 

Fazendo uso da metalinguagem8, você poderá apresentar 

à turma um vídeo que discorra sobre a linguagem audiovisual e, 

na sequência, comente sobre o vídeo indagando os alunos 

acerca de suas impressões. 

 

 

 

➢ Orientações didáticas 

 

1) Para dar início as tarefas, o professor 

como um bom conhecedor de sua  comunidade, 

poderá sugerir alguns nomes de pessoas que 

contribuíram de alguma forma para o 

desenvolvimento de sua cidade, por exemplo, um 

escritor regional, um músico, um jornalista, um 

político que marcou o desenvolvimento da cidade, 

um cidadão que se dedicou a projetos sociais etc. 

No âmbito nacional ou internacional podemos até 

                                                           
8 Segundo o linguista Russo Roman Jakobson (2003) a metalinguagem é um dos elementos da comunicação que 

dispõe do uso de uma determinada linguagem para falar da própria linguagem.  
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citar alguns nomes: Madre Teresa de Calcutá, Paulo Freire, Caetano Veloso, Ana Moser, 

Nelson Mandela, Joana D’arc, Beethoven, Mia Couto, Albert Einstein etc. Vale ressaltar que 

os nomes apresentados são apenas sugestões e que essa lista pode ser modificada a critério do 

professor.  

2) Depois de definido os indivíduos que serão objeto de estudo para a produção do 

vídeo, passemos para o desenvolvimento da pesquisa. Cada aluno irá fazer uma pesquisa 

biográfica sobre a personalidade. Após a coleta de dados, os alunos irão selecionar trechos de 

suas pesquisas que considerem relevantes para compor suas minibiografias, que serão 

apresentadas no vídeo-minuto. Para isso apresente as principais marcas discursivas que 

compõe a estrutura do gênero biografia. 

 

                                              Sobre os gêneros9 

A biografia (Bio = vida; Grafia = escrita) é um gênero textual de narrativa não ficcional que tem 

como objetivo registrar e publicizar a história de vida de uma pessoa, enfatizando os principais 

fatos. Geralmente as biografias falam sobre a vida de alguém após sua morte, mas, na atualidade, 

elas têm narrado histórias de pessoas em vida, como políticos, cientistas, escritores, artistas, entre 

outros. As biografias são produzidas por autores de várias esferas (literária, artística, acadêmica e 

publicitária) e circula em diversas esferas sociais, por meio de livros, revistas e, mais recentemente 

em sites da internet.  

A autobiografia (Auto = de si mesmo) é o registro da vida de quem escreve. Este seleciona e narra 
acontecimentos de sua própria vida. Em ambos os gêneros os fatos são contados em ordem 
cronológica do mais antigo para o mais recente. As biografias e autobiografias, impressa ou em 
audiovisual, se integram as “narrativas de memória”, cujo enredo gira em torno da trajetória de vida 
de um indivíduo. 
 

Estrutura composicional 
- Ambos os gêneros se estruturam basicamente com os seguintes elementos: nome completo; local 

e data de nascimento; onde estudou; onde viveu; fatos mais importantes de sua vida; principais 

realizações. Isso não impede que textos que não apresentem essa estrutura sejam de caráter 

biográfico ou autobiográfico (poemas, letras de música, pinturas etc.) 

Aspectos linguístico-discursivos 

                                                           
9 Elementos composicionais apresentados por CARVALHO, Aliny Marinho; SILVA, Luis Carlos S.; SILVA, 

Alessandra Augusta P. Modelo didático do gênero biografia como instrumento para a elaboração de uma 

sequência didática. V EPCT, 2010. 
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Biografia  
- Uso de pronomes pessoais e possessivos de 
terceira pessoa; 
- Predomínio de verbos no Pretérito Perfeito e 
Pretérito Imperfeito; 

Autobiografia  
- Uso de pronomes pessoais e possessivos de 
primeira pessoa; 
- Predomínio de verbos no Pretérito Perfeito, 
Pretérito Imperfeito e alguns do tempo 
Presente. 

- Uso de marcadores temporais: uso de palavras ou expressões com valor temporal: “há dez 
anos”,  “naquele tempo”, “naquela época”, “tempo em que”, “um tempo  depois”, atualmente etc. 
 - Uso de marcadores espaciais / marcadores de lugar: “era uma  região/ era uma cidade/era um 
bairro ...”, “naquele lugar...”, “foi o lugar onde...” etc.;  
- Uso de expressões que funcionam como modalizadores do discurso: provavelmente, 
certamente; 
- Uso de operadores argumentativos: um pouco, apenas, mesmo, etc; 

 

3) Sob o título “Eu em outros eus” cada aluno irá produzir um vídeo de apenas um 

minuto apresentando informações da vida e obra da personalidade escolhida, fazendo uso da 

primeira pessoa, ou seja, se colocando na voz da pessoa que será biografada. A proposta 

mescla a produção biográfica com a autobiográfica, uma 

vez que os alunos falarão sobre a vida de alguém e ao 

mesmo tempo, representarão esse alguém.  

4) De posse das pesquisas e dos estudos realizados 

sobre as principais características dos gêneros, o professor 

deverá ter acesso aos textos biográficos montados pelos 

alunos para a produção do vídeo-minuto, a fim de analisar 

as informações coletadas, as fontes dessas informações e os 

aspectos formais (linguagem, tempo verbais, tipo de 

discurso). Depois de revisado pelo professor, as produções 

serão devolvidas aos alunos com as devidas observações 

para, após as adaptações, dar início a produção dos vídeos. 

Os vídeos poderão ser gravados em casa e depois levados 

para a sala de aula para edição.  
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Guia para os alunos: criação e edição do vídeo-minuto  

 

1) O vídeo deve ter um minuto de duração (não tem problema se passar alguns segundo); 

a) Deve ser construído em forma de vídeo-selfie, como se você estivesse contando sua 

própria trajetória de vida; 

b) Deve ser narrado em primeira pessoa, com uso de verbos também em primeira pessoa; 

c) Deve ser apresentado com o título: “Eu em outros eus”; 

2) A pesquisa é tarefa essencial para execução da atividade; 

3) Faça um breve resumo das informações mais relevante; 

4) Procure estabelecer uma ordem cronológica na apresentação das informações e 

demostre esse marcação de tempo através de datas e demais marcadores temporais;  

5) Procure utilizar os recursos de filtro, imagens, efeitos, legendas entre outros; 

6) No início do vídeo deve ser apresentado: título, nome da pessoa que será biografada, 

data do projeto; 

7) Ao final do vídeo deve constar: produtor - nome do aluno; nome de outros envolvidos 

na produção; trilha sonora, se houver; direção: nome do professor; turma e série. 

 

5) Após a produção dos vídeos que poderão ser 

feitas no celular (smartphone), tablete, ou câmera 

digital, segue o momento da edição dos vídeos. Essa é 

uma importante etapa em que a presença do professor é 

essencial para orientação sobre o uso dos programas 

que farão a edição do material produzido. Para a edição 

dos vídeos, indicamos o aplicativo disponível 

gratuitamente nos celulares com sistema operacional 

Android “Vivavideo” por ser de fácil manuseio e 

conter os recursos dos quais precisamos. Caso algum aluno já faça uso de determinado editor 

de vídeo em suas produções pessoais poderá utilizá-lo, desde que apresente os recursos 

necessários para o trabalho. A edição também pode ser feita com o auxílio do programa do 

Windows Live “Movie Make”10 através do computador. Em ambos os programas é possível 

                                                           
10 Na internet é possível encontrar vários tutoriais para o uso deste programa e outros afins. Para orientação sobre 

o uso do Movie Make, é possível consultar o link: https://www.youtube.com/watch?v=fs2MAOlTJwE .  

https://www.youtube.com/watch?v=fs2MAOlTJwE
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fazer cortes, dividir cenas, exibir caixas de texto, incluir transições, adicionar trilha sonora e 

filtros. 

6) Ao final, marque um dia para a sessão de vídeos na sala de aula. Utilize, de 

preferência, o projetor de multimídia. Após a execução de cada vídeo-minuto, o professor 

poderá abrir um tempo de cerca de cinco minutos para comentários. O professor poderá 

instigar esse diálogo, perguntando à turma: Já ouviu falar sobre essa pessoa? O que conhece 

sobre ela? Considera sua história de vida importante para a sociedade, por quê? Já leu alguma 

outra coisa sobre ela? 

 7) Por fim, propomos que o professor crie um canal na rede de mídia digital You Tube 

para postagem de todas as minibiografias da turma. Dentro desse canal, o professor irá cria 

uma playlist para organizar as publicações da turma que poderá ser intitulada Eu em outros 

eus: produção de vídeobiografias. É importante que os próprios alunos façam as postagens no 

site para que assim possam conhecer e utilizar essas ferramentas de forma autônoma.  

Para criar seu canal no You tube, primeiramente é preciso ter uma conta de email no 

gmail (google), acessar o site do You Tube e fazer o login com essa conta. Em seguida, clique 

em Meu Canal posicionado no menu lateral esquerdo, onde abrirá um caixa que você definirá 

o nome do canal. Feito isso, clique em Criar canal e está pronto! Agora você já poderá fazer 

uploads, criar playlists e ainda personalizar o canal colocando foto, descrição e fazendo outras 

configurações.  

Neste mesmo canal poderão ser publicadas outras produções da turma que serão 

organizadas em outras playlists, formando uma pequena videoteca. Como as produções dessa 

atividade fazem uso da imagem dos alunos, por uma questão de respeito ao direito de 

publicação e exposição de imagens, aconselhamos que essa playlist seja de domínio privado.  

Mas isso não impede que outras playlists deste mesmo canal sejam de domínio público.  

 

  

C) AÇÃO DIDÁTICA 2 
 

 

1ª ETAPA 

 

Seguindo na mesma temática de exposição do eu – característica muito expressiva nos 

sites de redes sociais – tencionamos a partir de agora, construir um perfil profissional fazendo 

uso da rede social LinkedIn e de gêneros que circulam no contexto profissional com o 
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propósito de promover maior conscientização sobre os papéis exercidos pela sociedade 

contemporânea nesta esfera. Para isso, utilizaremos o gênero pertencente ao domínio 

publicitário: Anúncios classificados e outro de domínio instrucional: o Currículum vitae. 

Além disso, faremos uso da exposição oral para apresentação dos perfis profissionais criados 

pelos alunos. 

 

 

➢ Orientações didáticas 

 

1) O professor deverá trazer para a sala de aula jornais que disponham de anúncios 

classificados e que apresentem vagas de emprego. Pode também ser pedido aos alunos que 

tragam jornais de casa. De posse dos jornais em sala, forme duplas e peça que identifiquem 

nos jornais a seção de Classificados e, em seguida, selecionem os anúncios para vaga de 

emprego.   

2) Após selecionado os anúncios, indique a leitura dos anúncios observando os 

seguintes pontos: 

a) Qual o objetivo dos textos lidos? 

b) Quanto à estrutura, como são organizados?  

c) Eles são direcionados a leitores específicos? Quem? 

d) Quais os requisitos exigidos para preencher a vaga? 

e) Qual o tipo de texto que o candidato deve enviar para a 

empresa, a fim de concorrer à vaga?  

A partir destas questões propostas, espera-se que os alunos consigam perceber a 

finalidade dos textos, a quem são destinados e, que cada vaga tem suas especificidades de 

acordo com as necessidades da empresa: experiência, nível de escolaridade, sexo, idade, 

qualificação, idiomas etc. 

3) Em seguida, o professor deverá “amarrar” os pontos analisados, fazendo uma breve 

explanação sobre a linguagem empregada, a objetividade desse gênero textual, sua 

funcionalidade, o processo de argumentação produzido pelo enunciador e o suporte 

convencional em que, em geral, são publicados, o jornal.  
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                                               Sobre o gênero11 

O Anúncio Classificados é gênero textual com finalidade publicitária, revelada pela intenção de 

vender, trocar ou alugar imóveis, veículos e objetos, oferecer vagas de emprego, entre outras. São 

textos pequenos, normalmente, sem qualquer ilustração, marcados por uma forte carga persuasiva, 

que se dá, muitas vezes, por meio de marcas morfológicas. Este gênero é comumente encontrado em 

suportes de textos jornalísticos impresso ou digital, em função de sua abrangente circulação social; 

ou mesmo em sites próprios de Classificados.  

Estrutura composicional 
- Título: apresentado de forma direta e atrativa; 
- Corpo do anúncio: construído com informações necessárias à efetiva interlocução, como, por 
exemplo, os dados essenciais do produto anunciado; 
- Meio de contato: formado pelos dados pessoais utilizados para manter a comunicação entre os 
interlocutores. 

Aspectos linguístico-discursivos 
a) Uso de linguagem concisa e objetiva marcada pela persuasão;  
b) Presença marcante de abreviações;  
c) Predomínio de uma relação direta entre os interlocutores ao mencionar dados pessoais: número 
de telefone, endereço físico ou eletrônico ou qualquer outro. 
d) Emprego de palavras e expressões que funcionam como operadores argumentativos. 
(advérbios, adjetivos). 

Aspectos extralinguísticos 
Os anúncios classificados são organizados em seções que facilitam a localização do produto ou 
serviço: imóveis, carros, vagas de emprego. 

 

4) Na sequência, peça aos alunos que escolham uma 

vaga de emprego para se candidatarem. Para isso, oriente-os 

sobre a necessidade de construir um currículo que atenda às 

exigências da vaga. Sugerimos que criem um personagem 

fictício para concorrer à vaga, apresentando os dados pessoais, 

formação, experiência, cursos de aperfeiçoamento etc.  

5) Antes de dar início a produção do currículo, 

introduza uma discussão sobre o mercado de trabalho na 

sociedade contemporânea.  Convide o professor de História 

para fazer uma palestra sobre os principais eventos trabalhistas 

                                                           
11 Elementos estruturais apresentados por Iran Ferreira Melo. Para vender, trocar, procurar: Classificados de 

jornal em sala de aula. Revista on-line de Língua Portuguesa. 
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da história da sociedade até os dias atuais. 

6) Ao término da palestra, conceda um espaço para 

perguntas, posicionamentos e reflexões. Em seguida, 

promova a exibição de um trecho do filme Tempos Modernos 

(1936)12 de Charlie Chaplin, por discorrer sobre o trabalho 

“escravo” e mecanicista que os empregados passaram a 

receber após a Revolução Industrial.  

7) Na sequência, estimule os alunos a criarem um 

ambiente de reflexão sobre o vídeo associado à palestra por 

meio de questionamentos. Elabore algumas questões e deixe 

que eles as leiam e façam suas primeiras análises. Determine 

um tempo para elaborarem as respostas. A partir de então, comece a discussão. Segue abaixo 

algumas possíveis questões.  A atividade pode ser feita em dupla ou trio. 

 

        Sugestão de questões para análise oral: 

  

1) Qual a relação do título com o conteúdo do filme assistido? 

2) Na empresa apresentada, qual a função exercida pelo personagem em destaque? O que é 

necessário para ele exercer sua função? 

3) Poderíamos dizer que o personagem em destaque era o dono da empresa? Por quê?  

4) Como podemos distinguir o dono da empresa em relação aos empregados. Existem 

diferenças em seus posicionamentos? Qual?  

5) Você acha que nos dias atuais ainda encontramos situações como a apresentada no trecho 

do filme? Por quê?  

6) Na perspectiva do filme, como são tratados os funcionários? Escolha uma cena para 

representar sua resposta. 

7) Atualmente já existem leis que prevê direitos ao empregado. Conhece alguma? Acham 

necessárias essas leis? 

8) Em resumo, que reflexão o filme procura levantar?  

 

8)  Após o estudo histórico sobre o “Trabalho” retome a produção do currículo para 

concorrer à vaga de emprego. Selecione alguns modelos de currículos e leve para expor na 

sala de aula. No final do caderno, você encontrará alguns modelos de currículos, clique no 

ícone ou direcione-se para a página 68. 

                                                           
12  Indicamos o vídeo “Trecho Tempos Modernos” disponível no You Tube através do link:  

https://www.youtube.com/watch?v=7jIgoxn8Gzw (2013, 05mim05seg). Para assistir ao filme completo, Acesse: 

https://www.youtube.com/watch?v=CozWvOb3A6E  (2015, 1h26min34seg). 

https://www.youtube.com/watch?v=7jIgoxn8Gzw
https://www.youtube.com/watch?v=CozWvOb3A6E
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9) Estabeleça uma distância entre os modelos que serão anexados em toda extensão da 

sala para evitar aglomeração de pessoas em um só ponto, tendo em vista que as salas, 

geralmente, são formadas por muitos alunos. Peça que se direcionem as exposições para uma 

breve leitura e análise das partes que o compõe. Feito isto, fale um pouco sobre o gênero e 

suas especificidades.   

                                               Sobre o gênero13 

O curriculum vitæ (do latim, trajetória de vida) ou apenas currículo é um gênero textual que tem por 

finalidade apresentar informações pessoais, do ponto de vista profissional, a uma empresa ou 

organização. O currículo é um documento que reúne informações sobre a formação, capacitações e 

experiências profissionais da pessoa. É um texto de caráter instrucional que faz uma síntese da 

trajetória educacional e profissional como forma de demonstrar as habilidades e competências de 

quem se candidata a uma vaga de emprego.  

Estrutura composicional 
Em geral, um currículo contém os seguintes itens:  
- Dados pessoais 
- Objetivo 
- Formação Acadêmica 
- Experiência Profissional 
- Cursos complementares 

Aspectos linguístico-discursivos 
a) Linguagem concisa e objetiva;  
b) Domínio discursivo instrucional; 
c) Relação direta entre os interlocutores; 
d) Não faz uso da primeira pessoa, apesar de apresentar informações sobre si; 
e) Emprega-se a terceira pessoa do discurso. 

Aspectos extralinguísticos 

a) Pode-se anexar uma foto de perfil ao lado superior direito;  
b) O design é uma parte importante para a construção do currículo;  
c) Devem-se distinguir os títulos do restante do texto; 
d) Evite colorir o documento; 
e) É comum utilizar marcador textual para descrever as informações; 
f) A marcação do tempo cronológico é um elemento importante e deve ser disposto em ordem 
decrescente, do mais recente ao mais antigo. 

 

                                                           
13 Elementos estruturais apresentado por Cláudia Gasparini em  “Como fazer um currículo perfeito” no site 

EXAME.com. 
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 10)  Partindo para a produção efetiva dos currículos, conduza os alunos ao laboratório 

de informática para que o texto seja produzido no computador. Como esses laboratórios, 

geralmente não dispõem de computadores suficientes para a quantidade de alunos, peça que 

formem duplas. Acompanhe de perto as produções e oriente-os no que for preciso. Caso a 

escola não tenha uma sala de informática, poderá sugerir aos alunos que façam manuscrito e 

em casa ou em uma lan house façam a parte de digitação e formatação.  

 11) Depois de construídos, o professor deverá recolher o material para realizar as 

observações que lhe forem peculiares e, posteriormente, devolver aos alunos para refacção. 

Após esse momento, em outra aula, peça que eles apresentem à turma os personagens criados, 

com suas respectivas qualificações, formação acadêmica, experiências profissionais e, é claro, 

não deixe de informar para qual vaga de emprego se candidataram. 

 

 

2ª ETAPA 

 

A segunda etapa será conduzida pelo trabalho com um gênero da mídia virtual: a 

criação de um perfil na rede social LinkedIn. Esta rede social, muito utilizada por 

profissionais de diversas áreas, possibilita a criação de um perfil profissional e, ao mesmo 

tempo, favorece o contato com outras pessoas (conexões), grupos e empresas dos mais 

diversos segmentos.  

O LinkedIn é uma rede social que atrai pessoas interessadas em uma oportunidade de 

emprego, pois sua estrutura compreende a construção de um currículo profissional, e além do 

mais, é possível acompanhar notícias sobre vagas de emprego e manter contato com outros 

profissionais. 

Desse modo, depois de estudado e produzido o currículo convencional, agora 

criaremos um perfil nesta rede social, a fim de compreender como ocorrem as situações 

comunicativas presentes nesse ambiente para o desenvolvimento da criticidade e da 

autonomia diante de seus interesses, posturas e relações sociais, além de contribuir para o 

desenvolvimento de práticas multiletradas.  
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➢ Orientações didáticas 

 

1) Inicialmente o professor solicitará aos alunos a criação de um perfil na rede 

LinkedIn. Isso poderá ser feito na sala de aula com o uso do celular (smartphone). O cadastro 

é muito simples, basta inserir o nome, e-mail e um número de celular para receber o código de 

verificação.  

2) Feito o cadastro, o aluno já poderá iniciar a edição do seu perfil. Na barra de 

superior estão dispostos os menus (página inicial, perfil, minha rede, empregos, interesses). 

No menu Perfil  você poderá inserir uma imagem (3x4) , informar sua profissão e adicionar as 

informações que pedem em cada subseção (experiência, formação acadêmica, resumo sobre 

suas competências e habilidades e informações para contato). 

3) Após concluído a construção do perfil, o usuário poderá fazer suas conexões, 

convidando amigos, seguindo grupos de seu interesse (empresas, instituições de ensino) e 

acompanhando notícias sobre oportunidades de emprego. 

É importante que os alunos compreendam os papéis dos interlocutores envolvidos, o 

contexto situacional e o propósito comunicativo do recurso digital para a vida social no 

âmbito profissional e pessoal.  Desse modo, espera-se que os alunos possam perceber o 

cuidado que é preciso ter com o uso dos elementos linguísticos, procurando adequar-se ao 

máximo, as exigências requeridas pelo gênero em questão.  

 No site Uol Notícias Empregos, especialistas dão algumas dicas de como montar um 

perfil profissional no linkedIn. Apresente essas dicas aos alunos, isso poderá levá-los a 

compreender que é preciso adequar a linguagem e os interesses pessoais a cada situação 

comunicativa exigida pelo gênero textual utilizado. Observe o quadro abaixo:  

 

Dicas para montar um perfil no LinkedIn 

Interesses Liste apenas aqueles com objetivos profissionais. 
Experiência Apresente no perfil as três últimas experiências profissionais. Mencione o nome 

da empresa, cargo e período de atuação. 
Atividades Descreva em tópicos suas principais atividades realizadas nas empresas. 
Foto Coloque uma foto em seu perfil (apenas de rosto). Lembre-se que o LinkedIn é 

para relacionamento profissional, portanto, sua foto deve ser seguir este mesmo 
conceito. 

Idiomas Faça seu perfil em português e, se possível, disponibilize-o também em inglês. 
Conexões Conecte-se apenas a grupos que sejam aderentes e compatíveis com sua 

trajetória profissional e/ou acadêmica. 
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Recomendações Se possível, tenha de 1 a 3 recomendações de profissionais que trabalharam com 
você e que ocuparam cargos relevantes nas empresas onde você trabalhou. Os 
que não possuem experiência podem obter uma recomendação de um professor. 

Posts Não faça comentários de cunho pessoal. Publique apenas assuntos relacionados 
ao seu perfil profissional como divulgação de um curso, palestra ou evento. 

Contato Não deve conter, no seu e-mail para contatos, apelidos ou palavras pejorativas. 
Crie uma conta que contenha referências ao seu nome. 

Disponível em: <http://noticias.uol.com.br/empregos/ultimas-noticias/2011/03/28/especialistas-dao-nove-dicas-

para-montar-um-perfil-profissional-no-linkedin.jhtm>. Acesso em: 20 jul 2016. 

 

 5) Professor, não deixe de acompanhar de perto o desenvolvimento da atividade e de 

estimular os alunos para o uso dos recursos disponíveis. Esta também poderá ser uma boa 

oportunidade de avaliar o desenvolvimento, as dificuldades e o aprendizado da turma. Este 

perfil poderá ser mantido após o término desta atividade e retomado sempre que precisar em 

outros momentos. 

   

 

D) ATIVIDADE FINAL 

 

Para encerrar as atividades deste caderno pedagógico, propomos a utilização do 

mesmo grupo do Facebook criado para atividades desenvolvidas no módulo I. A ideia é que 

todos os alunos, por meio da escrita colaborativa, posicionem-se acerca das atividades 

desenvolvidas neste caderno.  

O professor poderá fazer a mediação, levantando alguns tópicos como os sugeridos a 

seguir: Quais as maiores dificuldade e/ou limitações que tiveram no uso das redes sociais e no 

desenvolvimento das tarefas? Qual atividade achou mais interessante e a que menos gostou? 

Perceberam se houve aprendizagem no decorrer do processo?  

 

 

E) AVALIAÇÃO 

 

A avaliação é sempre um processo complexo em que o olhar do professor é 

influenciado por diversos fatores que dificilmente é possível mensurar. Mas isso não é motivo 

para deixá-la de lado. Apesar de ser vista, muitas vezes, como forma de punição, esta etapa 

não deve ser negligenciada, nem mesmo reduzida. Para isso, o professor ao propor qualquer 

atividade pedagógica precisa estar consciente dos parâmetros que conduzirão sua avaliação. 
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Para facilitar o processo avaliativo, o professor poderá elaborar uma tabela com os 

pontos que precisam ser observados durante o processo de aplicação das atividades.  Ao final 

deste caderno, seguem alguns aspectos que poderão auxiliar o professor na identificação de 

pontos problemáticos que compreendem os quatro eixos: leitura, produção, oralidade e 

aspectos linguísticos. 

Nosso objetivo não é apresentar uma grade de critérios que poderíamos chamar de 

“salvadora da pátria”, mesmo porque não a temos. Os pontos aqui apresentados poderão ser 

adaptados e ampliados de acordo com a necessidade de cada professor. Vale destacar que, de 

acordo com Abaurre e Abaurre (2012) é importante definir certos critérios com a participação 

dos próprios alunos para que eles próprios tenham consciência do que será cobrado para se 

prepararem para estes momentos. Sendo assim, o professor já poderá iniciar seu processo 

avaliativo solicitando a intervenção dos alunos na construção de critérios avaliativos.  

Para visualizar a grade proposta, clique no ícone abaixo ou direcione-se para a página 

71. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

          

            Diante do cenário contemporâneo marcado pela presença das 

tecnologias na vida social, não há dúvidas de que o uso destes recursos no 

espaço escolar é de grande importância para o processo de 

ensino/aprendizagem. Estamos vivendo uma era cercada pela tecnologia, 

interligando ações e representações sociais. Desse modo, é inviável pensar o 

mundo fora do olhar tecnológico. 

Um dos desafios da escola que também é nosso volta-se para o uso 

das mídias digitais de forma a colaborar para uma reflexão crítica e 

autônoma das práticas sociais. As tecnologias, apesar das limitações no 

contexto educacional, devem ser vistas como um instrumento de interação 

com o educando, construído progressivamente por meio de ações didático-

pedagógicas para uma formação cidadã onde o conhecimento deixa de ser 

apenas transmitido, e passa a ser construído pelos próprios alunos de forma 

prazerosa e instigante como propõe a pedagogia dos multiletramentos. 

Desse modo, o trabalho com os sites de redes sociais constitui um meio relevante 

de possibilidades pedagógicas, pois abre portas para a criação e manutenção de uma 

memória compartilhada de dados, permite a interdisciplinaridade, estimula os 

processos de tratamento da informação, implica a criação de ambientes de 

aprendizagem voltados para a socialização, enfim, proporciona novos conhecimentos 

com base na interatividade. 

            Ao levar em conta as práticas sociais como objeto de ensino, voltamo-nos para o 

trabalho com os gêneros textuais em sua diversidade de linguagens, estrutura, suporte e 

recursos linguísticos, a fim de promover maior familiaridade entre as práticas 

vivenciadas fora da escola às encontradas na sala de aula.  

Como foi possível observar no decorrer do caderno, as ações didáticas propostas 

mesclam atividade do contexto “tradicional” de ensino ao uso das mídias digitais de 

modo a complementar as possibilidades de ensino/aprendizagem. Frente a isto, 

esperamos que este caderno possa ampliar as práticas de ensino Língua Portuguesa 

relacionando o uso tecnologias digitais ao contexto escolar. 
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APÊNDICE 
                                          

Apêndice 1    

   

GABARITO 1 

 

 

1)  a) O tipo de linguagem varia de acordo com o público-alvo. Se dirigido a jovens e 

adolescentes, a linguagem é mais coloquial. Nas entrevistas com autoridades ou especialistas, 

a linguagem deve ser formal, objetiva; 

        b) Entrevista de opinião, tendo em vista a busca de informações acerca da opinião do 

entrevistado sobre um determinado assunto de seu conhecimento. 

 

2) Para o autor, as relações sociais vivenciadas nas redes são superficiais, fluídas.  As redes 

não ensinam a dialogar porque é muito fácil evitar opiniões adversas. É só ignorar ou mesmo 

deletar o amigo.  

 

3) Por que ao invés de utilizá-las para ampliar os horizontes são, muitas vezes, usadas de 

forma passiva, sem uma devida reflexão sobre suas ações, onde o único som que eco são suas 

próprias vozes. 

  

4) Para o autor, comunidade não se cria. Quando nascemos já estamos inseridos em uma 

comunidade. Diferentemente da rede que você escolhe quem está ou não inserido nela. 

Enquanto que na comunidade você é parte dela. Na rede, ela depende de você.  

 

5) Esta afirmativa se justifica pelo fato de as pessoas não discutirem determinado assunto. As 

opiniões são, geralmente, demonstradas por meio de emotions, compartilhamento de 

postagens, ou através do curtir.  

 

6) A referência feita ao Papa Francisco demostra que, mesmo partilhando de opiniões e 

crenças divergente as do jornalista, é possível haver diálogo e respeito.  

 

7) O dilema centra-se na dificuldade de conciliar os conceitos de liberdade e segurança. Para 

se obter segurança é preciso limitar a liberdade. E para se alcançar total liberdade é preciso 

abrir mão da segurança.  
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8) O entrevistado faz referência à crise econômica mundial que desencadeou  no ano de 2008. 

(Como o autor não deixa claro ao que ele se refere, procure instigar os alunos a acionarem o 

conhecimento prévio). 

 

9)       a) Na amizade do facebook, diferentemente da “real”, é muito fácil desfazer a amizade. 

Algo que não é tão simples se fosse feito diretamente com a pessoa, pois romper relações é 

sempre um evento traumático.  

b) Resposta pessoal. (Espera-se que os alunos compreendam o posicionamento do 

entrevistado, mas não generalize. Em determinados casos, as redes sociais permitem uma 

interação maior entre os sujeitos envolvidos, mesmo estando à distância).  
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Apêndice 2                               
 

Modelo de tabela das entrevistas 

 Participa 
de redes 
sociais. 
Qual?  

Quais 

Atividades 

são 

desenvolvi-

das com 

maior 

frequência? 

Aceita 
solicitação 
de 
amizade 
de desco-
nhecidos? 

Utiliza 
Critérios 
para 
seleção de 
amigos. 
Quais? 

Aceitar 
pessoas 
desconhe
cidas 
pode ser 
perigoso? 
Por quê? 

O que 

acha das 

relações 

de amiza-

des 

criadas 

nos SRS? 

Nesses 

ambientes 

pode-se 

criar 

verdadeiros 

laços de 

amizade? 

Entrevistado 
1 

       

Entrevistado 
2 

       

Entrevistado 
3 

       

Entrevistado 
4 

       

Entrevistado 
5 
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Apêndice 3                                                                                                                                                         

TUTORIAL 1 

  

COMO USAR O CANVA: 

 

1- Primeiro, acesse o site www.canva.com e faça o login usando seu Facebook ou sua conta 

do Google. Se preferir, você pode criar um cadastro exclusivo para o Canva; 

 

2- Ao acessar a interface do Canva você deverá escolher o tipo de banner ou imagem que 

deseja criar. No menu Criar um design, à esquerda do monitor, você abre uma janela com 

modelos de design já pré-definidos: Posts de redes sociais, Documentos, Blogs e eBooks, 

Materiais de marketing, Cabeçalhos de e-mail e social media, Eventos, Anúncios. Cada uma 

dessas opções vem com várias alternativas de design e layout que você pode utilizar. 
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3- Depois de selecionado o design você é direcionado para a área de criação. Na lateral 

esquerda da interface você encontra os menus para personalização do seu projeto: Layout, 

Elementos, Texto, Fundo, Uploads. O programa dispõe de uma variedade de formatos de 

letras, imagens, ilustrações, formas e layouts para utilizar nos documentos. Além disso, você 

pode a qualquer momento enviar imagens da sua biblioteca pessoal utilizando a seção 

“Uploads” e usar esses arquivos em suas criações.  

 

4- A área de trabalho do Canva é bem fácil de usar, com rápida identificação dos elementos 

disponíveis. A maioria dos recursos de imagem, ícones, figuras, entre outros são gratuitos, 

mas existem algumas ferramentas que são pagas e custam por volta de US$ 1,00 cada.   
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5- Ao finalizar o projeto, você pode “compartilhar” o arquivo diretamente nas redes sociais ou 

salvar o documento clicando no menu “Baixar”, no canto superior direito.  Ao escolher o 

formato do arquivo final, o Canva inicia automaticamente o download do seu trabalho. 

 

 

TUTORIAL 2 

 

 

COMO USAR O TEXGRAM: 

 

1- Pelo celular, entre na loja de aplicativos Play Store, coloque na pesquisa o nome do 

aplicativo Textgram e em seguida coloque-o para instalar 

 

2- Depois de instalado, ao abrir o programa, você encontrará na tela duas opções de uso: 

modo template ou tela vazia. Caso escolha o primeiro, ele já sugere fundos e fontes pré-

definidos. Se optar pelo segundo, você poderá criar o banner ao seu modo.  

 

3- Em cada uma das opções você poderá editar a tela, a fonte, os templates (layouts), os 

fundos, acrescentar adesivos, filtros e molduras. Depois de selecionado o design do seu 

projeto, você encontrará disposto do lado direito da tela, os menus para personalização. Além 

disso, você pode a qualquer momento enviar imagens da sua galeria e usar esses arquivos em 

suas criações.  
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Modo template: 

 

 

Modo tela vazia: 

 

 

4- Com rápida identificação dos recursos para edição, a área de trabalho do Textgran é bem 

fácil de usar. Basta acessar os menus e usar sua criatividade para montar seus banners. Ao 

finalizar o projeto, você poderá “salvar foto” (guardar no seu celular) “salvar design” (caso 

queira editá-lo novamente), e “partilhar” (em redes sociais, por exemplo). 
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Apêndice 4                                                                                                                                                         

GABARITO 2 

 

1) Mark Zuckerberg é um jovem estudante do curso de Ciências da computação da 

Universidade de Havard. Era um jovem de poucos amigos, pois tinha dificuldade de se 

relacionar com as pessoas. Mas logo ficou conhecido pelas publicações em seu blog e pela 

criação do website que comparava as mulheres com animais. Depois de punido por denegrir a 

imagem das mulheres, por derrubar a rede de computadores da universidade e invadir 

computadores alheios, ele começou a pensar no projeto do que viria a ser o facebook.   

 

2) A trama do filme se baseia na história de vida de Mark Zuckerberg e descreve, 

principalmente, como foi o surgimento da rede social facebook. Quem foram os envolvidos; 

quais os problemas decorrentes; qual era a proposta inicial; como desencadeou os processos 

judiciais sofrido pelo protagonista.  

 

3) Contra o protagonista pesa o crime de propriedade intelectual indevida por ter se 

beneficiado da ideia dos irmãos Winklevoss, além do processo judicial instaurado pelo seu 

melhor e único amigo Eduardo. 

 

4) Ele queria criar um espaço virtual em que as pessoas pudessem encontrar seus amigo, saber 

o que se passa com eles, ver seus perfis, fotos. Enfim, reunir toda a vida social da 

universidade e colocar online. 

  

5) Eduardo é o melhor e único amigo de Mark. Ele também faz parte da criação do facebook 

exercendo a função de diretor financeiro e responsável por colocar dinheiro no negócio. 

 

6) Sim/não. Havard é uma universidade privada localizada em Cambridge, Massachusetts, 

Estados Unidos cuja história, influência e riqueza tornam-na uma das mais 

prestigiadas universidade do mundo. Fundada em 1636 pela Assembleia Estadual de 

Massachusetts, Harvard é a mais antiga instituição de ensino superior dos Estados Unidos. 

 

7) A maior parte do tempo se passa na universidade de Havard, embora outros espaços 

também compunham o ambiente da trama: a casa  na califórnia, a sede do escritório do 

facebook, a sala dos depoimentos dos processos jurídicos sofridos por Mark, bares etc. A 
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história se inicia em outubro de 2003 e vai até início de 2007 quando acontece o julgamento 

de Marck, mesclando momentos de passado, presente e futuro por meio de flashback. 

 

8) Resposta pessoal. Espera-se que eles compreendam que situações desse tipo são desonestas 

e que devem ser evitadas. 

 

9) Resposta pessoal. Espera-se que eles percebam que Mark enganou seu amigo levando-o a 

assinar documentos que o prejudicaria.  

 

10) De certa forma sim. Ele foi obrigado a pagar uma indenização de 65 milhões de dólares 

aos irmãos Winklevoss e outra indenização não divulgada para o Eduardo.   
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Apêndice 5                                                                                                                                                  

MODELOS DE CURRÍCULO 

MODELO 1 

Paloma Campos Trindade de Oliveira 

Rua Antônio Viotti Dias, 189 / apto 101 – Rio de Janeiro – RJ  

Telefone: (21) 5412-2121 / (21) 7661-1212 

E-mail: pcamposoliv72@yahoo.com.br 

Idade: 29 anos 

Estado Civil: Casada 

 

Objetivos 

Profissional extremamente competente e comunicativa, busca por vaga como Assistente de 

Departamento Financeiro ou cargo semelhante. 

 

Formação 

 Ensino Superior – Bacharelado em Administração de Empresas - Em Andamento 

Faculdade de Administração Leonor Godoy 

Previsão de Conclusão: Julho/2017 

 Ensino Médio – Escola Estadual Almeida Prado – Concluído em 2012  

 

Experiência 

 Cargo: Assistente Financeiro – Fevereiro de 2014 a Agosto de 2015  

Grupo Pão de Açúcar 

Principais responsabilidades: Movimento de caixa, acompanhamento de extratos 

bancários, auxílio ao fechamento do fluxo de caixa, auxílio a consolidação do balanço 

mensal e composição do DRE.  

 Cargo: Assistente Financeiro – Fevereiro de 2013 a Novembro de 2013  

Escola Monteiro Lobato 

Principais responsabilidades: Movimento de caixa, acompanhamento de extratos 

bancários, cobrança de inadimplentes.  

 

Cursos complementares 

 Curso Contabilidade para Não Contadores – SENAC/RJ – Carga horária: 30 horas 

 Curso Matemática Financeira com a HP12C – SENAC/RJ – Carga horária: 30 horas 

 Curso Administração Financeira para Pequenas e Médias Empresas – SENAC/RJ Carga 

horária: 72 horas 

 

Idiomas 

 Inglês – intermediário (Number One, 2 anos, em andamento) 
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MODELO 2 

Luiz Caldanha Gomes Marques 

Rua Flor de Lis, 891 – Palmares - São Paulo – SP – CEP 11276-541 

Telefone: (11) 8881-1111 - E-Mail: luizcgomesm@gmail.com 

Idade: 24 Anos - Estado Civil: Solteiro 

 

Objetivo: Estágio em Suporte Técnico de Redes de Computadores 

Formação Acadêmica  

 

• Bacharelado em Sistemas de Informação – USP – Em curso 

Conclusão prevista para 207 

 

• Técnico em Informática Industrial – CEFET / MG 

Conclusão em 2012 

 

Experiência Profissional  

 

• 2012-2014 – Estágio extra-curricular, remunerado na LocaWeb. Suporte técnico ao 

serviço de hospedagem de sites. 

 

• 2007-2010 – Técnico em manutenção de computadores na PRECISÃO LTDA. 

Responsável técnico pela área de manutenção de notebooks. Responsável pela 

implantação da metodologia 5S no departamento com redução de 20% da perda de 

componentes eletrônicos na sessão. 

 

• 2005-2006 – Estágio curricular do curso técnico, não-remunerado, na R3 Sistemas. 

Programador PHP e Java. 

 

Qualificações e Atividades Complementares  

 

• Inglês Fluente – Curso concluído no Number One Idiomas durante 5 anos. 
 

• Curso em Gestão de Redes de Computadores – Master Cursos / SP – Carga horária: 88 

horas. 
 

• Curso de Gestão de Banco de Dados Oracle – Squadra Tecnologia / MG – Carga 

horária: 45 horas. 
 

• Trabalho de final de curso técnico premiado com menção honrosa. Guia de 

implantação de um ambiente de código-aberto em indústrias. 

 

Informações Adicionais  

• Intercâmbio estudantil em Londres, durante 6 meses – 2005 
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MODELO 3 

 

Rodrigo Magalhães Pedroso Dias14 
Brasileiro, solteiro, 29 anos 

Rua Castor de Afuentes Andradas, número 109 

Pampulha – Belo Horizonte – MG 

Telefone: (31) 8888-9999 / E-mail: rodrigoaug@gmail.com.br 

 

OBJETIVO 

 
Cargo de Analista Financeiro 

 

FORMAÇÃO 
 
 

• Pós-graduado em Gestão Financeira. IBMEC, conclusão em 2016. 

• Graduado em Administração de Empresas. UFMG, conclusão em 2014. 

 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
 
 

• 2014-2016 – Rocha & Rodrigues Investimentos 

Cargo: Analista Financeiro.  

Principais atividades: Análise técnica de balanço patrimonial, análise de custo de 

oportunidade, análise de estudos de mercado. 

Responsável pelo projeto e implantação de processos pertinentes a área. Redução de 

custos da área de 40% após conclusão.  

• 2010-2013 – ABRA Tecnologia da Informação 

Cargo: Assistente Financeiro 

Principais atividades: Contas a pagar e a receber, controle do fluxo de caixa, pagamento 

de colaboradores, consolidação do balanço mensal.  

 

CURSOS COMPLEMENTARES 

 
 

• Curso Complementar em Gestão de Investimentos de Renda Variável (2011). 

• Curso Complementar em Direito Empresarial (2009). 

 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

 
 

• Disponibilidade para mudança de cidade ou estado 

                                                           
14 Todos os modelos aqui apresentados estão disponíveis no link: http://www.meucurriculum.com/download-

modelos-cv-gratuitos--.php  

http://www.meucurriculum.com/download-modelos-cv-gratuitos--.php
http://www.meucurriculum.com/download-modelos-cv-gratuitos--.php
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Apêndice 6                                                                                                                                                      

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

Grade de Avaliação de Desempenho 

Critérios / Desempenho Muito 

baixo 

Baixo  Médio Alto Muito 

alto 

 Leitura  

Identifica a finalidade de textos de 

diferentes gêneros; 

     

Identifica a finalidade dos textos em 

diferentes suportes; 

     

Consegue levantar dados e 

informações a partir da leitura; 

     

Consegue fazer pesquisa utilizando 

como auxílio sites de busca; 

     

Consegue compreender e interpretar 

o que foi lido; 

     

Consegue fazer leitura 

(compreensão) de textos 

multimodais: tabelas, figuras, 

banners, vídeos, filmes, cartilhas, 

poemas, fotografias etc. 

     

Consegue analisar e comparar 

argumentos e opiniões em 

comentários de posts publicados em 

redes sociais; 

     

 Escrita  

Há progressão entre as informações;  

 

    

Consegue articular as ideias;  

 

    

Consegue adequar-se à situação de 

comunicação (locutor, interlocutor); 

     

Há pertinência em relação à 

composição do gênero; 

     

Há pertinência em relação à 

temática; 

     

Consegue elaborar tabelas ou 

gráficos para a compreensão de 

temas em estudo; 

     

Consegue produzir textos que 

conjuguem diferentes linguagens 

(verbal e não verbal). 

     

 Oralidade  

Consegue formular pequenos 

resumos orais de textos lidos; 
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Consegue ler respeitando as marcas 

de pontuação; 

     

Consegue adequar-se oralmente às 

diferentes situações comunicativas;  

     

Consegue identificar e analisar 

posicionamentos defendidos e 

refutados na escuta de gêneros como 

entrevista, debate, seminário. 

     

 Aspectos linguísticos  

Articulação entre parágrafos; 

 

     

Coesão verbal (emprego dos tempos 

verbais); 

     

Coesão nominal (retomadas 

anafóricas ou catafóricas); 

     

Uso de dêiticos pessoais, 

modalizadores; 

     

Presença de inversões sintáticas; 

 

     

Paralelismo sintático e semântico; 

 

     

Sinais de pontuação. 
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