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RESUMO 

 

Esta dissertação, tendo por base os estudos da Linguística Aplicada, tem por objetivo revelar, a 

partir da análise de livros didáticos de Língua Portuguesa, do 1º, 2º e 3º anos, do Ensino 

Fundamental, como o letramento digital está disposto nas atividades e quais as implicações 

desse para o ciclo de alfabetização. Dessa forma, esta pesquisa se apoia em análise qualitativa 

e interpretativista de dados, a partir de coletas garimpadas em diferentes obras. O objeto de 

produção dos dados são livros didáticos aprovados pelo Ministério da Educação e Cultura, 

Programa Nacional do Livro Didático 2019 e envolve três diferentes editoras cujos livros foram 

escolhidos por três diferentes escolas da rede pública municipal de Jequié, Bahia. Os 

instrumentos geradores/coletores dos dados são Roteiros em forma de Tabelas com perguntas 

gerais e específicas sobre a composição das obras analisadas, Análise de atividades relacionadas 

às Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação e atividades que favoreçam a práticas 

de Letramento Digital. O resultado obtido por meio desses instrumentos indica que o livro 

didático de Língua Portuguesa (LDP) dos referidos anos ainda apresenta poucas atividades que 

remetem a possibilidade de se ter uma escola que possibilite que os educandos possam ter 

acesso a atividades que vão além do contexto escolar. Ele ainda revela que temos uma escola 

cujo sistema é muito centrado em si mesmo, ou seja, tem por natureza o domínio que é pouco 

estimulante no sentido de que os educandos possam ter neste período de aquisição e 

desenvolvimento de etapas de leitura e escrita múltiplas atividades que possam estimular mais 

seu contato com o mundo letrado. Nesse sentido, sabemos que o contexto global no qual 

vivemos tende a ser cada vez mais tecnológico e digital; estimulado pelo uso da internet. 

Portanto, compreendemos, nesse trabalho, que o afastamento do LDP deste contexto traz 

implicações para o ciclo de alfabetização que vão desde a pouca motivação para se aprender de 

forma mais conectada como o mundo real à crença de que a escola continua atuando de forma 

tradicionalista. 

 

Palavras-chave: Linguística Aplicada. Ensino Fundamental. Alfabetização. Livro Didático. 

Letramento Digital. 

 

 

 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

This dissertation, based on the studies of Applied Linguistics, aimed to reveal, from the analysis 

of Portuguese Language Textbooks, 1st, 2nd and 3rd gades of Elementary school, how Digital 

Literacy is arranged in the activities and which the implications of it for the literacy phase. 

Thus, this research is based on qualitative and interpretative analysis of data collected in 

different textbooks. The object of data production is textbooks approved by the Ministry of 

Education and Culture, Textbook National Program 2019 and involves three different 

publishers whose books were chosen by three different schools of the municipal public network 

of Jequié, Bahia. The instruments generating / collecting the data are the Closed Questionnaire, 

Questionnaire with general questions, Analysis of activities related to Digital Literacy. The 

result obtained through these three instruments indicates that the Portuguese Language 

Textbook (PLT) of the mentioned years still presents few activities that refer to the possibility 

of having a school that allows the students to have access to activities that go beyond of the 

school context, revealing that we still have a school whose system is very self-centered, that is, 

it is by nature a domain that is not very stimulating in the sense that students can have in this 

period of acquisition and development of reading and writing multiple activities that may 

stimulate more their contact with the literate world because we know that the global context in 

which we live tends to be increasingly technological and digital stimulated by the use of the 

internet. Thus, it is understood in this research that the separation of the PLT from this context 

has implications for the literacy cycle, ranging from the lack of motivation to learn in a more 

connected way like the real world to the belief that the school continues to act in a traditional 

way. 

 

Keywords: Applied Linguistics. Elementary School. Literacy. Textbook. Digital Literacy. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A língua é uma forma de categorizar o mundo, 

de interpretá-lo. 

José Luiz Fiorin 

 

 Qual a importância de se estudar a presença das Tecnologias Digitais de Informação e 

Comunicação (TDIC), uso da internet e atividades que promovam o Letramento Digital (LD) 

no Livro de Língua Portuguesa de Ensino Fundamental (LDP) e suas Implicações para o Ciclo 

de Alfabetização? A resposta a este questionamento perpassa por razões de ordem pessoal, 

profissional, social e científica. Assim, esclareço que não se trata de duas perguntas de pesquisa, 

mas do tema Letramento, ou melhor, Letramentos; na perspectiva da Pedagogia dos 

Multiletramentos (PM) por considerar que há diferentes letramentos que dialogam entre si, 

assim como, podem se complementar em muitas situações de comunicação. 

 A vontade de pesquisar sobre o Letramento Digital no livro didático, no ciclo de 

alfabetização se deu, inicialmente, por razões pessoais, pois comecei a observar o contato que 

minha filha de quatro anos, na época, tinha com plataformas e dispositivos digitais e eletrônicos 

ao mesmo tempo em que ela já havia iniciado seu processo de escolarização. Assim, comecei a 

perceber que poderia haver implicações da presença das TDIC e de práticas de Letramento 

Digital sobre o seu processo de alfabetização, mais especificamente, sobre o processo de 

aquisição e uso do código escrito da Língua Portuguesa. 

 Essa vontade de me debruçar sobre o referido tema também encontrou motivações na 

minha formação acadêmica, Letras: português-inglês, quando tive a oportunidade de conhecer 

um pouco sobre a origem e evolução da linguagem humana. Ainda, por saber que a língua se 

desenvolve nos indivíduos de forma espontânea e natural, mas também, por saber que ela é 

carregada de sentido; principalmente nos espaços formais de aprendizagem como a escola.  

 Percebia que o mundo à nossa volta mudava e evoluía em um ritmo cada vez mais rápido 

e de forma cada vez mais desafiadora. Isso me fez repensar sobre a minha prática em sala de 

aula e me fazia ver que as tecnologias digitais podem ser meios muitos eficazes para se aprender 

sobre nosso código escrito, explorando as diferentes tecnologias digitais as quais quase todos, 

professores e estudantes, têm acesso na contemporaneidade. 

 Este objeto de pesquisa também perpassa pela motivação social, pois ele aborda as 

tecnologias digitais como um dos principais recursos que estudantes e professores possuem 

dentro e fora da sala de aula para praticar atividades que podem conduzir a diferentes 
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aprendizagens por meio do livro didático. Assim, ao observarmos a Agenda 2030 que trata 

sobre os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, assinada por 197 países, a meta 4 que 

trata sobre Educação de Qualidade, o objetivo 4.1 aponta que até 2030, tal agenda deve garantir 

que todas as meninas e meninos completem o ensino primário e secundário livre, equitativo e 

de qualidade, que conduza a resultados de aprendizagem relevantes e eficazes, desenvolver este 

projeto de pesquisa é uma forma de auxiliar nossa sociedade e comunidade no cumprimento de 

tal objetivo. 

 Tendo este a sua função bem determinada no processo de ensino-aprendizagem, ele se 

trata de um objeto de pesquisa que está anterior às relações que acontecem entre aqueles que 

ensinam e aqueles que aprendem e por isso deve ser tomado como algo a ser investigado, pois 

o livro didático também faz parte da cultura escolar brasileira que está relacionada às interações 

didáticas, assim como, às relações etnográficas. 

 A razão científica encontra-se também relacionada à razão social, pois assumimos neste 

trabalho a concepção de língua enquanto fenômeno social que se dá, não apenas por concepções 

que veem a língua enquanto um produto ou como representação do pensamento sob a ótica de 

um sistema fechado em si mesmo.  

 A razão científica parte da vontade de contribuir com os estudos da linguagem, mais 

especificamente com os estudos da Linguística Aplicada, pois esta se propõe em ir além da 

possibilidade de descrever fenômenos da linguagem humana (MOITA LOPES, 2013). Essa 

concepção se propõe a apresentar interpretações mais amplas e tenta buscar soluções para 

problemas da língua utilizada no dia a dia em situações reais de comunicação e interação. 

 Dessa forma, com base no que apontamos até então, levando em consideração a temática 

LDP, TDIC, LD e Alfabetização, buscamos saber como andam as pesquisas que abordam tal 

temática. A saber, no banco de dissertações do Programa de Pós-Graduação em Letras: Cultura, 

Educação e Linguagens (PPGCEL), da Universidade Estadual da Bahia, Vitória da Conquista, 

Bahia, sobre os saberes das linhas de pesquisa Linguagens e Educação e Linguagens e práticas 

sociais, que integram uma única área de concentração: Estudos Multidisciplinares sobre 

Cultura, Educação e Linguagens, verificamos os anos de 2010 até o ano de 2017.  

 Assim, o resultado encontrado foi de 94 dissertações defendidas e publicadas até o dia 

04/02/19. Deste total, apenas 7,4 % desses trabalhos de pesquisa se referiam ao Livro didático 

sob óticas diversas e um total de 13,8% deles abordavam alguma espécie de letramento, 

utilizamos os critérios de títulos, palavras-chave e ano.  

 Com relação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), 

dos últimos oito anos, houve um total de 7.870 dissertações referentes à temática Livro didático 
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e 13.238 dissertações referentes à temática Letramento Digital, ambos os resultados se valeram 

dos critérios de palavras-chave, mestrado, dissertação e ano.  

 Por fim, realizamos uma busca no site Scientific Electronic Library Online (SciELO) 

que é um banco de dados bibliográfico, biblioteca digital e modelo cooperativo de publicação 

digital de periódicos científicos brasileiros de acesso aberto e encontramos apenas 10 trabalhos 

científicos que tratam do Letramento Digital e 78 trabalhos que abordam a temática Livro 

didático. 

 Ressaltamos neste trabalho de pesquisa que nas três fontes supracitadas, não 

encontramos o tema Letramento Digital no Livro Didático de Língua Portuguesa do Ensino 

Fundamental e suas Implicações para o Ciclo de Alfabetização. Dessa forma, esse tema se 

revela de extrema importância para os estudos da Pedagogia dos MULTI (letramentos), mais 

especificamente sobre o Letramento Digital que é amparado nos estudos e estudiosos da 

Linguística Aplicada. 

 Dessa forma, a pergunta de pesquisa principal que norteou este trabalho foi como o 

Letramento Digital é abordado e apresentado no LD na disciplina de Língua Portuguesa do 1º 

ao 3º ano do Ensino Fundamental e quais as Implicações dele para o Ciclo de Alfabetização? 

Portanto, esta pesquisa teve como objetivo principal investigar, tendo por base a análise de três 

diferentes livros didáticos de LP, aprovados pelo Ministério da Educação e escolhidos por 

professores de três diferentes escolas da Rede Municipal de Ensino, da cidade de Jequié, Bahia 

e como o LD é apresentado para que professores possam ter mais opções que possibilitem outras 

atividades que tenham diferentes TDIC que auxiliem os educandos a desenvolver melhor seus 

processos de leitura e escrita. 

 Para se atingir respostas à pergunta principal deste trabalho, tomamos como base 

objetivos específicos que pudessem nos ajudar a pensar melhor os instrumentos dessa pesquisa, 

a saber: 

 Gerar dados sobre como o LD está disposto nos LDP; 

 Verificar como esses LDP oportunizam o desenvolvimento de ações que favoreçam 

LD;  

 Identificar quais são os propósitos das atividades relacionadas ao LD nos LPD.  

 Ainda, esclarecemos que esta pesquisa se trata de uma pesquisa qualitativa que se baseia 

em elementos de cunho quantitativo. Qualitativa, pois ela busca compreender e interpretar o 

conceito de Letramento Digital que, partindo da concepção de que este faz parte de um conceito 

guarda-chuva que está dentro dos estudos da PM, como apontam Cope e Kalantzis (2001 apud 

BORBA; ARAGÃO, 2012), e sabendo que existe uma diferença entre alfabetização e 
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letramento(s), Soares (2004), sendo essa relacionada ao processo de aquisição do alfabeto, 

assim como o desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita. Já este se refere a práticas 

e ações nas quais tais habilidades sejam necessárias; podemos concluir que o LD é prática de 

leitura e escrita em ambientes digitais com uso ou não da internet. 

 Ainda sobre a pesquisa qualitativa, ela foca no aprofundamento da compreensão de um 

grupo social, de uma organização, de uma questão particular etc. De acordo com Goldemberg 

(1997 apud SILVEIRA; CÓDOVA, 2017) os pesquisadores qualitativos recusam o modelo 

positivista aplicado ao estudo de vida social, uma vez que o pesquisador, não pode fazer 

julgamentos nem permitir que seus preconceitos e crenças contaminem a pesquisa. Ele deve ser 

imparcial, objetivo e analisar os fatos sem contaminá-los com julgamentos de valor. 

 Nesse tipo de abordagem os dados coletados não são apenas quantificados, metrificados 

e o pesquisador centra-se na compreensão e explicação da dinâmica do fenômeno a ser 

analisado. Ainda, a pesquisa quantitativa compreendida como a identificação, quantificação e 

sistematização que se dá por meio da geração de dados. Organizada e estruturada por meio de 

números, tabelas e gráficos, instrumentos de análises com perguntas sobre o que está descrito 

nos objetivos deste trabalho de pesquisa que, após serem tabulados, devem ser interpretados, 

buscando confirmar, ou não, o que se propõe saber.  

 Fonseca (2002) aponta que a utilização conjunta da pesquisa qualitativa e quantitativa 

permite recolher/gerar mais informações do que se poderia conseguir isoladamente. 

 A importância de se pesquisar sobre como o LD está disposto nos LDP, nos primeiros 

anos do processo de alfabetização se faz necessário, pois o censo realizado em 2010, mostra 

que, da população com 15 anos ou mais, 13,9 milhões são considerados analfabetos (IBGE, 

2018) e compreendemos neste trabalho que o LD se apresenta como um meio a mais de tornar 

a alfabetização mais profícua e efetiva, pois ele aproxima a alfabetização das mais variadas 

tecnologias, principalmente das digitais, e do mundo moderno. 

 Ainda que a meta do Plano Nacional de Educação (PNE), 2014-2024, tem por objetivo, 

a saber: I – Erradicação do analfabetismo, sendo que a tecnologia também está presente na meta 

VII - Promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do País (BRASIL, 2014). 

 Esta dissertação está dividida em oito capítulos que se organizam em 1- Introdução, 2- 

Fundamentação Teórica, 3- Objeto da Pesquisa, 4- Dialogando e Compreendendo o Conceito 

de Letramento Digital, 5- O Lugar do Letramento Digital na Nova Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC), 6- Alfabetização: Afinal o que é Isso? 7- Aspectos Metodológicos e 

Material Analisado, 8- Análises dos Dados e as com as Considerações Finais que apresentam 
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uma síntese sobre o que foi possível se observar e o que foi possível perceber do objeto em 

análise durante as etapas da pesquisa.  

 No primeiro capítulo, apresentamos a Introdução que aponta algumas das motivações 

pessoais, profissionais, sociais e científicas que nos incentivaram a materializar esta pesquisa, 

perpassando a pergunta que orientou este trabalho, assim como os objetivos geral e específicos, 

os aspectos da metodologia e os princípios teóricos para fundamentação.  

O segundo capítulo, “Fundamentação Teórica”, é o espaço no qual dedicamos as 

leituras, escritas e teorias sobre os Estudos da Linguagem, perpassando o mito, a religião e a 

ciência, buscando situar este trabalho na perspectiva da Linguística Aplicada, partindo da ideia 

de posicionar o Letramento Digital dentro do campo Educação e da LA. Assim, para tal, 

recorremos ao seguinte suporte teórico, na ordem de citação: Chomsky (1965), Piaget (1975), 

Almeida Filho (1987), Bakhtin (2009), Vygotsky (1996), Kleiman (1998), Rajagopalan (2003), 

Veiga-Neto (2003), Moita Lopes (1996, 2006, 2013), Mioto, Silva e Lopes (2007), Serres 

(2013), Rojo (2013), Zarco (2015), e Ribeiro (2018). 

No terceiro capítulo, “Objeto da Pesquisa”, abordamos os principais aspectos do objeto 

da pesquisa, ou seja, do Livro Didático de Língua Portuguesa dos 1º, 2º e 3º anos do Ensino 

Fundamental, entendendo um pouco sobre seus conceitos e significados, perpassando sobre a 

história do Livro Didático e sua Implementação no Sistema Público de Ensino Brasileiro, 

percebendo alguns destaques sobre tal processo de implementação e sobre as TDIC. Assim, 

lançamos mãos do Aurélio online e do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) - Brasil 

1935-2019.  

No quarto capítulo, “Dialogando e Compreendendo o Conceito de Letramento Digital”, 

perpassando diferentes autores e pesquisadores. Dentre eles, destacamos: Soares (1998), 

Kleiman (1995), Street (1995), Jung (2003), Lemke (2010), Gee (2010), Coscarelli (2007), 

Ribeiro e Coscarelli (2005), Dudeney, Hockly e Pedrum (2016) e Xavier (2002, 2007, 2009). 

No capítulo cinco, O Lugar do Letramento Digital na Nova BNCC procuramos destacar 

as Competências e Habilidades, gerais e específicas, na nova BNCC/2017, perpassando a 

Linguística Aplicada e as Inter-relações entre o PNLD e a BNCC. Para tanto, buscamos suporte 

teórico em: Brasil (2017) e PNLD/2018. 

 No sexto capítulo, “Alfabetização: Afinal o Que é Isso?” Partimos para a compreensão 

deste termo, buscando dialogar com diferentes autores e estudiosos do tema, assim como 

documentos oficiais, buscando definições que dialogam com a proposta deste trabalho de 

pesquisa. A saber: Brasil (1996, 2017), Soares (1998, 2004, 2008), Kleiman (1995) e Freire 

(1979). 
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No sétimo capítulo, “Aspectos Metodológicos e Material Analisado”, partimos do 

caminho inicial para a concretização desta pesquisa, perpassando a abordagem de pesquisa, 

justificando como os instrumentos de registros e coleta de dados foram elaborados, assim como 

compreendendo as características do objeto de análise. Para tanto, recorremos a: Brasil (2017, 

2019), Minayo (2003), Goldenberg (1999), Fonseca (2002). 

 No oitavo capítulo “Análises dos Dados”, partimos dos dados coletados e registrados 

nos Instrumentos 1, 2, 3, 4 e 5 tanto sobre a perspectiva numérica, por meio de suas quantidades 

e porcentagens, tanto sob a perspectiva da interpretação e compreensão da análise de atividades 

relacionadas ao Letramento Digital nos Livros de Língua Portuguesa, no Ensino Fundamental 

I e seus objetivos para o planejamento de um ensino baseado em formas mais digitais.  

 Assim, com base nisso, encontramos suporte teórico para atingir o objetivo principal 

desta pesquisa “qual a sua implicação (do LD no LDP) para o ciclo de alfabetização. Dessa 

maneira, analisamos os dados, buscando fazer pontos e contrapontos entre eles, utilizando: 

Serres (2013), Coscarelli (2016), BNCC/2017, Alves (2017), Guia de Escolha do PLND/2018, 

Ribeiro (2018) e outros. 

 Nas “Considerações finais”, retomamos as principais ideias apresentadas neste trabalho, 

destacando a importância dos estudos da Linguagem que serviram de base para a materialização 

desta pesquisa, em especial, os estudos e estudiosos da Linguística Aplicada.  

 Ainda, retomando o objetivo geral deste trabalho, ressaltando a importância dos dados 

encontrados para (re)pensarmos as implicações do LD nos LDP para o ciclo de Alfabetização, 

finalizando a pesquisa provocando novos e outros pesquisadores a dar continuidade a este 

estudo para que no futuro possamos construir, cada vez mais, reflexões acerca das TDIC nos 

processos educacionais, em especial ao ensino-aprendizagem de Língua Portuguesa.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

Todos os homens falam, mas por que nem todos 

são gramáticos ou linguistas? 

 Colombat e Bernard 

 

2.1 Estudos da Linguagem: mito, religião e ciência 

 

Quando surgiu a linguagem, as línguas, o interesse em se estudar, compreender e 

interpretar os fenômenos linguísticos? Talvez quando o ser humano tomou consciência de que 

ele podia falar, interagir e construir sentidos.  

 Assim, o que a ciência e a visão bíblica têm a dizer sobre a origem da linguagem? Como 

a Linguística Aplicada (LA) é uma ciência que recorre a outras para sistematizar algumas 

concepções e métodos, julgamos necessário recorrer a Vygotsky (1996), a Piaget (1976) e ao 

que o mito ou visão bíblica apontam sobre essa temática. 

Podemos inferir que a origem da linguagem, em especial a fala ou o início da produção 

de gestos e sons passa a possuir um caráter mais significativo e comum que podem ser usados 

por todos os membros de um determinado grupo social.  

Percebe-se ainda que são produções feitas para se tentar explicar como os grupos sociais 

passaram a se organizar melhor e a viver melhor por meio da linguagem sistematizadas. Outra 

observação importante a fazer é o fato de se ter diferentes tribos criando suas sistematizações e 

significações de formas diferentes umas das outras, revelando que o caráter social tem fortes 

implicações sobre as diferentes construções de sentido.  

A Bíblia Sagrada revela em Gêneses 2 que Deus designa Adão para nomear os seres da 

Terra: 

 

Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo, e toda a ave 

dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhes chamaria; e tudo o que Adão 

chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. 

E Adão pôs os nomes a todo o gado, e às aves dos céus, e a todo o animal do campo; 

mas para o homem não se achava ajudadora idônea (GÊNESIS 2:19, 20). 

 

Ainda julgamos necessário trazer um pouco sobre o fato do surgimento das diferentes 

línguas, ainda, a saber, na mesma obra, em Gêneses 11, assim: 

 

A terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. 

E aconteceu que, partindo eles do oriente, acharam um vale na terra de Sinar; e 

habitaram ali. 
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E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o 

tijolo por pedra, e o betume por cal. 

E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, 

e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. 

Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens 

edificavam; 

E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua; e isto é o que 

começam a fazer; e agora, não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. 

Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do 

outro. 

Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra; e cessaram de edificar a 

cidade. 

Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de 

toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. 

(GÊNESIS 11:1-9). 

 

Nessa visão bíblica, percebe-se que tudo no mundo foi nomeado por Adão e que após o 

dilúvio, os descendentes de Noé decidem construir uma torre para que as pessoas não se 

espalhassem e povoassem a Terra. 

Assim, como se chegar à morada de Deus. Duas ações, que segundo a Bíblia, 

contrariavam os mandamentos de Dele, sendo que Este desce a Terra e dar para eles novas 

línguas para que pudessem espalhar-se e viver em grupos diferentes por partes diferentes do 

mundo. 

Ainda sobre os estudos e origem da Linguagem, recorremos ao documentário As 

Origens da Linguagem - do grito à fala, o qual aponta importantes e interessantes ideias e 

concepções que são colocadas por diferentes especialistas como linguistas, arqueólogos, 

geneticistas, psicólogos, neurologistas, entre outros; a saber, por exemplo, que a fala ou traços 

de fala começam a surgir com o homem de Neandertal (ZARCO, 2015). 

Assim, também que, quando comparados aos macacos, um bebê humano possui a 

mesma estrutura de sons deles, porém é a partir do sétimo mês que os humanos começam a 

desenvolver suas estruturas que vão possibilitar a emissão de sons articulados, ou seja, a faringe, 

como se estivessem predestinados ou programados a falar. Já os macacos e chimpanzés adultos 

conseguem reproduzir todos os sons existentes, mas não conseguem falar. Isso mostra que estes 

não falam não por causa de seus canais vocais, mas por não possuírem controle sobre estes 

órgãos, eles não possuem a capacidade de associar gestos a sons (ZARCO, 2015). 

O documentário sugere, assim, que o surgimento da fala não estaria relacionado não 

somente à estrutura fisiológica, mas a partir da padronização de ferramentas por volta de dois 

milhões de anos, uma indicação de que já havia uma comunicação com linguagem. Assim, 

aprendizagem significa transmissão de conhecimento que não poderia se dá apenas por 

grunhidos e gritos, mas sim de forma mais sistematizada, ou seja, de forma simbólica. 
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Assim, ainda segundo Zarco (2015), muitas das sugestões e suposições trazidas pelo 

referido documentário acerca da origem da fala são baseadas em estudos de diferentes crânios 

supostamente de diferentes períodos da história da humanidade que mostram pequenas 

evoluções ou mudanças na morfologia do cérebro, ou seja, de partes do crânio que indicam 

deslocamentos de áreas que foram possibilitando a emissão de sons relacionados a gestos e, por 

conseguinte, associações destes com a simbologia que leva à fala mais articulada, em particular 

a zona de desenvolvimento parental, do hominídeo ao homem moderno. 

Zarco (2015) aponta ainda que para a Psicologia, o controle dos gestos em humanos é 

anterior à vocalização. Afirma que é no hemisfério esquerdo que se encontram as duas áreas 

responsáveis pela linguagem, a saber, a área de Broca que comanda a produção da linguagem 

e a área de Wernicke que é responsável pela compreensão da linguagem, sendo estas duas áreas 

ligadas por uma via neuronal chamada de versículo arqueado, ou seja, estas áreas trabalham em 

conjunto. 

Estudos foram realizados para se verificar estas duas áreas, sendo pessoas expostas ao 

conto de histórias gestuais e pessoas expostas a histórias orais para saber como acontece a 

manifestação de uma e de outras nessas áreas do cérebro. Assim, com a experiência, pode-se 

perceber que a área de Broca foi mais ativada com a vocalização da história e a de Wernicke 

mais ativada com “imagentificação”, imaginação da história.  

Portanto, a ideia de que a linguagem surge a partir dos gestos é potencializada por este 

experimento, pois uma área comum é criada para compreender as diferentes formas de falas e 

gestos. Uma atividade que remonta a mais de quatro milhões de anos. 

Linguistas afirmam que o ser humano é um ser social, portanto, um ser capaz de falar, 

sendo esta fala servindo, inicialmente para contar histórias que por meio destas a sociedade 

constitui culturas e por meio das redes sociais, as linguagens que por sua vez estão atreladas às 

novas formas de evolução como, por exemplo, às novas TDIC (CHOMSKY, 1965; BAKHTIN, 

2009; MIOTO; SILVA; LOPES, 2007). 

Dessa forma, ainda recorremos à visão psicológica do desenvolvimento da linguagem. 

Recorremos às ideias de Vygotsky pois para ele, ela tem uma relação com o pensamento, ou 

seja, a aprendizagem e o desenvolvimento cognitivo são processos construídos culturalmente. 

Assim, a base da aquisição e do desenvolvimento da linguagem como sendo mais social 

e cultural do que individual e biológica. O pensamento e a linguagem não são elementos 

dissociáveis, diferentes, autônomos e reduzidos apenas a sua época e aos reflexos e hábitos – 

individuais. 



28 

 

 Desta forma, para Vygotsky, as formas primárias de conhecimento, que seriam o acesso 

do sujeito aos objetos de conhecimento, acontece de forma mediática, possibilitada pelos 

sistemas semióticos, destacando-se o papel da linguagem (VYGOTSKY, 1996). 

No que diz respeito às ideias de Piaget sobre o desenvolvimento da linguagem, verifica-

se que ele percebe o desenvolvimento cognitivo construído a partir do biológico.  

Segundo Piaget (1976), a inteligência organiza-se por meio de uma lógica da ação tendo 

por base o biológico (reflexos inatos do bebê, por exemplo), ou seja, para Piaget, os atos 

biológicos são atos de adaptação ao meio físico. 

No que se refere ao desenvolvimento da linguagem, Piaget sugere que o 

desenvolvimento linguístico depende do desenvolvimento da inteligência, sendo considerado 

uma forma de representação desta última. Para ele, o desenvolvimento cognitivo que irá 

possibilitar o nascimento do simbolismo.  

Desta forma, com base nas diferentes concepções de como a linguagem surgiu e com o 

apoio de diferentes teorias, pode-se concluir que desde o domínio do fogo até o uso de 

grunhidos, sons e diferentes gestos associados à significação, o ser humano passou a construir 

linguagem, língua e fala e, também, constituir e a constituir-se nas e pelas questões culturais de 

seu tempo, possuindo a possibilidade de criar conhecimentos que servem a gerações futuras.  

Sendo assim, o ser humano em contextos atuais é exposto às mais diferentes formas de 

linguagem que tornam sua aquisição mais rápida e espontânea. 

 Com base no questionamento de Colombat “Todos os homens falam, mas por que nem 

todos são gramáticos ou linguistas?” que introduz este capítulo e nos serve de reflexão para 

pensar os estudos da linguagem e verificando que existe uma diferença entre competência e 

performance (CHOMSKY, 1965), ou seja, que existe a língua internalizada e a língua 

exteriorizada e que, para a Linguística Teórica, o que interessa é a língua interna dos falantes. 

Assim, respondendo à pergunta de Colombat, podemos concluir que as pessoas falam por que 

é uma capacidade nata do ser humano. Porém, debruçar-se sobre os fenômenos linguísticos é 

outra questão.  

 Destacamos nesta pesquisa, ainda, que é sabido que os estudos em torno da linguagem, 

ao longo da história, têm se debruçado mais sobre as normas gramaticais, iniciando na Grécia 

com a gramática do bem falar e do bem escrever, com Platão. É também sabido que os estudos 

de uma espécie de Linguística Comparada eram feitos nos séculos antes de Saussure, o que 

pode ter incentivado Saussure a questionar a forma como estes estudos se propunham a pensar 

a linguagem e língua. 
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 O que destacamos nesta pesquisa é a ideia incontestável de que a linguagem sempre 

existiu como campo de estudo. Porém, é com Saussure (1986), que este campo tem o seu nome 

definido, assim como seu objeto de estudo. Surge a Linguística Teórica. A Linguística Teórica 

se ocupa de compreender a língua enquanto um sistema, uma estrutura. Ainda, compreendemos 

que não podemos reduzir a língua nem enquanto sistema e nem enquanto normas gramaticais 

apenas. 

 Corroborando essa ideia, Fiorin afirma que: 

 

A questão da língua é muito maior. A linguagem é algo que nos acompanha em todos 

os momentos de nossa vida, tem o poder para o bem e para o mal (por exemplo, com 

elas sussurramos palavras de amor e com elas caluniamos). Por isso, é empobrecê-la 

reduzi-la a uma questão de certo e errado [...] (FIORIN, 2017, p. 8). 

 

 

 Dessa forma, corroboramos e compartilhamos as concepções de Fiorin (2017), quando 

ele afirma que é empobrecer e reduzir a língua quando se pensa nela apenas sobre a perspectiva 

apenas de certo e errado. Acreditamos ser a língua uma questão que vai muito além de um 

simples sistema de regras fechado em si mesmo. 

 Concebemos a língua enquanto construto social quer seja pela visão religiosa, ou pela 

concepção dos mitos ou dos estudos científicos, é resultado não apenas de estruturas mentais 

(MIOTO; SILVA; MOITA LOPES, 2007), mas também, resultado das interações 

socioculturais (BAKHTIN, 2009). 

  

2.2 Letramentos Digitais, Educação e cultura(s) 

 

 

Neste trabalho de investigação sobre o LD, ressaltamos que as tecnologias digitais e o 

uso da internet não foram criados, a princípio, com finalidades educativas. No entanto, a 

Educação, enquanto uma necessidade social do indivíduo, tem buscado se apropriar dessas com 

o intuito de, além de construir uma relação mais estreita com as atuais demandas sociais, 

propiciar o desenvolvimento pleno do ser humano por meio dessas novas formas de mediar a 

aprendizagem entre sujeito e objeto. 

 Resgatamos nesta parte do trabalho os termos PM para compreendermos de forma mais 

clara e abrangente a relação entre LD e Educação. Assim, a PM surge em 1996, como fruto de 

um manifesto resultante de um colóquio, de um grupo de pesquisadores nos Estados Unidos, 

em Connecticut, no qual afirmava que a escola deve tomar para si trabalhar os novos 

letramentos. 
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O manifesto não apenas falava que a escola deveria trabalhar com a Tecnologia da 

informação e comunicação (TIC), mas também de abordar a grande variedade cultural presente 

nas salas de aula de uma nova sociedade, a sociedade de um mundo globalizado que passa a 

exigir novas formas de uso da linguagem para uma comunicação mais ampla, perpassando as 

questões culturais e as novas formas de aprendizagem e comunicação, o que também contribui 

para a resolução de conflitos. 

Ainda, nesta seção desta dissertação, resgatando dois conceitos importantes. O primeiro 

é letramento que aponta para a multiplicidade e variedade de práticas letradas utilizadas em 

uma sociedade. O segundo conceito é o de Multiletramento que se refere à multiplicidade tanto 

cultural quanto textual. 

Assim, no que se refere à multiplicidade cultural, compartilhamos da concepção de 

García Canclini (2008), quando ele diz que esse está relacionado às diferentes formas culturais 

de textos híbridos de diferentes letramentos, diferentes campos.  

Dessa forma, estamos diante de um novo pensar sobre o termo cultura, ou seja, vivemos 

em um mundo aproximado pelas novas TDIC, o que nos faz pensar que já não há mais espaço 

para culturas superiores e/ou culturas inferiores, mas apenas paras as culturas com “c” 

minúsculo e no plural. 

Fazer a relação LD, Educação e cultura(s) se mostra relevante neste trabalho de 

investigação, pois as TDIC têm desempenhado um importante papel na forma como nos 

comunicamos, interagimos buscamos e produzimos conhecimento. Assim, fica claro perceber 

que as culturas se imbricam e se complementam, colocando-se não mais em posições 

superiores, mas apenas distintas e complementares. 

A esse respeito, compartilhamos das ideias de Veiga-Neto 2003, quando ele aponta 

sobre quando e quais áreas do conhecimento passam a questionar a supremacia de uma cultura 

sobre a outra, a saber: 

 

Foi só nos anos 20 do século passado que começaram a surgir as rachaduras mais 

sérias no conceito moderno de Cultura. Os primeiros ataques vieram da antropologia, 

da lingüística e da filosofia; e logo parte da sociologia também começou a colocar em 

questão a epistemologia monocultural. Mais recentemente, a politicologia e 

especialmente os Estudos Culturais foram particularmente eficientes no sentido de 

desconstruir – ou, às vezes, no sentido até de detonar – o conceito moderno e nos 

mostrar a produtividade de entendermos que é melhor falarmos de culturas em vez 

de falarmos em Cultura (VEIGA-NETO, 2003, p. 11, grifo nosso). 

 

Dessa forma, por meio das palavras de Veiga-Neto (2003), podemos perceber a 

importância de repensarmos sobre as diferentes formas de cultura. Da mesma forma, também 
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percebemos que a Educação deve lançar mãos de todo aparato tecnológico para não apenas para 

trabalhar as diferentes formas de cultura, mas também de enriquecer seus processos de ensino-

aprendizagem. 

Assim, a cultura digital não se apresenta como uma cultura superior, mas uma cultura 

que acontece em meio a outras culturas e se complementa nelas. Dessa forma, compreendemos 

que a Educação e sua cultura escolar não podem ficar de fora dessa forma de se pensar e de se 

ter acesso às diferentes formas de cultura. 

Ribeiro, corroborando essa ideia, aponta que: 

 

Dos sites às redes sociais ubíquas, passando por gerações de chats e plataformas de 

ensino a distância, estamos mergulhados, mesmo quando não desejamos, em uma 

relação às vezes explícita, outras implícita, com tecnologias digitais de comunicação. 

Isso inclui a escola, embora, duas décadas depois, ela continue sendo pressionada 

a fazer algo que ocorre muito mais fluidamente fora de seus muros – que, a 

propósito, continuam lá (RIBEIRO, 2018, p. 101, grifo nosso). 

 

Ou seja, a autora supracitada, fala, em outras palavras, que existem outras culturas que 

estão presentes na sociedade e que a escola precisa se atentar para isso. Assim, percebemos que 

a sociedade muda e evolui. Portanto, a escola precisa estar atenta a tais mudanças e reconhecer 

o papel e importância de cada cultura. 

No que diz respeito ao conceito de Educação, nesta pesquisa, recorremos à Constituição 

Federal, de 1988, artigo 205, quando este afirma que: 

 

A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e 

incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da 

pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho 

(BRASIL, 1988, p. 125). 

 

Diante do que o artigo 205 traz sobre a educação, inferimos que todos os brasileiros e 

brasileira têm direito à educação. Inferimos que é um dever do estado e da família. A sociedade 

deve fomentar a educação. Ainda, fica claro que o pleno desenvolvimento da pessoa, o preparo 

da pessoa para o exercício da cidadania e a qualificação da pessoa para o trabalho são objetivos 

básico da educação. 

Dessa forma, perpassando a Constituição Nacional Brasileira, por meio de uma análise 

histórica, é a partir do ano de 1934 que a educação pela primeira vez aparece como um direito 

de todo, em seu artigo 149, assim como as Constituições de 1937, 1946 e 1969, assim como a 

de 1988, como já citamos de forma direta neste texto. Porém, é apenas na Constituição de 1988 

é que a família aparece como colaboradora do processo formativo das pessoas. 



32 

 

O que queremos destacar com esta última informação sobre a importância da família e 

da sociedade no processo educacional dos indivíduos é o fato de que a nação reconhece que ela 

sozinha, enquanto Estado, não dá conta de todos os processos formativos dos indivíduos. 

Assim, mais uma vez, destacamos o fato da importância da escola se apropriar da 

Pedagogia dos Multiletramentos, de forma geral, especificamente do LD, para ter seus 

processos de ensino-aprendizagem mais próximos do contexto relacional em que a sociedade 

atual demanda sobre as novas formas de expressão cultural, assim como, as novas formas de 

interação, comunicação, formas de produzir e de se ter acesso aos novos conhecimentos. 

Finalizamos esta seção desta dissertação, recorrendo ao Dicionário Aurélio online para 

revisarmos o conceito de Educação em seu sentido amplo. Assim, poderemos tecer mais alguns 

comentários sobre este tópico. 

O Dicio - Dicionário online de Português (2019) afirma que o termo Educação se refere 

a: Educação - substantivo feminino. 

1. Ação ou efeito de educar, de aperfeiçoar as capacidades intelectuais e morais de 

alguém: educação formal; educação infantil. 

2. Processo em que uma habilidade se desenvolve através de seu exercício contínuo: 

educação musical. 

3. Capacitação e/ou formação das novas gerações de acordo com os ideais culturais de 

cada povo. 

4. Didática; reunião dos métodos e teorias através das quais algo é ensinado ou 

aprendido; relacionado com pedagogia: teoria da educação. 

5. Civilidade; conhecimento e prática dos hábitos sociais; boas maneiras. 

6. Delicadeza; expressão de gentileza, sutileza. 

Assim, percebemos que a educação dever ir muito além do simples ato de transmitir 

informações. Verificamos ainda que ela deve tornar partes em um todo emaranhado de 

conhecimentos que perpassam desde a preparação para o mercado de trabalho, mas também, a 

formação plena dos indivíduos. 

Dessa forma, com base no que expusemos até então sobre as concepções de LD, 

Educação e cultura(s), sabemos que é na sociedade que as diferentes culturas acontecem, assim 

como, os processos formais de ensino e aprendizagem se dão por meio da Educação. Portanto, 

o LD é uma das diferentes formas de se fazer educação e de se ter acessos a diferentes 

expressões culturais que deve estar presente no dia a dia, nas interações familiares e nos 

currículos escolares. 

Assim, Rojo aponta que: 
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Em um design de currículo pluralista, culturas e identidades dos aprendizes devem 

fazer parte da construção do conhecimento. Para isso, é preciso levar em contra três 

elementos: os modos de aprendizagem, os conteúdos de aprendizagem e o grupo 

envolvido ou o contexto estabelecido no processo de aprendizagem. As diferenças 

(culturais, identitárias) são positivas nesse contexto de aprendizagem, pois, podem 

conduzir o aprendiz à percepção e à colaboração com as diferenças. Estas diferenças 

podem estar relacionadas, notadamente, a etnia/raça (grupos minoritários, migrantes, 

indígenas, dentre outros), gêneros (e orientação sexual), grupo socioeconômico, 

comunidades (locais e globais) e/ou diferenças de ordem física e cognitiva (ROJO, 

2013, p. 137). 

 

Portanto, a escola deve construir, coletivamente, um currículo plural, cultural e 

identitário que leve em consideração a forma como as pessoas aprendem, assim como, pense 

nas diferenças e contextos de aprendizagem, valorizando os aspectos globais nos quais os 

indivíduos se constituem. 

Assim, LD, Educação e Cultura(s) passam a formar uma nova tríade que tem muito a 

contribuir com as novas demandas comunicativas e educacionais que o mundo atual e 

globalizado exige. 

 

2.3 Letramentos Digitais e Linguística Aplicada 

 

 Como será demostrando no próximo capítulo com maior grau de definição, podemos 

dizer que LD compõe uma parte da Pedagogia dos Multiletramentos. É importante destacar que 

a PM se apresenta como uma pedagogia que pensa e abarca as diferenças culturais, multimodais 

e hipermídias. 

 Dessa forma, LD compõe os Multiletramentos, ou seja, ele se apresenta como meios 

mais interativos do que meios impressos e analógicos. Assim, compreendemos que o LD pode 

ser abordado, estudado, investigado e interpretado pela LA, pois ele se apresenta como um 

fenômeno que influencia a forma como nos relacionamos como o mundo, lançando mãos da 

linguagem. 

 Assim sendo, partilhamos da visão de Almeida Filho, quando ele afirma que: 

 

A LA está visceralmente ligada à pesquisa científica para evoluir no terreno teórico. 

O corpo de teoria que a LA vai gradualmente constituindo em forma de modelos e 

paradigmas permite ao lingüista aplicado usufruir de uma compreensão abrangente e 

articulada do mundo de usos de linguagem em que precisamos viver (ALMEIDA 

FILHO, 1987, p. 02). 

 

 É justamente o que Almeida Filho afirma sobre a LA que buscamos neste trabalho de 

investigação sobre o LD no livro didático, no ciclo de alfabetização, pois buscamos uma 
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compreensão mais abrangente e articulada sobre como o LD se apresenta para o professor e 

para o ensino e quais a implicações deste para o ciclo de alfabetização. 

 Compreendemos o ciclo de alfabetização como a primeira etapa de contato e 

desenvolvimento das habilidades de leitura e de escrita dos indivíduos em sociedades letradas 

e grafocêntricas. Assim, recorremos à LA para buscar sustentação teórico-metodológica para 

compreender o LD enquanto fenômeno que se apresenta como mais uma forma que influencia 

a maneira como podemos desenvolver práticas letradas por meio das TDIC e assim, ir 

avançando em tais habilidades. 

 Corroborando essa perspectiva, Brasil (2010, p. 16), aponta que: “Os três anos iniciais 

do ensino fundamental de nove anos constituem o ciclo da alfabetização e letramento e não 

devem ser passíveis de interrupção. É o que recomendam as novas diretrizes curriculares 

nacionais”. 

 Assim, além de observamos e confirmamos os três primeiros anos do Ensino 

Fundamental como sendo o ciclo de alfabetização, ainda percebemos que as novas diretrizes 

curriculares nacionais apontam que não deve haver interrupção nessa parte inicial de tal 

processo. Temos ainda, que 

 

Pesquisas já detectaram que a repetência durante esse período escolar não garante a 

alfabetização e pode prejudicar o rendimento escolar da criança no ensino 

fundamental como um todo e, particularmente, na passagem do primeiro para o 

segundo ano de escolaridade e deste para o terceiro (BRASIL, 2010, p. 14). 

 

 Dessa forma, além de verificarmos que a repetência nesse período não garante que 

estudantes sejam alfabetizados, ainda buscamos saber se a presença ou não de atividades que 

explorem o LD, na perspectiva da LA, traz implicações para essa etapa ou não, pois 

compreendemos que ele não pode ser deixado de fora dos processos de ensino-aprendizagem 

que perpassam, desde adquirir o alfabeto, leitura e escrita, até as mais diversas formas de 

conhecimentos.  

 Recorrendo às ideias de Chartierde (apud MOITA LOPES, 2013), percebemos que, as 

novas TDIC também se inserem no processo de evolução da escrita e, consequentemente, da 

aprendizagem, como lemos abaixo nos autores citados: 

 

Como dizia Chartie (1997, p. 88-91), tratando do que chama de quatro revoluções da 

escrita – a invenção da própria escrita (manuscrita), a invenção do livro (do códice), 

a imprensa e as novas tecnologias -, o novo suporte do texto permite usos, manuseios 

e intenções do leitor infinitamente mais numerosos e mais livres do que qualquer 

uma das formas antigas do livro[...] (MOITA LOPES, 2013, p. 185, grifo nosso). 
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 Portanto, não apenas compartilhamos do que é exposto por Chartier na citação acima, 

como também, acreditamos que na Educação, as novas TDIC podem permitir ensinar de formas 

diferenciadas e mais eficazmente ou podem favorecer o aprendizado de modo mais fácil e 

eficiente (RIBEIRO, 2018). 

 Dessa forma, concluímos esta seção deste trabalho de pesquisa, ratificando que o 

letramento digital e a Pedagogia dos Multiletramentos se aparam nos pressupostos da 

Linguística Aplicada para justificar que o LD é um importante meio de auxiliar os processos de 

aquisição do alfabeto, assim como, dos processos de desenvolvimento de leitura e escrita. 

Assim, não buscamos apenas compreender um sistema, mas interpretar o que os dados nos 

revelam sobre um fenômeno que traz implicações para o ciclo de alfabetização.  
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3 O OBJETO DA PESQUISA 

 

Os que se encantam com a prática sem a ciência são 

como os timoneiros que entram no navio sem timão nem 

bússola, nunca tendo certeza do seu destino.  

   Leonardo da Vinci 

 

3.1 Livro Didático: Entendendo Conceitos e Significados 

 

A palavra “livro”, segundo o dicionário Aurélio online significa substantivo masculino; 

Conjunto de folhas impressas e reunidas em volume encadernado ou brochado; Obra em prosa 

ou verso, de qualquer extensão, disponibilizada em qualquer meio ou suporte: livro bem escrito; 

livro eletrônico; Divisão menor contida numa obra maior: livro dos salmos [Literatura]; Divisão 

de uma obra, especialmente de uma epopeia; Caderno de registro das operações comerciais de; 

livro-caixa. Já o termo “didático”, segundo o mesmo dicionário, é um adjetivo que vem do 

grego didaktikós e significa Relativo à didática, ao ensino, à arte de ensinar, de transmitir 

conhecimentos através do ensino: livro didático; Capaz de facilitar a aprendizagem ou próprio 

para ensinar: processos didáticos. 

 Assim, a expressão “livro didático” é, em resumo, a significação de folhas impressas e 

reunidas que têm por objetivo a arte de transmitir conhecimentos através do ensino e facilitar   

a transmissão de conhecimentos produzidos e registrados sócio-culturalmente pela 

humanidade. 

O que temos de informação, por meio da plataforma do livro didático, no Brasil, na 

página do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) – Programa Nacional do Livro 

Didático para o Ensino Médio (PNLDEM), na plataforma do Ministério da Educação e Cultura, 

é que o mesmo começou a ser introduzido no sistema público de educação, no Brasil, no ano 

de 1937, como segue: 

 

O Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) é o mais antigo dos programas 

voltados à distribuição de obras didáticas aos estudantes da rede pública de ensino 

brasileira e iniciou-se, com outra denominação, em 1937. Ao longo desses 80 anos, o 

programa foi aperfeiçoado e teve diferentes nomes e formas de execução. Atualmente, 

o PNLD é voltado à educação básica brasileira, tendo como única exceção os alunos 

da educação infantil (FNDE, 2019, s.p.). 

 

 Assim, percebemos que o livro didático para os sistemas de educação tem sido um dos 

principais materiais de aporte para os processos educacionais formais, ou seja, dos processos 
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de ensino-aprendizagem que acontecem de maneira formal, em instituições oficiais de ensino 

até o momento presente. 

 Importante destacar que o livro didático, desde sua origem e implementação, tem 

evoluído muito graças aos estudos sobre os processos educacionais e leis que têm sido 

implementadas desde então como as modificações na Constituição Federal (1988), no Estatuto 

da Criança e do Adolescente (1990), nos Parâmetros Curriculares Nacionais (1998), no Plano 

Nacional de Educação (2014), Base Nacional Comum Curricular (2017), Estudos na área da 

Linguagem e estudos na área de Linguística Aplica, desenvolvimento das Novas TDIC, dentre 

outros estudos. 

  O livro didático tem servido de base curricular para os conteúdos mínimos a seres 

trabalhados, ensinados e aprendidos nos mais diversos sistemas de educação no Brasil, 

direcionando planejamentos e execuções de ações pedagógicas em ambientes formais de 

aprendizagem. O livro didático é, muitas vezes, o primeiro e único material de conhecimento 

que muitas pessoas e estudantes têm acesso para se apropriar de conhecimentos construídos 

pela humanidade de forma individual, social, cultural e histórica. 

 

3.2 História do Livro Didático e Sua Implementação no Sistema Público de Ensino 

 

 Neste trabalho de pesquisa, analisamos o processo de implementação do livro didático 

no sistema público de ensino brasileiro e as diversas mudanças que ele sofreu ao longo do tempo 

de forma geral, perpassando as diferentes disciplinas e etapas de ensino com o objetivo de 

termos uma visão ampla sobre tais transformações ao longo do tempo. 

Dessa forma, segundo Brasil 2019, sabe-se que em seu início, em 1937, as políticas 

públicas voltadas para as questões de livros no Brasil visavam apenas o controle sobre a 

organização e publicação. O que foi possível por meio do Decreto-Lei nº 93, de 21 de dezembro 

de 1937, que afirmava em seu Art. 2º que competirá ao Instituto Nacional do Livro; a) organizar 

e publicar a Enciclopédia Brasileira e o Dicionário da Língua Nacional, revendo-lhes as 

sucessivas edições; b) editar toda sorte de obras raras ou preciosas, que sejam de grande 

interesse para a cultura nacional; c) promover as medidas necessárias para aumentar, melhorar 

e baratear a edição de livros no país bem como para facilitar a importação de livros estrangeiros 

d) incentivar a organização e auxiliar a manutenção de bibliotecas públicas em todo o território 

nacional. Passando assim, tendo a primeira política de legislação e controle de produção e 
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circulação do livro didático no País no ano de 1938, por meio do Decreto-Lei nº 1.006, de 

30/12/1938.  

Já no ano de 1945, pelo Decreto-Lei nº 8.460, de 26/12/1945, é consolidada a legislação 

sobre as condições de produção, importação e utilização do livro didático, restringindo ao 

professor a escolha do livro a ser utilizado pelos alunos, conforme definido no art. 5º.  

Somente no ano de 1966, o Ministério da Educação passou a ter recursos suficientes 

para a distribuição gratuita de 51 milhões de livros no período de três anos. Em 1970, a Portaria 

nº 35, de 11/3/1970, do Ministério da Educação, implementa o sistema de co-edição de livros 

com as editoras nacionais, com recursos do Instituto Nacional do Livro (INL), levando O INL, 

em 1971, a desenvolver o Programa do Livro Didático para o Ensino Fundamental.  

No ano de 1976, por meio do Decreto nº 77.107, de 4/2/1976, o governo federal assume 

a compra de boa parcela dos livros para distribuir a parte das escolas e das unidades 

federadas. Porém, com a insuficiência de recursos para que todos os alunos do ensino 

fundamental da rede pública fossem atendidos, a grande maioria das escolas municipais é 

excluída do programa. Mas, em 1983, com criação da Fundação de Assistência ao Estudante 

(FAE), é proposta a participação dos professores na escolha dos livros e a ampliação do 

programa, com a inclusão das demais séries do ensino fundamental.  

A partir de 1985, o Plidef dá lugar ao PNLD e algumas mudanças acontecem como 

indicação do livro didático pelos professores, reutilização do livro, extensão da oferta aos 

alunos de 1ª e 2ª série das escolas públicas e comunitárias e o fim da participação financeira 

dos estados, passando o controle do processo decisório para a FAE e garantindo o critério de 

escolha do livro pelos professores.  

Em 1992, a distribuição dos livros é comprometida pelas limitações orçamentárias e há 

um recuo na abrangência da distribuição, restringindo-se o atendimento até a 4ª série do ensino 

fundamental. Já no ano de 1993, a Resolução nº 6 do Conselho Deliberativo (CD) da Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) vincula, em julho de 1993, recursos para 

a aquisição dos livros didáticos destinados aos alunos das redes públicas de ensino. Entre os 

anos de 1993 e 1994, são definidos critérios para avaliação dos livros didáticos, com a 

publicação “Definição de Critérios para Avaliação dos Livros Didáticos” MEC/FAE/ 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO). Em 1995, 

de forma gradativa, volta a universalização da distribuição do livro didático no ensino 

fundamental. Ainda no ano de 1995, são contempladas as disciplinas de matemática e língua 

portuguesa.  
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Em 1996, a de ciências e, em 1997, as de geografia e história em 1996, é iniciado o 

processo de avaliação pedagógica dos livros inscritos para o PNLD, sendo publicado o primeiro 

“Guia de Livros Didáticos” de 1ª a 4ª série. Já em 1997, O programa é ampliado e o Ministério 

da Educação passa a adquirir, de forma continuada, livros didáticos de alfabetização, língua 

portuguesa, matemática, ciências, estudos sociais, história e geografia para todos os alunos de 

1ª a 8ª série do ensino fundamental público.  

No ano 2000, é inserida no PNLD a distribuição de dicionários da língua portuguesa 

para uso dos alunos de 1ª a 4ª série. No ano de 2001, o PNLD amplia, de forma gradativa, o 

atendimento aos alunos com deficiência visual. O PNLD de 2002 amplia a distribuição de 

dicionários de Língua Portuguesa.  

Em 2003 - O PNLD distribui dicionários de língua portuguesa, Atlas Geográfico para 

as escolas que possuem, concomitantemente, Educação de Jovens e Adultos (EJA) e turmas de 

5ª a 8ª série do ensino regular e o PNLEM é criado, com execução em 2003, o PNLD 2004 

atendeu aos alunos do ensino fundamental.  

Em 2004, seu primeiro ano de execução, foram adquiridos livros de matemática e 

português para os alunos do 1º ano do Norte e do Nordeste. No âmbito do PNLEM, 2005, houve 

distribuição de livros de português e matemática para todos os anos e regiões.  

Em 2006, o PNLD é executado normalmente no ensino fundamental e Ensino Médio, a 

distribuição parcial (matemática e português para todos os anos e regiões do país). Assim, 

segundo o Ministério da Educação o PNLD e o PNLEM/2007 (BRASIL, 2019), seguem com a 

distribuição normal para o fundamental e no ensino médio com a distribuição parcial (integral 

para biologia mais reposição e complementação de matemática e português). Houve ainda 

distribuição de dicionários trilíngues de português, inglês e libras. Ainda em 2007, Livro 

Didático para a Alfabetização de Jovens e Adultos (PNLA).  

No ano de 2008, no âmbito do ensino médio, houve atendimento integral, sendo 

incluídos os livros de física e geografia. A aquisição dos livros distribuídos no ano anterior para 

esse segmento (química e história), foi em caráter de complementação e reposição.  

No ao de 2009, São publicadas duas importantes resoluções. A primeira, a Resolução 

CD FNDE nº. 51, de 16/09/2009, regulamentando o Programa Nacional do Livro Didático para 

a Educação de Jovens e Adultos (PNLD EJA). O programa abrange o PNLA, visto que atende 

estudantes jovens e adultos também em sua fase de alfabetização.  

A segunda, Resolução CD FNDE nº. 60, de 20/11/2009, estabelece novas regras para 

participação no PNLD: a partir de 2010, as redes públicas de ensino e as escolas federais devem 

aderir ao programa para receber os livros didáticos. A Resolução nº. 60 inclui ainda as escolas 
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de ensino médio no âmbito de atendimento do PNLD, além de adicionar a língua estrangeira 

(com livros de inglês ou de espanhol) aos componentes curriculares distribuídos aos alunos de 

6º ao 9º ano. Para o ensino médio, também foi adicionado o componente curricular língua 

estrangeira (com livros de inglês e de espanhol), além dos livros de filosofia e sociologia (em 

volume único e consumível) (BRASIL, 2009).  

Apenas no PNLD do ano de 2010, para anos finais foram distribuídos livros de língua 

estrangeira pela primeira vez. Ainda em 2010, o atendimento à EJA foi ampliado. Em 2011, o 

FNDE adquiriu e distribuiu integralmente livros para o ensino médio, inclusive na modalidade 

Educação de Jovens e Adultos. O material será utilizado inicialmente em 2012. Pela primeira 

vez, os alunos desse segmento receberam livros de língua estrangeira (inglês e espanhol) e 

livros de filosofia e sociologia (volumes únicos e consumíveis). 

O PNLD/2012 é direcionado à aquisição e à distribuição integral de livros aos alunos 

do ensino médio, Educação de Jovens e Adultos (FNDE, 2012). Também, nesse mesmo ano, a 

tecnologia é um assunto central, pois foi publicado edital para formação de parcerias para 

estruturação e operação de serviço público e gratuito de disponibilização de materiais digitais 

a usuários da educação nacional que tem por objetivo a constituição de acordos de cooperação 

entre o FNDE e instituições interessadas para a estruturação e a operação de serviço virtual para 

disponibilização de obras digitais e outros conteúdos educacionais digitais para professores, 

estudantes e outros usuários da rede pública de ensino brasileira, com ênfase nos títulos do 

PNLD, do Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE) e de outras ações governamentais 

na área de material escolar, por meio de tecnologia que assegure o atendimento em escala 

nacional e proteja os direitos autorais digitais e a propriedade intelectual dos acervos. 

Já para o ano letivo de 2015, foi lançado em 2012 o edital que prevê que as editoras 

podem apresentar obras multimídia, reunindo livro impresso e livro digital. A versão digital 

deve trazer o mesmo conteúdo do material impresso mais os objetos educacionais digitais, como 

vídeos, animações, simuladores, imagens, jogos, textos, entre outros itens para auxiliar na 

aprendizagem. O edital também permite a apresentação de obras somente na versão impressa, 

para viabilizar a participação das editoras que ainda não dominam as novas TDIC. Esse material 

será destinado aos alunos e professores do ensino médio da rede pública. 

No PNLD do ano de 2016, além de continuar com as ações e políticas, o MEC apresenta 

algumas mudanças e inovações, a saber, a primeira delas é a inclusão do componente curricular 

Arte, dentre os componentes contemplados pelo Programa. A segunda novidade diz respeito às 

coleções de obras integradas, contendo os componentes curriculares Ciências da Natureza, 

História e Geografia. Ainda na perspectiva da integração, os livros regionais de História e 
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Geografia compõem agora um volume único e são apresentados no mesmo Guia das Coleções 

integradas, buscando constantes aprimoramentos no processo de avaliação e seleção de obras 

didáticas disponibilizadas às escolas públicas do país. 

O PNLD-PNLEM dos anos 2017 e 2018 seguem sendo executados conforme descrito 

nas informações dos anos anteriores. 

 

3.3 Destaques e Considerações sobre a História do Livro Didático e as Tecnologias 

Digitais 

  

Após termos feito o percurso histórico sobre os programas que foram/são responsáveis 

pelo controle, produção e distribuição dos livros didáticos ao longo de quase nove décadas no 

Brasil, destacaremos nesta seção dois importantes tópicos sobre esse percurso. 

 O primeiro destaque que damos é para o fato das novas TDIC serem colocadas como 

exigências para que as editoras pudessem ter seus livros aceitos para avaliação do Ministério 

da Educação e, posteriormente, após sua aprovação, serem mandados para que as escolas, 

professores e estudantes pudessem fazer uso deles acontece apenas a partir do ano de dois mil 

e doze. Assim como relemos: 

 

Além disso, também em 2012, pela primeira vez, as editoras puderam inscrever no 

âmbito do PNLD 2014, objetos educacionais digitais complementares aos livros 

impressos. Esse novo material multimídia, que inclui jogos educativos, simuladores 

e infográficos animados, será enviado para as escolas em DVD para utilização pelos 

alunos dos anos finais do ensino fundamental no ano letivo de 2014. O DVD é um 

recurso adicional para as escolas que ainda não têm internet. Os novos livros didáticos 

trarão também endereços on-line para que os estudantes tenham acesso ao material 

multimídia, complemente o assunto estudado, além de tornar as aulas mais modernas 

e interessantes (BRASIL, 2012, grifo nosso). 

  

 A primeira coisa que podemos inferir é o fato de que as novas tecnologias digitais 

começam a fazer parte dos materiais didáticos de forma tardia para o sistema de ensino público 

no Brasil. 

 Ainda, Bezerra e Luca (2006), apontam que o livro didático deve ser 

compreendido enquanto: 

 

Elemento importante na construção do saber escolar e do processo educacional 

espera-se que contribua para o aprimoramento da ética, imprescindível ao convívio 

social e à construção da cidadania. Nesse sentido, há que se verificar, nos textos e nas 

atividades, a existência de uma real preocupação em despertar no aluno a prática 

participativa, a sociabilidade, a consciência política, enfim, a cidadania, entendida em 

seu sentido mais amplo (BEZERRA; LUCA, 2006, p. 37). 
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 Dessa forma, amparados nas palavras de Bezerra e Luca (2006), entendemos que o 

segundo destaque é perceber o livro didático não apenas um conjunto de conhecimentos 

copilados em um agrupamento de folhas de papel, mas compreendemos que ele é peça 

importante na construção do saber escolar. 

 Assim, o livro didático deve cumprir a função de contribuir para a formação não apenas 

escolar, mas também para a formação ética que tem por objetivo preparar pessoas para a vida, 

para o trabalho, para o convívio social e, acima de tudo, para a formação de um pensamento 

crítico-reflexivo quanto a todas as esferas pessoais, coletivas e epistemológicas, perpassando 

as TDIC.  

 

3.4 Guia de Análise do Livro Didático 2018, PNLD 2019 e as TDIC: quais são as 

recomendações e o que encontramos – pontos e contrapontos  

  

 Iniciamos esta seção compreendo o livro didático não como o plano de ensino de uma 

escola ou de um professor. O livro didático não como ponto central da aprendizagem. 

Compreendemos o LDP, nesta pesquisa, como sendo parte da cultura escolar e sendo parte de 

tal cultua, ele é didático porque ele se materializa por meio da didatização de conhecimentos 

científicos que se apresentam de forma metódica, em meio de uma linguagem simples e de fácil 

compreensão. 

 Neste sentido, assumimos que quanto maior a presença de conteúdos, atividades e 

exercícios que perpassam o uso das TDIC, maiores as possibilidades de aprendizes se 

relacionarem de forma mais significativa com assuntos que possibilitem a aprendizagem 

profícua que levem a outros meios de aprendizagem ou outras formas para que ela se efetue. 

 Assim, percorremos o Guia de Análise do Livro Didático 2018 e o PNLD/2019 em uma 

tentativa de perceber como as tecnologias digitais e o uso da internet se apresentam nas obras 

em discussão e análise para compreender quais são as recomendações sobre elas para, no 

capítulo de análise de dados, fazer pontos e contrapontos com o que descobrimos sobre tais 

orientações.  

 Assim, verificamos em Brasil (2018, p. 23) que a primeira referência ao termo ‘digital’ 

é feita no tópico Critérios eliminatórios para as obras disciplinares, quando fala que “Todas 

as obras são integradas pelo Livro do Estudante e Manual do Professor, este último composto 

por livro impresso e material digital”.  

  Dessa forma, percebemos que todas as obras possuem manual do professor tanto 

impresso quanto digital. Isso revela que professores são estimulados a lidar com seus manuais 
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também de forma que os levam a práticas com as TDIC, uso da internet e a ações que levam a 

práticas de LD. 

  Tais ações também podem ser verificadas, quando o guia diz: 

 

Em algumas coleções, há sugestões sobre o contexto de produção e circulação, com 

orientações sobre criação de saraus, livros, revistas, blogs, coletâneas e outros 

suportes, impressos e digitais. Essa prática pode contribuir para os letramentos 

multimodal e digital dos(as) estudantes (BRASIL, 2018, p. 23). 

 

 Assim, fica claro que as obras aprovadas no PNLD apresentaram elementos capazes de 

promover essa inter-relação entre materiais impressos e digitais com o objetivo de contribuir 

para os letramentos multimodal e digital dos(as) estudantes (BRASIL, 2019). 

 Ainda sobre as obras aprovadas, o Guia, estabelece que elas devem possuir: “Textos 

retirados da internet (blogs, sites, e-mails); e textos de uso cotidiano (regras de códigos de 

trânsito, capa de livros, capa de DVD, carta, aviso, bilhete, regras de brincadeiras, regra de 

jogos, receitas de culinárias, anúncios publicitários).” (BRASIL, 2018, p. 30). 

Textos que possibilitem práticas de leitura que envolvam também tecnologias utilizadas 

no dia a dia, utilizando-se da internet, de blogs, sites e e-mail. 

 Assim, ainda há, no manual do professor, orientações sobre o uso na internet como meio 

de estudantes utilizarem para ampliar seus conhecimentos e informações apontados no livro 

didático. Leiamos: “No Manual do Professor, encontram-se orientações para que o estudante 

recorra ao acervo da sala de aula e da biblioteca, e a sites da internet para complementar a 

leitura dos textos feita no livro didático.” (BRASIL, 2018, p.73). 

Com relação à Ficha de avaliação das obras, presente no Guia, a qual os sistemas de 

ensino, as escolas e professores devem utilizar para melhor escolherem suas coleções, no tópico 

1.6, Observância de temas contemporâneos no conjunto dos conteúdos da obra, na seção 1.7.7, 

é perguntado se na obra em análise há outras possibilidades de acesso ao mundo do 

conhecimento (BRASIL, 2018). Assim, temos: “A obra apresenta, de forma contextualizada, 

propostas e sugestões para que professores e alunos acessem outras fontes de informações 

(rádio, TV, internet etc.), fora dos limites do próprio livro didático?” (BRASIL, 2018, p. 18). 

 O que fica evidente nesse tópico da referida ficha de avaliação das obras em análise é 

que o livro didático não pode ser visto como um fim em si mesmo, mas ele deve ser um meio 

que leve alunos e professores a outras formas de contato e apropriação de saberes. 

  No tópico 2.1.139 que trata sobre a “produção de textos orais em situações específicas 

de interação Jornal falado e entrevista (EF04LP07) Simular jornais radiofônicos ou televisivos 
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e entrevistas veiculadas em rádio, TV e na internet” (BRASIL, 2018, p. 197), verificamos que 

o livro ainda deve propiciar textos dos mais variados gêneros textuais, levando em consideração 

a utilização de textos orais, perpassando as tecnologias e uso da internet. 

 Portanto, ao lermos e explorarmos o Guia de Livros Didáticos, de Língua Portuguesa – 

PNLD/2019, da Secretária de Educação Básica - Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação, do Ministério da Educação, com 236 páginas, verificamos que o referido guia não 

utiliza a nomenclatura TDIC, porém ele cita as diferentes formas de tecnologias digitais de 

informação e comunicação e, também, cita o termo letramento. 

 O que podemos concluir é que as tecnologias, as tecnologias digitais de informação e 

comunicação, o uso da internet, assim como ações que favoreçam práticas de letramentos já 

são orientação e obrigações para as obras serem avaliadas e aprovadas pelo Ministério da 

Educação por se apresentarem como fundamentais para o desenvolvimento do ser humano por 

meio da prática educativa sistematizada; tanto em ambientes formais como informais de 

aprendizagem.  
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4 DIALOGANDO E COMPREENDENDO O CONCEITO DE LETRAMENTO 

DIGITAL 

 

O futuro dos seres humanos dependem da educação. 

Toda tecnologia e sua adaptação trabalhada hoje forma 

uma série de caminhos para o ser de amanhã percorrer. 

Leonardo Tomé 

 

 Neste capítulo nos dedicamos a verificar, compreender e dialogar com a definição de 

letramento e, mais especificamente, Letramento Digital sob a apresentação de múltiplos olhares 

de diferentes autores, pesquisadores e estudiosos do tema. Dessa forma, julgamos necessário 

apresentar diferentes perspectivas sobre a referida temática. Buscamos ideias que ora se 

complementavam ora se contrapunham, a fim de nos auxiliar na busca de um referencial teórico 

metodológico que lidasse mais claramente com os dados de nossa pesquisa. 

 Também julgamos necessário recorrer inicialmente à definição e compreensão do termo 

letramento, a fim de situarmos nosso trabalho de pesquisa, partindo da ideia do que seja 

letramento até repousarmos no conceito de letramento digital, fazendo uma inter-relação e uma 

comparação dele em meios físicos e meios digitais. 

 Nessa perspectiva, apontamos que há uma diferença entre os termos letramento e 

alfabetização (SOARES, 1998). Enquanto esse se refere ao ato de aquisição do alfabeto e 

desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita, aquele se refere a práticas sociais de leitura 

e escrita tão presentes no dia a dia das demandas que a nossa sociedade moderna exige. Assim, 

Magda Soares aponta que: 

 

[...] um indivíduo alfabetizado não é necessariamente um indivíduo letrado; 

alfabetizado é aquele indivíduo que saber ler e escrever, já o indivíduo letrado, 

indivíduo que vive em estado de letramento, é não só aquele que sabe ler e escrever, 

mas aquele que usa socialmente a leitura e a escrita, pratica a leitura e a escrita, 

responde adequadamente às demandas sociais de leitura e de escrita (SOARES, 1998, 

p. 39-40). 

 

 Assim, percebemos que a referida autora, além de fazer a diferenciação dos termos em 

discussão, ainda aponta que uma pessoa letrada é aquela que vai além do estado de ser 

alfabetizada. Ela mostra que ser uma pessoa letrada é fazer o uso social das práticas de leitura 

e escrita.  

 Ainda nessa perspectiva, sobre a compreensão do termo letramento, recorremos à autora 

e pesquisadora Ângela Kleiman (1995), quando ela também aponta a sua compreensão acerca 

do termo letramento e diz que:  
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O fenômeno do letramento, então, extrapola o mundo da escrita tal qual ele é 

concebido pelas instituições que se encarregam de introduzir formalmente os sujeitos 

no mundo da escrita. Pode-se afirmar que a escola, a mais importante das agências de 

Letramento, preocupa-se não como letramento prática social, mas com apenas o tipo 

de prática de letramento, a alfabetização, o processo de aquisição de códigos 

(alfabético, numérico) processo geralmente concebido em termos de uma 

competência individual necessária para o sucesso e promoção na escola. Já outras 

agências de letramento, como a família, a igreja, a rua como lugar de trabalho, 

mostram orientações de letramento muito diferentes (KLEIMAN, 1995, p. 20). 

 

Assim, percebemos que Soares (1998) e Kleiman (1995) compartilham da ideia de que 

letramento está relacionado a práticas sociais que exigem atos de leitura e escrita. Porém, 

notamos que Kleiman vai muito mais além quando ela critica a escola enquanto agência de 

letramento quando seu foco recai muito mais no ato de alfabetização enquanto processo 

psicológico individualizado. 

Ainda nessa perspectiva de Kleiman, percebemos que existem outras agências de 

letramento diferentes da escola, como por exemplo, a família, a igreja, a rua como lugar de 

trabalho, que exigem dos indivíduos não apenas saber decodificar símbolos e números, mas 

perceber a importância da leitura e da escrita enquanto tecnologias que se materializam também 

nas interações sociais. 

“Os estudos do letramento, por outro lado, partem de uma concepção de leitura e de 

escrita como práticas discursivas, com múltiplas funções e inseparáveis dos contextos em que 

se desenvolvem” (KLEIMAN, 1995, p. 37). Nesse sentido, percebemos o caráter prático e 

funcional que a leitura e a escrita possuem em cada situação de interação apresentadas acima. 

Assim, com base na definição das autoras supracitadas sobre o conceito de letramento, 

recorremos também às ideias e concepções de Letramento na perspectiva da teoria do 

pesquisador britânico Brian Vincent Street (1995) para aprofundarmos um pouco mais nosso 

diálogo sobre dois modelos de letramento apresentados pelo referido autor. Dessa forma, 

objetivamos compreender mais sobre a relação do letramento na perspectiva psicológica e 

letramento na visão social. São eles: o modelo autônomo e o modelo ideológico. 

Nessa linha de pensamento, o livro Letramentos Sociais: Abordagens Críticas do 

Letramento no Desenvolvimento, na Etnografia e na Educação, escrito pelo linguista inglês 

Brian Vincent Street, de primeira publicação no ano de 1995, traduzida pelo filólogo, linguista 

e escritor brasileiro Marcos Bagno para língua portuguesa em 2014, é uma produção científica 

fruto da análise de trabalhos de outros autores sobre a temática e, também, fruto do trabalho de 

observação participativa do autor em questão que tem como tema central a crítica a modelos de 

letramento que se apresentam como autônomo e dominante.  
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Na obra Street (95) apontou profundas reflexões sobre a compreensão das práticas de 

letramento, o que nos faz pensar sobre quais posturas estão em vigor atualmente no Brasil, sobre 

as práticas escritas vinculadas e legitimadas no sistema educacional.  

O referido autor aponta que há uma diferença entre o modelo de letramento 

interpretativo autônomo e letramento ideológico. O primeiro modelo, criticado por Street, deixa 

as pessoas ao léu do desenvolvimento de suas habilidades integrais. No segundo modelo, as 

práticas sociais de letramentos assumem um compromisso maior no desenvolvimento de 

habilidades de letramento e compreende não apenas o letramento dominante como principal 

para uma sociedade, mas todas as formas de letramentos têm a sua importância na cultura em 

que se vive.  

Nesse sentido, Jung (2003) apoiado nas ideias de Street (1995), aponta que o letramento, 

na perspectiva da visão autônoma, tende a deixar o indivíduo a sua própria sorte, atribuindo-

lhe a responsabilidade pelo seu desenvolvimento ou não. Assim, o autor afirma que: 

 

[...] com a adoção desse modelo autônomo de letramento, a escola atribui o eventual 

fracasso escolar ao indivíduo. Segundo ela, o indivíduo não aprende a escrita porque 

pertence ao grupo de pobres marginalizados. O modelo de letramento adotado pela 

escola não é questionado pela sociedade. As pessoas constroem uma fé nos poderes 

do letramento escolar e, a partir dele, consideram-se incapazes de aprendê-lo (JUNG, 

2003, p. 59). 

 

Ainda percebemos que a sociedade, nesse modelo de letramento, dá carta branca à 

escola enquanto uma das principais agências de letramento da comunidade para “alfabetizá-la 

e letrá-la” e, por se considerar “superior”, a própria sociedade se julga incapaz de estar no nível 

desejado e almejado pela escola. 

Nessa ideia de apresentar uma perspectiva capaz de romper com as ideias postuladas 

pela sociedade e pela escola tradicionais, o mesmo autor nos apresenta a visão do letramento 

ideológico que é uma visão crítica do letramento. Ela põe em cheque a posição do modelo 

autônomo que apresenta a ideia de que a escola não tem responsabilidade pelo pensamento 

crítico dos indivíduos. Então, Jung aponta que: 

 

 [...] o modelo ideológico propõe observar o processo de socialização das pessoas na 

construção de significado pelos participantes. Além disso, esse modelo está 

interessado nas instituições sociais gerais e não apenas nas educacionais, como se 

observa no modelo autônomo (JUNG, 2003, p. 60). 
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Já que letramento é diferente de alfabetizar (SOARES, 1995; KLEIMAN, 2003), cabe, 

então, o seguinte questionamento: As práticas de letramento devem se restritas apenas aos 

ambientes formais de aprendizagens? 

Diante de tal questionamento, o que nos resta a concluir é que se assim o fosse, as 

pessoas apenas leriam e escreveriam enquanto estivem na escola. Porém, por meio dos 

pensamentos e teoria de Street (1995), vamos perceber que letramento é uma ação que envolve 

leitura e escrita que vai muito mais além de um sistema fechado e si mesmo, seja com relação 

a regras ou a espaços. 

Percebemos por meio do autor supracitado que não há apenas uma forma de letramento, 

mas letramentos no plural. Sim!  Há diferentes formas de letramento, pois as diferentes práticas 

de leitura e escrita repousam em diferentes formas de materializar diversas culturas e formas de 

estabelecer as muitas ideologias presentes na sociedade atual. 

Dessa forma, Street (1995), por meio de estudos em diferentes sociedades, vai afirmar 

que letramento não se restringe apenas à possibilidade de se aprender a ler e a escrever e que as 

relações de hierarquia, poder, controle e de autoridade perpassam as práticas letradas, o que 

pode sofre variações em cada cultura e em cada contexto. 

Assim, Street (1995) assume a perspectiva etnográfica e ideológica do letramento que 

perpassa a etnia, ideologia, cultura, costumes e as práticas sociais. Dessa forma, um novo modelo 

de letramento surge, o modelo ideológico de letramento no qual as práticas de leitura e de escrita 

estão perpassadas de significados culturais. Portanto, Street relaciona os diferentes contextos 

sócio-histórico-culturais aos usos sociais de leitura e escrita de dada sociedade. 

Na mesma perspectiva, Lemke (2010), por meio de seu trabalho Letramento 

Metamidiático: Transformando Significados e Mídias, aponta que as tecnologias de letramento 

não são tão simples quanto a caneta, a tinta e o papel e que uma análise semiótica dessas se faz 

necessário uma vez que nenhuma tecnologia se apresenta isolada, ou seja, como uma ilha.  

Dessa forma, estão estritamente relacionadas às demandas sociais e culturais de cada 

tempo. Concordamos com Lemke (2010), quando afirma que os letramentos produzem ligações 

essenciais entre significados e fazeres. Os letramentos são, em si mesmos, tecnologias e nos 

dão as chaves para usar tecnologias mais amplas.  

Acreditamos que um tipo de letramento não pode se sobrepor a outros, pois cada um 

cumpre uma função social. Também nesse sentido, percebemos que os letramentos já são 

tecnológicos por si mesmos e que à medida que se apropria de uns, isso pode nos conduzir a ter 

acesso a outros ou não, pois também compreendemos que tudo vai depender dos interesses de 

cada pessoa bem como de cada sistema de ensino e seus propósitos. 
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 Ainda corroborando esse pensamento, o autor afirma que todo letramento é letramento 

multimidiático, ou seja, você nunca pode construir significado com a língua de forma isolada. 

A língua é interação, movimento e construção e estabelecimento de diferentes relações. 

Desse jeito, a ideia e a compreensão acerca do letramento têm se expandido desde 

quando o termo passou a ser utilizado por cada vez mais pesquisadores e diferentes estudiosos. 

No que diz respeito aos Novos Estudos do Letramento, Gee (2010) fala que esses novos estudos 

surgem diante da necessidade de contrapor a visão de letramento enquanto fenômeno cognitivo, 

ele aponta que: 

 
Os Novos Estudos do Letramento se opõem à abordagem tradicional psicológica do 

letramento. Tal como uma abordagem que via o letramento como um ‘fenômeno 

cognitivo’ e definindo-o em termos de estados mentais e processos mentais. A 

‘habilidade de ler’ e a ‘habilidade de escrever’ eram tratadas como coisas que as 

pessoas realizavam dentro de suas cabeças (GEE, 2010, p. 3, tradução nossa). 1 

 

 Dessa forma, em um de seus trabalhos, uma Abordagem Sociocultural Situada do 

Letramento e Tecnologia, Gee (2010) esboça o Letramento e a Tecnologia por meio da 

abordagem sociocultural situada. Parte dos Novos Estudos do Letramento, Estudos Situados de 

Cognição, Novos Estudos de Letramentos e Novos estudos de letramentos midiáticos para nos 

mostrar que leitura e escrita vão além do simples ato de saber ler e de escrever. 

 Os novos estudos sobre o letramento têm como base, estudiosos de diferentes áreas: 

Linguística, História, Antropologia, Retórica, Psicologia Cultural, Educação etc. Com relação 

aos Estudos Situados de Cognição, eles partem de uma visão quase ilimitada da mente humana. 

Argumenta que o pensamento está ligado às experiências das pessoas de ação orientada para 

objetivos no mundo material e social. Os Estudos de Cognição Situados acreditam que 

pensamos em prestar atenção aos elementos de nossas experiências que acontecem nos grupos 

sociais e culturais.  

Nessa perspectiva, no que diz respeito aos Novos Estudos de Letramentos, Gee (2010) 

argumenta que a linguagem escrita é uma tecnologia para dar e obter significado. Por sua vez, 

o que a linguagem escrita significava era uma questão determinada pelas práticas sociais, 

culturais, históricas e institucionais de diferentes grupos de pessoas.  

Assim, os Novos Estudos de Letramentos Midiáticos concebem o Letramento midiático 

como um campo que se preocupa com a forma como as pessoas dão sentido e obtêm significado 

da mídia, isto é, coisas como propagandas, jornais, televisão e cinema. 

                                                             
1 The NLS opposed a traditional psychological approach to literacy. Such an approach viewed literacy as a 

“cognitive phenomenon” and defined it in terms of mental states and mental processing. The “ability to read” 

and “the ability to write” were treated as things people did inside their heads. 
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Os Novos Estudos de Letramentos Midiáticos não se propõem apenas estudar como as 

pessoas dão e obtêm significado da mídia, mas também para intervir nesses assuntos estudando 

como as pessoas podem se tornar mais “críticas” ou “reflexivas” sobre os tipos de significados 

que dão e obtêm da mídia. 

Gee (2010) ainda aponta sobre o Significado Situado e Vídeo Games, partindo de uma 

percepção baseada em uma visão informal e formal de leitura, ou seja, práticas construídas em 

torno da ludicidade da linguagem funcional. Ainda aponta que muitas pesquisas mostram, há 

anos, que, em áreas como a ciência, muitos alunos com boas notas e pontuações nos testes de 

aprovação não podem realmente usar seus conhecimentos para resolver problemas 

(GARDNER, 1991). 

Dessa forma, com base nas leituras e reflexões das principais concepções de Gee (2010), 

o que podemos concluir é que os estudos e pensamentos dele se mostram de extrema 

importância, pois eles partem dos estudos sobre o letramento, refletindo sobre a importância de 

se perceber que há mais de uma forma de letramento, ou seja, do letramento dominante, o que 

acontece para além dos muros da escola. 

Assim, perceber o letramento como algo que vai além da ideia simplista de que ele se 

restringe a embutir habilidades para se apreender e decodificar símbolos gráficos, é repensar as 

práticas e eventos de letramento e saber que eles estão relacionados não apenas a aprender 

símbolos e significados, mas estão relacionados a ideologias que as circundam e as formam. 

Refletir sobre a cognição e pensar que ela é parte principal do processo de aprendizagem 

é perceber que se pode aprender sozinho e tentar desenvolver as habilidades cognitivas 

superiores de forma isolada, porém saber que se pode aprender com o outro, ou seja, por meio 

de interações sociais é ampliar as possibilidades de se ter não apenas informações, mas 

transformá-las em conhecimentos por meio de experiências reais e significativas. 

Vivemos em uma nova era. A era das novas tecnologias digitais. Estas por sua vez 

também são tecnologias capazes de transmitir conhecimentos e significações por meio de 

diferentes linguagens, principalmente da linguagem pictórica, ou seja, da linguagem que tem a 

palavra agregada de sons, imagens, gráficos, e de diferentes formas de significação.  

Sobre letramentos, vídeo games e aprendizagem, podemos refletir sobre os jogos 

eletrônicos, digitais, apoiados ou não por plataformas conectadas à internet e saber que eles são 

excelentes formas de se pensar eventos e práticas de letramento dentro de uma perspectiva 

sociocultural do letramento, ou seja, pensar sobre essa possibilidade é dá visibilidade e 

cientificidade aos letramentos que acontecem nas interações e práticas sociais que vão além dos 

espaços formais de aprendizagem. 



51 

 

Ainda sobre essa última temática sobre os jogos, importante reflexão sobre as duas 

formas de se compreender o letramento enquanto prática social, a primeira é a forma 

verbal/geral que é a capacidade que a pessoa tem de compreender no sentido geral, mas que 

não é capaz de aplicar em situações reais enquanto à segunda, trata-se da habilidade de usar 

palavras ou entender seus conceitos em diferentes situações de uso. 

 A reflexão que Gee (2010) nos apresenta é que nos jogos há muito mais do que apenas 

ludicidade, mas existem muitas possibilidades de se aprender línguas de forma cada vez mais 

significativa que são capazes de integrar sistemas e práticas socioculturais. 

Portanto, Gee aponta que: 

 

Bons videogames não apenas apoiam os significados situados para os materiais 

escritos associados a eles em manuais e sites de fãs - e esses são copiosos - mas 

também todas as linguagens do jogo. O significado dessa linguagem está sempre 

associado a ações, experiências, imagens e diálogo (GEE, 2010, p. 39, tradução 

nossa).2 

 

Estar diante das reflexões dos estudos de Gee, é saber que essa nova era nos coloca 

diante da certeza de que estar diante dela, é estar diante de um novo fazer pedagógico que só é 

possível debruçando-se sobre esses novos postulados da Linguística Aplicada. Ele nos mostra 

que estar tecnologicamente inseridos não é apenas saber lidar com smartphones e surfar por 

redes sociais, mas pensar criticamente sobre o mundo à nossa volta. 

Em sintonia com a visão e modo de perceber o Letramento Digital (LD) dos autores já 

citados nos parágrafos anteriores, recorreremos também à Ana Elisa Ribeiro e à Carla Viana 

Coscarelli, estudiosas e pesquisadoras do tema. Assim, para Ribeiro e Coscarelli (2005), LD, 

no Glossário CEALE - termos de Alfabetização, Leitura e Escrita para educadores é 

compreendido como: 

 

Letramento digital diz respeito às práticas sociais de leitura e produção de textos em 

ambientes digitais, isto é, ao uso de textos em ambientes propiciados pelo computador 

ou por dispositivos móveis, tais como celulares e tablets, em plataformas como e-

mails, redes sociais na web, entre outras (RIBEIRO; COSCARELLI, 2005, s.p.). 

 

Dessa forma, LD são ‘práticas’ sociais de leitura e produção de textos em ambientes 

digitais. Destacamos o termo práticas, pois fica pressuposto nele que o LD se refere a 

movimento, à ação e à troca por meio de dispositivos e pela internet. Logo, a pressuposição 

                                                             
2 Good video games don’t just supported situated meanings for the written materials associated with them in 

manuals and on fan web sites—and these are copious—but also for all language within the game. The meaning 

of such language is always associated with actions, experiences, images, and dialogue. 
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também se faz presente quando as autoras se referem ao “uso de textos em ambientes 

propiciados pelo computador” e “web” (RIBEIRO; COSCARELLI, 2005, s.p.), pois 

compreendemos que a forma como lemos e escrevemos mudou.  

Logo, percebemos que não mais lemos e escrevemos como em meios físicos como o 

livro e a caneta. Também que lemos e escrevemos muito mais do que apenas para nós mesmos 

e que podemos tanto beber em fontes como sermos fontes de informações e conhecimentos. 

Nessa mesma perspectiva, ainda apresentamos e convidamos para nos agraciar com a 

sua visão e entendimento sobre LD (DUDENEY; HOCKLY; PEDRUM, 2016). Assim, para os 

autores o Letramento Digital trata das “habilidades individuais e sociais necessárias para 

interpretar, administrar, compartilhar e cria sentido eficazmente no âmbito crescente dos canais 

de comunicação digital” (DUDENEY; HOCKLY; PEDRUM, 2016, p. 17).  

Nesse sentido, percebemos que LD para o autor supracitado são habilidades individuas 

e sociais que sejam capazes de criar sentido, por meio das diferentes linguagens, utilizando-se 

de diferentes canais digitais. 

Assim, com base nos estudiosos citados acima, a partir desse ponto deste trabalho de 

investigação científica, apresentaremos o conceito de LD, na perspectiva de Antonio Carlos 

Xavier (2002, 2007, 2009). Ainda destacamos que assumimos a concepção de letramento e de 

LD na perspectiva social, tomando como base as ideias e definições do autor supracitado neste 

parágrafo. 

Nesse sentido, Xavier aponta que LD pode ser compreendido como: 

 

Ser letrado digital pressupõe assumir mudanças nos modos de ler e escrever os 

códigos e sinais verbais e não-verbais, como imagens e desenhos, se compararmos às 

formas de leitura e escrita feitas no livro, até porque o suporte sobre o qual estão os 

textos digitais é a tela, também digital (XAVIER, 2002, p. 2). 

 

Então, vimos em Soares (1998) que o processo de alfabetização perpassa a aquisição do 

alfabeto, o desenvolvimento de habilidade de leitura e escrita bem como está inserido em 

contextos ativos de práticas de tais habilidades. Da mesma forma, Kleiman (1995), aponta que 

não é apenas a escola o único meio para a aquisição e desenvolvimento da leitura e escrita, mas 

também existem outras agências de letramento como a família, a igreja, o trabalho e a sociedade 

como um todo. 

Dessa maneira, Xavier (2002) aponta que tornar-se letrado digital é, então, mudar os 

modos de ler e de escrever os sinais verbais e não-verbais em diferentes suportes nos quais os 

textos digitais se encontram na tela que também é digital. 
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Ainda em diálogo com Xavier (2009, p. 4), ele afirma que “a principal condição de 

apropriação do letramento digital é o domínio do letramento alfabético pelo indivíduo”, ele 

afasta a possibilidade do LD “tomar” o lugar do processo “tradicional” de alfabetizar e de letrar. 

Muito pelo contrário. O que há agora são novas e maiores possibilidades de integração de 

diferentes formas de letramentos que podem tornar os processos de ensino-aprendizagem ainda 

mais eficazes e profícuos.  

Ainda neste tocante, Buzato afirma que LD é: 

 

[...] letramentos digitais (LDs) são redes de letramentos (práticas sociais) que se 

apóiam, entrelaçam, e apropriam mútua e continuamente por meio de dispositivos 

digitais (computadores, celulares, aparelhos de TV digital, entre outros) para 

finalidades específicas, tanto em contextos socioculturais limitados fisicamente, 

quanto naqueles denominados online, construídos pela interação social mediada 

eletronicamente (BUZATO, 2006, p. 16). 

 

Dessa forma, o que percebemos nas concepções dos autores é o fato de que o LD 

necessita do domínio de ferramentas digitais que contribuem para o exercício de práticas 

letradas. Assim, ser letrado digital não é apenas lidar com dispositivos digitais de forma 

‘autônoma’, ou seja, de qualquer jeito e sem intencionalidade como aponta Street (1995). Ser 

letrado digital pressupõe atos ‘ideológicos’ no sentido da ideia, da intenção sistematizada, 

partindo de práticas que levem à integração de diferentes meios e recursos com fins de uma 

independência e criticidade de quem os utilizam.  

Ainda nos apoiando nas palavras de Xavier (2011), vamos perceber que a palavra 

‘domínio’ faz parte do LD, pois pressupõe o uso consciente e ativo de equipamentos dotados 

de tecnologias digitais. Assim, compreendemos que: 

 

Ele (o LD) significa o domínio pelo indivíduo de funções e ações necessárias à 

utilização eficiente e rápida de equipamentos dotados de tecnologia digital, tais como 

computadores pessoais, telefones celulares, caixas-eletrônicos de banco, tocadores e 

gravadores digitais, manuseio de filmadoras e afins. O letrado digital exige do 

sujeito modos específicos de ler e escrever os códigos e sinais verbais e não-

verbais. Ele utiliza com facilidade os recursos expressivos como imagens, desenhos, 

vídeos para interagir com outros sujeitos. Trata-se de novas práticas lecto-escritas e 

interacionais efetuadas em ambiente digital com intenso uso de hipertextos on e off-

line [...], bem como se caracteriza por uma intensa prática de comunicação por meio 

dos novos gêneros digitais mediados por aparelhos tecnológicos. Ligar o computador, 

digitar um texto, acessar correio-eletrônico na web, navegar explorativamente por 

informações disponíveis na Internet, usufruir dos recursos multimídia de celular, jogar 

on-line com parceiros localizados dentro e fora de seu país de origem são habilidades 

encontradas no sujeito que já adquiriu o letramento digital em diversos graus. Em uma 

palavra, o grau de letramento digital do sujeito cresce à medida que aumenta o 

domínio dos dispositivos tecnológicos que ele emprega em suas ações cotidianas 

(XAVIER, 2011, p. 6, grifo nosso). 
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Desse jeito, percebemos que além de ser capaz de dominar determinados processos e 

ferramentas, os letrados digitais estão inseridos em contextos de novas práticas lecto-escritas, 

ou seja, estão inseridos em situações nas quais esses sujeitos se utilizam de recursos 

tecnológicos, recursos digitais e da internet para buscar informações e conhecimentos, para 

interagir e se comunicar, para não apenas serem consumidores de informações dispostas na 

rede, mas também para serem criadores e propagadores de suas próprias ideias e 

conhecimentos. 

Nesse sentido, percebemos que não há apenas uma forma de se alfabetizar. Não há 

apenas um meio de ser letrado ou apenas um modo único de praticar leitura e escrita na 

sociedade moderna e atual. Percebemos que LD dedica-se aos modos como lidamos 

socialmente com a escrita digital (MARCUSCHI; XAVIER, 2005, p. 11). 

Assim, baseados no que expomos nos parágrafos anteriores deste capítulo, ressaltamos 

que se fez necessário compreendermos o conceito de letramento, letramentos e de letramento 

digital. Ademais, assumimos o conceito de LD apresentado por Xavier (2002, 2007, 2011), pois 

é o conceito que mais se aproxima dos objetivos geral e específicos do trabalho de pesquisa em 

discussão.  

Ainda sobre a definição de Xavier (2002, 2007, 2011), sobre LD tomada como base para 

analisarmos e discutirmos os resultados gerados pela nossa pesquisa que trata do LD em LDP 

no ciclo de alfabetização, destacamos que o referido autor não apenas conceitua o que seja 

Letramento Digital, mas ele vem nos apresentando refinamentos com relação à compreensão 

do mesmo de forma cronológica.  

Tal indicação nos mostra que não estamos presos a palavras fixas e imutáveis, mas que 

novos estudos e novas pesquisas se fazem cada vez mais necessários para uma compreensão 

cada vez mais próxima dos estudos da linguagem com relação ao Letramento Digital.  

Percebemos, ao analisarmos e apresentarmos as diferentes concepções, dos diferentes 

autores citados até aqui, que ainda não há uma conceituação total e acabada com relação à 

definição de letramento digital, pois se trata de um novo tipo de letramento em voga das novas 

demandas sociais e comunicativas presentes na sociedade atual. 
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5 O LUGAR DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS DE INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO NA NOVA BNCC: UM OLHAR PARA PRÁTICAS DE 

LETRAMENTO DIGITAL 

 

“A ciência de hoje é a tecnologia de amanhã”. 

Edward Teller 

 

 Neste capítulo nos propomos a investigar o lugar das Tecnologias Digitais de 

Informação e Comunicação (TDIC) na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) no 

componente Língua Portuguesa, analisando se elas podem oportunizar um olhar voltado para 

práticas de linguagens que levem ao uso da língua por meio do Letramento Digital (BRASIL, 

2017). 

 Nessa perspectiva, dividimos o referido capítulo em subtópicos, partindo da visão geral 

que a Língua Portuguesa e as TDIC ocupam na BNCC, assim como o lugar que ocupam nas 

Competências Gerais, nas Competências Gerais para Língua Portuguesa, assim como nas 

Competências Específicas para Língua Portuguesa.  

 

5.1 Base Nacional Comum Curricular e as Novas Tecnologias Digitais – Competências 4 

e 5  

 

A Base Nacional Comum Curricular, de 2017, apresenta-se como importante 

documento para a educação brasileira, pois além de trazer importantes orientações sobre como 

os currículos podem ser melhor implementados nos sistemas e escolas do país, ela tem como 

principais questões, a importância de se pensar a educação por meio de Competências Gerais 

para o Ensino, habilidades específicas para cada área e habilidades específicas para cada 

componente curricular. Nesta seção, nosso foco é falar sobre a importância das tecnologias 

digitais de informação e comunicação que são utilizadas com o apoio da internet. 

A primeira coisa que faremos sobre esta última temática é relatar que a BNCC/2017, 

possui 600 páginas, sendo desse total o termo “tecnologia” aparece 284 vezes e o termo digital 

132 vezes, sendo até a página 191 relacionadas à área de linguagens, referentes ao Ensino 

Fundamental 

Sobre as Competências Gerais da Educação Básica, é importante destacar que elas, 

como o próprio nome diz, são competências gerais e devem permear todas as áreas do 

conhecimento, perpassando todo o currículo, assim como seus componentes. 
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Dessa forma, quando destacamos o número de páginas da BNCC e quantas vezes os 

termos 'tecnologia' e ‘digital’ aparecem nela, pretendemos dar um destaque à importância destes 

termos, pois compreendemos que o termo tecnologia se refere a todas as vezes em que 

recorremos às ciências em busca de soluções para a vida prática. Assim, da mesma forma, o 

termo digital é como é como os elementos pictóricos se apresentam em meios eletrônicos de 

forma que existem em todos os lugares, a todo tempo e à disposição de quem possui acesso a 

eles. 

Assim, percebemos que a BNCC volta seus olhares para estes dois termos por 

compreender que vivemos em um contexto social e educacional no qual a escola não mais 

utiliza apenas das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) que compreendem as 

tecnologias mais antigas como o rádio, a televisão, o mimeógrafo e o jornal (KENSKI, 1998), 

mas recorre também a dispositivos como celulares, smartphones, computadores, tablets ou a 

outras tecnologias que possibilitem o acesso e a navegação na internet, ou seja, a escola pode 

também fazer uso de TDIC (BARANAUSKAS; VALENTE, 2013). 

Nesse sentido, a competência geral 4 aponta que: 

 

Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), 

corporal, visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das linguagens artística, 

matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias 

e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento 

mútuo (BRASIL, 2017). 

 

 Assim, como podemos perceber, a referida competência destaca a utilização da 

linguagem digital por compreender que ela possa auxiliar os estudantes a se expressar e a 

partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e a produzir 

sentidos que levem ao entendimento mútuo. 

 Nesse sentido, percebemos também que esta competência está de acordo com Lemke 

(2010), pois ele compreende que os letramentos produzem ligações essenciais entre 

significados e fazeres e que os letramentos são, em si mesmos, tecnologias e nos dão as chaves 

para usar tecnologias mais amplas. 

 Da mesma forma, ao analisarmos a competência geral 5, vamos verificar que as práticas 

educativas que se utilizam das TDIC para implementar seus processos de ensino-aprendizagem 

não devem ser ingênuas ao lidar com elas, pois, devem:  

 

Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de 

forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as 

escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir 
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conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal 

e coletiva (BRASIL, 2017). 

 

Assim, as TDIC devem servir para que alunos possam ir desenvolvendo a criticidade à 

medida que delas vão se apropriando. Não apenas com relação ao seu uso, mas principalmente 

em relação à comunicação, ao acesso de informações, criação e alimentação da própria rede por 

meio de conhecimentos que advém dos próprios estudantes. 

Desse jeito, percebemos também nesta competência geral que a resolução de problemas, 

a autoria pessoal e coletiva devem desenvolver papeis centrais no processo de desenvolvimento 

do ser.  

Nessa perspectiva, notamos que tais competências oportunizam a voz e a vez dos 

aprendizes, colocando-os em posição horizontal com relação à escola, ao sistema e à 

aprendizagem, pois as TDIC são meios nos quais todo o conhecimento da humanidade, 

construído socialmente, está ao passo de um click. 

 

5.2 O lugar da Língua Portuguesa na BNCC 

  

Nesta seção, vamos analisar e perceber o lugar da Língua Portuguesa e das tecnologias 

digitais com base em alguns extratos da BNCC/2017 e verificar quais seus possíveis propósitos 

para o desenvolvimento das habilidades necessárias e requeridas para este componente. 

 Assim, o componente curricular Língua Portuguesa na nova BNCC se apresenta como:  

 

O componente Língua Portuguesa da BNCC dialoga com documentos e orientações 

curriculares produzidos nas últimas décadas, buscando atualizá-los em relação às 

pesquisas recentes da área e às transformações das práticas de linguagem ocorridas 

neste século, devidas em grande parte ao desenvolvimento das tecnologias digitais da 

informação e comunicação (TDIC). Assume-se aqui a perspectiva enunciativo-

discursiva de linguagem [...] (BRASIL, 2017, p. 67). 

 

Dessa forma, o olhar que a BNCC traz para o componente Língua Portuguesa é um olhar 

evolutivo no sentido que ele é apresentado levando em consideração estudos e documentos 

anteriores que tratam sobre o ensino de Língua Portuguesa. 

Ela assume uma perspectiva enunciativo-discursiva de linguagem, ou seja, uma 

perspectiva que vai muito mais além de um ensino baseado em sistemas gramaticais fechados 

em si mesmos. Assim, essa perspectiva leva em conta a língua enquanto construto social, 

perpassando as TDIC enquanto meios de percepção, compreensão e entendimento das 

diferentes paisagens comunicativas. 
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Para tal, a BNCC apresenta, traz e aponta o porquê de se trabalhar a língua recorrendo-

se às TDIC enquanto meios para sua maior efetivação. Assim, lemos: 

 

As novas ferramentas de edição de textos, áudios, fotos, vídeos tornam acessíveis a 

qualquer um a produção e disponibilização de textos multissemióticos nas redes 

sociais e outros ambientes da Web. Não só é possível acessar conteúdos variados em 

diferentes mídias, como também produzir e publicar fotos, vídeos diversos, podcasts, 

infográficos, enciclopédias colaborativas, revistas e livros digitais etc. [...] (BRASIL, 

p. 68, 2017). 

 

 Então, o que percebemos é que a BNCC aponta os motivos pelos quais o ensino de LP 

deve levar em consideração o uso das TDIC. Assim, vemos que elas possibilitam acessar, ler, 

escrever e alterar conteúdos por meio de dispositivos eletrônicos e da web. Assim, é por meio 

das novas ferramentas de edição de textos, áudio, fotos e vídeos que a aprendizagem pode ser 

cada vez mais crítica e reflexiva. 

 Ainda, percebemos que o ensino de LP, perpassando as TDIC, é conscientizar que a 

língua evolui. Assim, perceber que a escrita tem se apresentado ao longo dos tempos em 

diferentes meios é o primeiro passo para se compreender o porquê do uso das TDIC no ensino-

aprendizagem de LP. Ainda lemos: 

 

Refletir sobre as transformações ocorridas nos campos de atividades em função do 

desenvolvimento das tecnologias de comunicação e informação, do uso do hipertexto 

e da hipermídia e do surgimento da Web 2.0: novos gêneros do discurso e novas 

práticas de linguagem próprias da cultura digital, transmutação ou reelaboração dos 

gêneros em função das transformações pelas quais passam o texto (de formatação e 

em função da convergência de mídias e do funcionamento hipertextual) [...] (BRASIL, 

2017, p. 72). 

 

Novas práticas de linguagem têm sido possíveis graças à evolução tecnológica e, 

especificamente, à evolução digital que tem tornado possíveis novas e diferentes formas de 

lidarmos e manipularmos a linguagem, especialmente a oral e a escrita. Assim, os novos 

gêneros do discurso surgidos a partir das novas TDIC têm tornado o ato de lidarmos com a 

leitura e com a escrita muito mais frequente e recorrente do que nunca antes na história da 

humanidade. 

 

5.3 Competências Específicas de Linguagens para o Ensino Fundamental 

 

 Assim como vimos no tópico anterior, sobre as competências gerais 4 e 5 da nova 

BNCC, nosso foco agora recai sobre as Competências Específicas de Linguagens para o Ensino 

Fundamental. Ademais, ressaltamos que compreendemos a palavra ‘competência’ enquanto 
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uma soma de conhecimentos ou de habilidades necessária à formação humana e para o exercício 

da vida em sociedade. 

Nessa mesma perspectiva, agora destacamos esse conjunto de conhecimentos e 

habilidades de forma mais estrita à área de Linguagens que é composta por quatro componentes: 

Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Artes e Educação Física. Dessa forma, infere-se que os 

aprendizes participem de diferentes práticas de linguagem, aumentando suas capacidades de 

expressão tanto artísticas quanto corporais e linguísticas. 

Assim, verificando e analisando a competência especifica 3, lemos: 

 
(C.3.) Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e 

escrita), corporal, visual, sonora e digital –, para se expressar e partilhar informações, 

experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que 

levem ao diálogo, à resolução de conflitos e à cooperação (BRASIL, 2017, p. 65). 

 

Com base nisso, percebemos que o agrupamento desses quatro componentes se deu por 

conta dos diferentes meios pelos quais as diferentes linguagens podem ser expressadas. Assim, 

utilizar diferentes linguagens como a verbal, oral ou visual-motora, como Libras, e escrita, 

corporal, visual, sonora e digital tem por objetivo a construção de sentidos para a resolução de 

conflitos, à cooperação entre pessoas e povos. 

Nessa perspectiva, ainda vamos perceber na competência específica 5 de qual maneira 

utilizar as tecnologias digitais e com qual propósito. Assim, lemos: 

 

(C.5.) Compreender e utilizar tecnologias digitais de informação e comunicação de 

forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as 

escolares), para se comunicar por meio das diferentes linguagens e mídias, produzir 

conhecimentos, resolver problemas e desenvolver projetos autorais e coletivos. 

(BRASIL, 2017, p. 65). 

 

Portanto, as tecnologias digitais devem ser utilizadas de forma crítica, significativa, 

reflexiva e ética com fins de comunicação, produção, acesso e divulgação de conhecimentos. 

Ainda percebemos nesta competência específica que que projetos autorais e coletivos devem 

ser produzidos, pois é por meio desta construção é que se pode ir construindo a criticidade frente 

à prática de tal competência. 

 

 

5.4 Competências Específicas de Língua Portuguesa para o Ensino Fundamental 

Relacionadas às TDIC e possibilidades de práticas de Letramento Digital 

  

 Ainda, a BNCC 2017, trata sobre Competências Específicas de Língua Portuguesa para 
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o Ensino Fundamental e, com base na definição de LD apresentada e assumida neste trabalho, 

percebemos que tais competências podem favorecer a práticas de letramento digital. Dessa 

forma, analisemos a C3: 

 

Ler, escutar e produzir textos orais, escritos e multissemióticos que circulam em 

diferentes campos de atuação e mídias, com compreensão, autonomia, fluência e 

criticidade, de modo a se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e 

sentimentos, e continuar aprendendo (BRASIL, 2017, p. 87). 

 

 

 Nesse propósito, fica clara a intenção da BNCC em definir como uma competência a 

ser desenvolvida pelos/nos alunos do Ensino Fundamental ações como ler, escutar e produzir 

textos orais, escritos e multissemióticos que circulam em diferentes campos de atuação e mídias 

com o objetivo de fazer com que os estudantes não apenas aprendam de forma efetiva, mas 

possam ser capazes de continuar aprendendo de forma autônoma e crítica.  

 

5.5 Habilidades Específicas de Língua Portuguesa para o Ensino Fundamental 

Relacionadas ao Letramento Digital 

 

Ainda, da mesma forma como a BNCC/2017 trata sobre as Competências Específicas 

de Língua Portuguesa para o Ensino Fundamental, ela também aborda as Habilidades 

Específicas de Língua Portuguesa para o Ensino Fundamental que também oportunizam 

práticas de LD. Nesse sentido, lemos e analisamos a habilidade EF15LP07: “Editar a versão 

final do texto, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, ilustrando, quando 

for o caso, em suporte adequado, manual ou digital.” (BRASIL, 2017, p. 95). 

 Interessante observar nesta habilidade específica de LP para o EF que o suporte no qual 

textos se apresentam pode ser tanto manual quanto digital. Isso revela que não existe a 

possibilidade iminente de um suporte suplantar o outro. Ainda observamos que o uso de 

atividades que perpassam as TDIC leva a processos colaborativos de construção de 

conhecimentos. Desse jeito, ainda recorremos à habilidade EF15LP08 que vem a complementar 

a EF15LP07. Assim, lemos: “(EF15LP08) Utilizar software, inclusive programas de edição de 

texto, para editar e publicar os textos produzidos, explorando os recursos multissemióticos 

disponíveis.” (BRASIL, 2017, p. 95). 

Assim, nesta linha de percepção das habilidades específicas da BNCC/2017, 

percebemos que o saber fazer é apenas uma destas competências, pois não basta fazer, mas 
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divulgar o que se produziu porque é dessa forma que se pode concretizar o processo de autoria, 

explorando os diferentes recursos multissemióticos. 

 

5.6 Linguística Aplica e as Inter-relações entre O PNLD e a BNCC 

 

 Assim, com bases no processo histórico do PNLD descrito acima, segundo Brasil, desde 

1937 a 2019, verificamos que, com relação às TDIC, ou seja, ao letramento digital, este só é 

colocado em ponto de relevância para o processo de ensino-aprendizagem no ano de 2012. 

 Sendo assim, os guias de orientação de escolha do livro didático, as TDIC apontam 

como deve ser o formato dos livros didáticos pensados e elaborados pelas editoras do Brasil, 

ou seja, o que dever conter nas obras com relação ao desenvolvimento de competências e 

habilidades, pois percebe-se que o processo de aprendizagem dos educandos não pode mais 

continuar pautado num sistema tradicional que visa penas o famoso “decoreba” de informações 

para serem verificados por meio de uma avaliação também tradição. 

 O que pode ser verificado em Brasil (2012), quando é afirmado que, a tecnologia é um 

assunto de tamanha importância, pois a partir deste ano, a disponibilização de materiais digitais 

a usuários da educação brasileira que tem por objetivo a constituição de acordos de cooperação 

entre o FNDE e instituições interessadas para a estruturação e a operação de serviço virtual para 

disponibilização de obras digitais e outros conteúdos educacionais digitais para professores, 

estudantes e outros usuários da rede pública de ensino brasileira. 

Desta forma, percebemos que o PNLD, ao longo dos anos tem sofrido mudanças e 

evoluções. No que diz respeito ao letramento digital, esclarecemos que este tem a ver com 

práticas de leitura e escrita que se relaciona com o mundo virtual, ou seja, práticas e ações que 

estão presentes no dia a dia das pessoas do contexto atual, sejam por meio do uso de uma TV a 

controle remoto ou ao uso de aparelhos ou dispositivos conectados à internet. 

 Assim, a escola, bem como seus meios de prover diferentes atividades, deve estar atenta 

ao mundo moderno e suas exigências. A saber, o uso de um cartão bancário no caixa eletrônico, 

o uso da digital em votações eletrônicas até ao uso das plataformas e dispositivos digitais 

impulsionados pela internet.  

 É inegável o importante papel das TDIC tanto no meio social quanto no meio 

educacional. No que diz respeito ao meio educacional, o uso das TDIC é garantido por leis e 

decretos. Assim, a escola não pode se eximir ao preparo e execuções de atividades tanto em 

ambiente formais de aprendizagem quanto a ambiente extraclasse como o espaço familiar e a 

espaços sociais. 
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 No que diz respeito à BNCC, como demonstrado acima, há citações nela sobre as TDIC 

as quais sabemos que se referem a letramento digital, tanto em ralação às competências gerais 

para a Educação Básica, quanto para as Habilidades para a área de Linguagens e para as 

habilidades específicas para Língua Portuguesa. Assim, o material didático, o livro, o 

planejamento, e o Projeto Político Pedagógico podem articular atividades que tenham seu início 

em sala de aula e possam ter continuidade no ambiente extraescolar e que possam ser 

desenvolvidas pelos estudantes, com ajuda e auxílio dos educadores, professores, pais e 

responsáveis, visando uma melhor aprendizagem. 
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6 ALFABETIZAÇÃO: AFINAL O QUE É ISSO? 

 

"Sem a curiosidade que me move, que me inquieta, que 

me insere na busca, não aprendo e nem ensino." 

 Paulo Freire 

 

 Começamos este capítulo, partindo da citação de Freire (1996, p. 85) que diz que “Sem 

a curiosidade que me move, que me inquieta, que me insere na busca, não aprendo e nem 

ensino” e por se tratar de um termo tão estudado e tão debatido, mas pouco conhecido por nós 

pesquisadores deste trabalho de investigação, se fez necessário compreendê-lo para que 

pudéssemos nos aproximar mais dos objetivos propostos nesta pesquisa. 

 Assim, nesse sentido, nos debruçamos sobre documentos oficiais como a Lei de 

Diretrizes e Base da Educação Nacional (LDB), versão do ano de 1996 e BNCC (2017) também 

estudiosos da Educação e da LA como Soares (2008); Kleiman (98), Freire (79) Et al que nos 

ajudaram a compreender sobre a referida temática, organizando inicialmente em subtópicos e, 

por fim, fazendo inter-relações e contrapontos entre eles. 

 Ainda apontamos que o foco desta pesquisa foi perceber o processo de alfabetização 

associado a práticas sociais, ou seja, perceber a alfabetização não apenas como algo que 

acontece dentro de processos fechados em si mesmos em processos mentais, mas também como 

processos que se desenvolvem e se aperfeiçoam em práticas sociais dentro de diferentes 

contextos.  

 

6.1 Alfabetização na LDB de 1996 

 

 A LDB em seu Artigo 21, aponta que a educação escolar compõe-se de: I – educação 

básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio (BRASIL, 1996). 

 Para tanto, nos detemos na etapa do Ensino Fundamental de nove anos que compões a 

Educação Básica, mais especificamente, no ciclo de alfabetização por ser de maior relevância 

para os atingirmos os nossos objetivos desta pesquisa.  

 Assim, nessa perspectiva, a mesma Lei em seu artigo 22, aponta que a educação básica 

tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável 

para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos 

posteriores. 

 Ainda nessa mesma perspectiva, a LDB não cita a alfabetização como nível ou subnível 

de ensino (BRASIL, 1996). O que podemos inferir disso é que ela não trata a alfabetização 
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como um processo que tem início e fim, mas de um processo do qual o estudante é iniciado, e, 

durante um ciclo, ele deve apropriar-se do código escrito da LP para que, por meio de práticas 

e eventos de letramento (STREET, 2014) ele vá desenvolvendo cada vez mais sua consciência 

sobre a linguagem e sobre a língua falada e escrita. 

 O que podemos verificar com o que aponta a LDB (96) é que ao aprender a ler e a 

escrever, o indivíduo se torna cada vez mais capaz de (con)viver em sociedade de forma que 

ele vai aprendendo a utilizar os recursos de uma sociedade moderna para ir sendo mais 

autônomo e independente, sendo capaz de viver melhor, exercendo sua cidadania, estando apto 

para o exercício do trabalho e da vida estudantil. 

 

6.2 Alfabetização na BNCC de 2017 

  

 De igual maneira, recorremos à BNCC que revela algumas sistematizações e 

atualizações no que diz respeito à alfabetização (BRASIL, 2017). Assim, verificamos que ela 

aponta: 

 

Nos dois primeiros anos do Ensino Fundamental, a ação pedagógica deve ter como 

foco a alfabetização, a fim de garantir amplas oportunidades para que os alunos se 

apropriem do sistema de escrita alfabética de modo articulado ao desenvolvimento de 

outras habilidades de leitura e de escrita e ao seu envolvimento em práticas 

diversificadas de letramentos (BRASIL, 2017, p. 57). 

 

 Assim, percebemos na BNCC que os dois primeiros anos da Educação Básica devem 

ter como foco a alfabetização para garantir amplas oportunidades para que os alunos se 

apropriem do sistema de escrita alfabética, para que a partir disso, eles possam ter acesso ao 

conhecimento produzido socialmente e acumulado pela humanidade desde seus primórdios 

(BRASIL, 2017). 

 Ainda nessa perspectiva de verificar e analisar a alfabetização na BNCC em análise, 

lemos ademais que: 

 

Afinal, aprender a ler e escrever oferece aos estudantes algo novo e surpreendente: 

amplia suas possibilidades de construir conhecimentos nos diferentes componentes, 

por sua inserção na cultura letrada, e de participar com maior autonomia e 

protagonismo na vida social (BRASIL, 2017, p. 61). 

  

 Assim, esse momento inicial do processo de alfabetização tem por objetivo a inserção 

dos aprendizes na cultura letrada para que possam participar da vida social de forma mais 

autônoma, buscando protagonismos na vida tanto em sociedade quanto individual. 



65 

 

 Sobre o que escolas, professores, estudantes e família devem fazer para a efetivação 

desse processo de alfabetização, a BNCC em discussão aponta que: 

 

Assim, no Ensino Fundamental – Anos Iniciais, no eixo Oralidade, aprofundam-se o 

conhecimento e o uso da língua oral, as características de interações discursivas e as 

estratégias de fala e escuta em intercâmbios orais; no eixo Análise 

Linguística/Semiótica, sistematiza-se a alfabetização, particularmente nos dois 

primeiros anos, e desenvolvem-se, ao longo dos três anos seguintes, a observação das 

regularidades e a análise do funcionamento da língua e de outras linguagens e seus 

efeitos nos discursos; no eixo Leitura/Escuta, amplia-se o letramento, por meio da 

progressiva incorporação de estratégias de leitura em textos de nível de complexidade 

crescente, assim como no eixo Produção de Textos, pela progressiva incorporação 

de estratégias de produção de textos de diferentes gêneros textuais (BRASIL, 2017, 

p. 67, grifo nosso). 

 

 Percebemos que a alfabetização, então, deve receber atenção especial durante os dois 

primeiros anos da Educação Básica e desenvolver-se ao longo dos três anos seguintes, ou seja, 

até o quinto ano. Assim, ainda notamos que deve também haver durante esse processo a 

integração dos eixos Oralidade, Análise Linguística/Semiótica, Leitura/Escrita e o eixo 

Produção de Textos, perpassando os diferentes gêneros textuais.  

 O que a BNCC em observação aponta é que a alfabetização deve propiciar uma visão 

ampla da linguagem e da língua em todos os seus aspectos, afastando-se de uma visão cognitiva 

da língua na qual ela é reduzida como um sistema gramatical fechado em si mesmo que pouco 

tem a oferecer aos educandos. 

 Para isso, ela vai revelar que: 

 

Nesse processo, é preciso que os estudantes conheçam o alfabeto e a mecânica da 

escrita/leitura – processos que visam a que alguém (se) torne alfabetizado, ou seja, 

consiga “codificar e decodificar” os sons da língua (fonemas) em material gráfico 

(grafemas ou letras), o que envolve o desenvolvimento de uma consciência fonológica 

(dos fonemas do português do Brasil e de sua organização em segmentos sonoros 

maiores como sílabas e palavras) e o conhecimento do alfabeto do português do Brasil 

em seus vários formatos (letras imprensa e cursiva, maiúsculas e minúsculas), além 

do estabelecimento de relações grafofônicas entre esses dois sistemas de 

materialização da língua (BRASIL, 2017, p. 87-88). 

 

Esse processo básico (alfabetização) de construção do conhecimento das relações 

fonografêmicas em uma língua específica, que pode se dar em dois anos, é, no entanto, 

complementado por outro, bem mais longo, que podemos chamar de ortografização, 

que complementará o conhecimento da ortografia do português do Brasil. Na 

construção desses conhecimentos, há três relações que são muito importantes: a) as 

relações entre a variedade de língua oral falada e a língua escrita (perspectiva 

sociolinguística); b) os tipos de relações fono-ortográficas do português do Brasil; e 

c) a estrutura da sílaba do português do Brasil (perspectiva fonológica) (BRASIL, 

2017, p. 89). 

 

Em resumo, podemos definir as capacidades/habilidades envolvidas na alfabetização/ 

como sendo capacidades de (de)codificação, que envolvem: 
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• Compreender diferenças entre escrita e outras formas gráficas (outros sistemas de 

representação); 

• Dominar as convenções gráficas (letras maiúsculas e minúsculas, cursiva e script); 

• Conhecer o alfabeto; 

• Compreender a natureza alfabética do nosso sistema de escrita; 

• Dominar as relações entre grafemas e fonemas; 

• Saber decodificar palavras e textos escritos; 

• Saber ler, reconhecendo globalmente as palavras; 

• Ampliar a sacada do olhar para porções maiores de texto que meras palavras, 

desenvolvendo assim fluência e rapidez de leitura (fatiamento) (BRASIL, 2017, p. 

91). 

 

 Então, após essa breve consideração sobre a alfabetização em documentos oficiais da 

educação brasileira, recorremos a alguns estudiosos do tema para nos ajudar a compreender um 

pouco mais sobre esse processo de aquisição e desenvolvimento da língua escrita. 

 

6.3 Alfabetização nas palavras de Magda Soares 

 

 “O que é alfabetizar?” e “Quais os método de alfabetização existentes no Brasil?” Bem, 

para nos ajudar a entender as duas perguntas aqui lançadas, convidamos a pesquisadora 

brasileira Magda Soares que é uma estudiosa e uma autoridade sobre a temática. Dessa forma, 

a autora aponta que: 

 

A alfabetização, além de representar fonemas (sons) em grafemas (letras), no caso da 

escrita e representar os grafemas (letras) em fonemas (sons), no caso da leitura, os 

aprendizes, sejam eles crianças ou adultos, precisam, para além da simples 

codificação/decodificação de símbolos e caracteres, passar por um processo de 

“compreensão/expressão de significados do código escrito (SOARES, 2008, p. 16). 

 

 Assim, com base no que Soares (2008) afirma sobre a definição do termo alfabetização, 

compreendemos que alfabetizar não se resume apenas ao processo de aquisição do alfabeto e a 

simples associação entre símbolos gráficos e sons, mas também, refletir sobre os significados 

do código escrito, pois há uma complexidade em torno de tais associações. Assim, aprender 

refletindo sobre se apresenta melhor do que simplesmente "decorar”. 

 Parece-nos que a autora supracitada compreende o processo de alfabetização, a 

princípio, dentro de uma perspectiva cognitivista, ou seja, um processo que acontece por meio 

de estruturas mentais que são o suporte para que a leitura e a escrita se desenvolva. 

 Sendo assim, neste trabalho de investigação científica, consideramos todos os aportes 

teóricos que nos ajudam a compreender melhor como a linguagem se desenvolve nos 

indivíduos, tanto da Linguística quanto da Linguística Aplica, pois partimos do pressuposto que 

eles compõem os estudos da linguagem humana e devem ser considerados. 
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 Dessa forma, consideramos o processo de alfabetização como ele acontece na mente por 

meio do desenvolvimento da leitura e da escrita, dando um maior destaque à perspectiva de 

língua enquanto prática social (MENEZES, 2009), ou seja, buscando perceber tal processo não 

apenas dentro de um sistema, mas em diferentes meios e contextos pelos quais a 

língua/linguagem se materializa e acontece 

 

6.4 Alfabetização nas palavras de Ângela Kleiman 

 

 Ainda sobre o termo alfabetização, Kleiman (1995) aponta que é o processo de aquisição 

de códigos alfabético e numérico; processo geralmente concebido em termos de uma 

competência individual necessária para o sucesso e promoção na escola.  

 Nessa perspectiva, para a autora, a alfabetização também é compreendida como um 

processo individual de aquisição do código alfabético para que por meio dele, a pessoa possa 

ter contato com o mundo da escrita e da leitura, pois assim ela também terá acesso aos demais 

conhecimentos da humanidade. 

 Ressaltamos que, embora já houvéssemos falado sobre letramento em capítulo anterior, 

faremos uma breve retomada do termo com a finalidade de fazer uma inter-relação da visão que 

a autora em discussão tem entre este termo e a alfabetização. Assim, Kleiman (1995) aponta 

que a alfabetização é um processo que não deve ser dissociado do letramento. Dessa forma, 

lemos: 

 

[...] o fenômeno do letramento, então, extrapola o mundo da escrita tal qual ele é 

concebido pelas instituições que se encarregam de introduzir formalmente os sujeitos 

no mundo da escrita. Pode-se afirmar que a escola, a mais importante das agências de 

letramento, preocupa-se, não com o letramento, como prática social, mas com apenas 

um tipo de prática de letramento, a alfabetização (KLEIMAN, 1995, p. 20).  

 

 Então compreendemos que, por meio das palavras da autora, que a alfabetização é um 

processo que deve ir muito mais além da ação de se ensinar e de adquirir letras, sons e números, 

ou seja, deve ser um processo engajado com as mais variadas agências de letramento presentes 

na sociedade. 

 Ainda inferimos que alfabetizar não pode ficar centrada apenas no individual, mas 

também no social, pois estamos envoltos por eventos que proporcionam e exigem que leiamos, 

escrevamos e anotemos constantemente.  
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6.5 Alfabetização nas palavras de Paulo Freire 

 

 Embora a ideia que muitas pessoas têm sobre Paulo Freire seja aquela de que ele 

compreende a alfabetização apenas voltada para jovens e adultos, o que discordamos, pois as 

concepções e ideias dele sobre o termo em discussão vão muito mais além de a possibilidade 

de se aprender e ensinar letras, sons e números. Elas vão além do pedagógico. Elas assumem 

uma visão de educação libertadora, ou seja, a visão da aprendizagem como ato político que 

possibilita que os indivíduos não apenas leiam a palavra, mas também a leiam do mundo. 

 Nesse sentido e discussão, Freire aponta que: 

 

A alfabetização não pode se fazer de cima para baixo, nem de fora para dentro, como 

uma doação ou uma exposição, mas de dentro para fora pelo próprio analfabeto, 

somente ajustado pelo educador. Esta é a razão pela qual procuramos um método que 

fosse capaz de fazer instrumento também do educando e não só do educador (FREIRE, 

1979, p. 72). 

 

 Com base nas palavras do autor, verificamos que ele coloca o aprendiz em posição não 

mais vertical na qual o professor está acima dele, mas o coloca em uma posição horizontal na 

qual seja capaz de também ter as suas experiências, vivências e contextos reconhecidos 

enquanto espaço de construção e aplicação de suas aprendizagens. 

 Assim, Freire (1979) aponta que alfabetizar não é uma ação individualizada no sentido 

de acontecer de forma isolada do mundo. Ele a concebe como parte da cultura na qual os sujeitos 

estão inseridos. Então, lemos em Freire (2005, p. 11): “O Alfabetizador já sabe que a língua 

também é cultura, que o homem é sujeito: sente-se desafiado a desvelar os segredos de sua 

constituição; a partir da construção de suas próprias Palavras também construção de seu 

mundo.”. 

  Ainda percebemos que alfabetizar e alfabetizar-se tornam indivíduos em sujeitos que 

passam a ter uma relação mais justa e direta com o mundo à sua volta. Dessa forma, ao 

compreender a cultura e os acontecimentos do mundo a seu redor, esses sujeitos também 

passam a problematizá-lo e a questioná-lo para que esse mesmo mundo o enxergue enquanto 

pessoa que também é parte das soluções da sociedade. 

 Assim, educar é um ato político (FREIRE, 1980). Portanto, a possibilidade não apenas 

de ser governado, mas de governar ou de governar em coletividade. Então, concluímos em 

Freire que alfabetizar e alfabetizar-se são ações que devem conduzir os indivíduos à liberdade 

de pensamento, ao desenvolvimento da criticidade e à consciência epistemológica 

independentemente da idade. 
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 Ainda, chamar Freire para esta discussão é reconhecer que, em tempos nos quais o 

acesso à informação se faz de forma mais democratizada e mais acessível, não há mais espaço 

para posturas centralizadoras tanto por parte de ambientes formais de aprendizagem quanto por 

parte de professores.  

Assim, o tempo presente nos leva a pensar práticas de alfabetização voltadas tanto para 

o individual quanto para o coletivo e social, pois uma sociedade que não está comprometida 

com a educação e o desenvolvimento crítico de seu povo está destinada à falência de seu futuro 

assim como de suas instituições. 

 

6.6 Um breve histórico sobre alfabetização no Brasil 

 

 Diante da compreensão do que seja a alfabetização e de como e quando ela deve 

acontecer, parece-nos de suma importância situar quando ela passa a ocorrer no Brasil. Partindo 

da história do “descobrimento” do Brasil, sabemos que os primeiros atos em “favor” da 

alfabetização se deram com os jesuítas na tentativa de catequizar os povos indígenas. 

Assim, podemos traçar uma linha temporal da alfabetização, partindo dos primórdios 

até o momento atual. Nesta perspectiva, Melo e Marques apontam que: 

 

O período de 1880 a 1980 foi subdividido de 1880 a 1920, que trata da última década 

do Império brasileiro e os primeiros anos da República, marcado pela disputa entre os 

métodos sintéticos e analíticos de alfabetização e, 1920 a 1980, marcado pelo 

ecletismo pedagógico e, principalmente, pela dicotomia entre teoria e prática                                                                                                   

(MELO; MARQUE 2017, p. 326). 

 

 Dessa forma, percebemos que, como o país ainda estava se estruturando com ralação à 

organização de sua sociedade, a alfabetização acontecia tendo por base o método sintético que 

partia do alfabeto, silaba e sons, ou seja, era o método intuitivo com objetivos de que auxiliar 

na construção de um sistema de educação do Brasil com vistas a aculturar um povo ignorante 

que aqui se encontrava (MORTATTI, 2000). 

Sobre o método analítico, Mortatti (2000) aponta que o principal objetivo deste método 

era disciplinar a linguagem espontânea do educando e adestrá-lo à aquisição de pensamentos e 

hábitos de leitura. 

Assim, de forma suscita, podemos perceber que ambos os métodos centravam-se na 

figura do professor enquanto detentor do conhecimento e o aluno enquanto é ser que deveria 

ser um memorizador para que pudesse ser considerado inteligente, alfabetizado e educado.  
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 Com base nestas breve considerações sobre o início da alfabetização no Brasil, 

recorremos ainda a Melo e Marques (2017), apontam que: 

 

Oscar Thompson (1910-1975), primeiro a cunhar o termo alfabetização em 1918, 

apesar de curiosamente o termo analfabeto já fazer parte do vocabulário brasileiro 

desde 1909, passou a difundir um novo modelo educacional fundado em preceitos da 

Escola Nova, da pedagogia social e da psicopedagogia. Ao inverter os papéis entre 

educando e educador, pregou que o método devia adequar-se ao aluno e não o 

contrário (MORATTI, 2000). 

 

 Desta forma, percebemos que Oscar Thompson passa a apresentar outro modelo 

educacional que se baseava na pedagogia social e na psicopedagogia, ou seja, estava claro que 

os dois métodos vigentes no Brasil até aquele momento já não satisfaziam os anseios e 

necessidades da sociedade brasileira. 

 Então, a partir deste momento, os olhos dos processos educacionais começavam a se 

voltar para as necessidades dos educandos, colocando a posição do professor-detentor e centro 

das atenções em xeque, propondo novas formas de se aprender e de ensinar. 

 Assim, entre o período de 1920 e 1980, surge o Movimento da Escola Nova que tem 

como expoentes Lourenço Filho, Fernando de Azevedo e Anísio Teixeira que propunham a 

educação como um ato transformador da consciência social. 

 Sendo assim, percebemos que a história da educação no Brasil é a mesma da 

alfabetização, pois ao se alfabetizar, educava-se e vice-versa. Então, a forma como se 

alfabetizava influenciava toda a estrutura da vida social. 

 Dessa forma, no período da ditadura militar, os processos educacionais voltam a 

privilegiar o decoreba e a recolocar a figura do professor enquanto centro e detentor do saber. 

Porém, tais práticas se mostravam ineficientes, uma vez que 25,41% da população eram 

analfabetos (MELO; MARQUES, 2017). 

 Ainda recorrendo a Melo (2015 apud MELO; MARQUES, 2017), verificamos que: 

 

Apesar da permanência das cartilhas nas salas de aula, o discurso acadêmico fundado 

na teoria construtivista de Emília Ferreiro e Ana Teberosky, A psicogênese da língua 

escrita (1986), passava a fazer parte dos discursos oficiais e permear as normatizações 

que chegavam até os professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental (MELO, 

2015 apud MELO; MARQUES, 2017, p. 331). 

 

 Mesmo ainda tendo práticas de alfabetização que se apoiavam em métodos tradicionais 

na década de 80, o Brasil começava a voltar seus olhos para métodos de alfabetização que 

tinham mais rigor científico que valorizavam não apenas o sistema interno e biológico do ser, 

mas também os processos que aconteciam por meio das interações sociais. 
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 Melo e Marques (2017, p. 332) aponta que “a teoria construtivista de Ferreiro e 

Teberosky (1986) nasceu de pesquisas realizadas, inicialmente, por Emília Ferreiro em seu 

curso de doutoramento, nos anos de 1974 a 1976.”. Assim, percebemos que as autoras 

apresentam uma teoria que se apoia em conhecimentos e métodos científicos para beneficiar 

pessoas em processos de alfabetização. 

 Ainda segundo Melo e Marques (2017, p. 332) as pesquisadoras do construtivismo  

 

afirmam serem três os fatores envolvidos no processo de construção da língua escrita: 

1) conceitos infantis desenvolvidos espontaneamente antes do ingresso no sistema 

escolar; 2) Intervenções pedagógicas escolares; e 3) Experiências particulares com o 

mundo escrito, leitores e escritores experientes. 

  

Mais uma vez, percebemos que o aluno deve também ser o sujeito de sua aprendizagem, 

partindo de experiências individuais, intervenções pedagógicas assim como ter práticas de 

leitura. Assim, o que importa mais no processo de aprendizagem da leitura e da escrita é como 

o ser percebe, lida e internaliza o mundo construído por palavras e significados. 

 Desta forma, Melo e Marques (2017) aponta que: 

 

[...] para a teoria construtivista de Ferreiro e Teberosky (1986), a apropriação da 

língua escrita ocorre em um processo ascendente, através do qual a criança se 

aproxima paulatinamente da escrita convencional por meio da construção de 

hipóteses, que se aproximam cada vez mais da escrita alfabética convencional 

(MELO; MARQUES 2017, p. 334). 

 

 Assim, percebemos que a alfabetização não acontece de forma impositiva, mas se baseia 

na aproximação da criança como o mundo da escrita e que tal processo ocorre de forma 

ascendente, tendo por base as hipóteses que a criança vai construindo sobre a língua/linguagem. 

 Ainda trilhando o percurso da história da alfabetização no Brasil, de forma sucinta, 

prática e objetiva, percebemos a influência do estudioso russo Levy Vygotsky e suas 

implicações para os processos educacionais brasileiros. 

 Assim, nesta perspectiva, Melo e Marques (2017) aponta que: 

 

Para Vygotsky (2007), o indivíduo, desde a mais tenra idade, apropria-se dos 

conhecimentos construídos histórica e socialmente através da linguagem, e esta ocorre 

nas interações sociais. Assim, para este teórico, o homem caracteriza-se enquanto um 

ser cultural, o qual se humaniza através das relações que mantém com outros seres 

humanos. Por isso, todas as funções psíquicas superiores, tais como pensamento 

lógico, memória ativa, atenção seletiva, afinal, os atos voluntários em geral, são 

dependentes de interações sociais. (MELO; MARQUES, 2017, p. 337-338). 
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Então, apoiados nas palavras de Melo e Marques (2017), o desenvolvimento da 

linguagem nos indivíduos acontece por meio das interações sociais, apropriando-se de produtos 

culturais, vão se humanizando. Desta forma, percebemos ainda que as estruturas da mente 

humana são dependentes das relações com o mundo material. Elas vão se desenvolvendo à 

medida em que o ser interage com os objetos e seres à sua volta. 

Vygotsky (2007) aponta que o indivíduo possui uma zona de desenvolvimento: a zona 

de desenvolvimento proximal. Tal zona é dividida em zona de desenvolvimento real e zona de 

desenvolvimento potencial. Essa é compreendida como aquilo que o indivíduo já é capaz de 

fazer de forma autônoma. Esta representa aquilo que a pessoa pode a vir fazer com base no que 

ela já sabe. Aprende e apreende o mundo pela linguagem. 

Desta forma, Melo e Marques (2017) apontam que, para Vygotsky: 

 

[...] a aprendizagem, fator social, deve sempre antecipar-se e alavancar o 

desenvolvimento. Com isto, Vygotsky (2007) pressupõe um processo de ensino-

aprendizagem escolar permeado por interações sociais, através das quais o professor 

desafia seus alunos constantemente a, juntos, superarem os obstáculos e  apropriarem-

se de novos conhecimentos  (MELO; MARQUES, 2017, p. 338). 

 

Assim, verificamos que é identificando o conhecimento real que a escola, o professor e 

as ações pedagógicas podem melhor tornar possível o sucesso educacional dos indivíduos. É 

por meio de situações desafiadoras que os alunos podem ir superando cada etapa em direção a 

aquisição de novos e diferentes conhecimentos. 

 

6.7 Para resumir  

 

 Portanto, ao recorrermos à alfabetização na LDB (1996) e na BNCC (2017) e buscarmos 

a ideia de alfabetização nas palavras de Magda Soares (2008), Angêla Kleiman (1997)  e em 

Paulo Freire (1979), entre outros, percebemos que são concepções que se completam e que 

todos os documentos e autores supracitados contribuem/contribuíram não apenas para a 

construção teórica deste trabalho de pesquisa, mas também para compreendermos e 

questionarmos a alfabetização enquanto visão reducionista dos processos de ler a palavra e o 

mundo. 

 Dessa forma, com base em tais documentos e estudiosos, fomos capazes de responder à 

pergunta deste capítulo - Alfabetização: afinal o que é isso? Assim, concluímos que a 

alfabetização não se trata de uma modalidade ou de uma etapa da educação brasileira, mas sim 

de um processo que tem seu início, na educação formal, no primeiro ano da Educação Básica. 
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  Ainda, podemos concluir que na LBD (1996) o ciclo de alfabetização equivale a um 

período de três anos. Na BNCC (2017) tal período equivale aos dois primeiros anos da 

Educação Básica. Além disso, concluímos também que a alfabetização tem um momento para 

começar, um momento para se consolidar, mas não necessariamente para terminar, pois sempre 

estamos em processos de alfabetizar em diferentes processos. 

 Ao analisarmos a palavra alfabetização, podemos constatar o que afirmamos no 

parágrafo anterior. Assim, a palavra Alfa mais a palavra Beto nos remetem às primeira e 

segunda letras do alfabeto. Isso nos revela que é um processo que tem início e meio, mas nunca 

um fim em si mesmo. 

 Então, a fim de arrematar o que pesquisamos nesta seção sobre alfabetização, 

concluímos que no Brasil, há documentos oficiais e estudos científicos que aparam e garantem 

o direito aos indivíduos de aprender a ler e a escrever. Porém, percebemos que ainda não há 

uma teoria ou corrente única e definitiva sobre a temática adotada no sistema educacional 

brasileiro. Ora as práticas se aproximam mais de abordagens e concepções mais tradicionais 

ora se aproximam mais de contextos interacionista e/ou sociointeracionistas, ora mais 

cognitivistas ora histórico-cultural. 
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7 OBJETO DA PESQUISA E ASPECTOS METODOLÓGICOS  

 

Como obra que inscreve no entre lugar da Pedagogia 

Crítica e da Linguística Aplicada Crítica, tematiza-se a 

noção de cultura como conjunto de valores que 

possibilita definir margens e intersecções entre 

componentes autônomos que podem e tendem a se 

deslocar ao encontro de outros objetos de conhecimento 

e investigação. 

  Ester Maria de Figueiredo Souza 

 Giêdra Ferreira da Cruz 

 

 O presente capítulo está dividido em três partes. Na primeira, descrevemos o objeto da 

pesquisa. Na segunda, trazemos uma breve descrição sobre o contexto do objeto e a pesquisa 

qualitativa e, na terceira, apresentamos algumas informações relevantes sobre os instrumentos 

de coleta e registro de dados da pesquisa e como eles foram elaborados; por meio de 

apresentação e descrição dos mesmos. 

 

7.1 O Objeto da Pesquisa 

  

O objeto desta pesquisa é o Livro Didático3 de LP, no qual tivemos como objetivo 

principal saber como o LD está disposto nas atividades apresentadas em três obras analisadas e 

como este é posto para que os professores possam ter mais possibilidades de usar recursos 

tecnológicos por meio de exercícios propostos.  

Sobre as coleções, ressaltamos que utilizamos os livros do 1º ao 3º tomando por base 

tanto o ciclo de alfabetização expresso na LDB (1996), de três anos, como o expresso na BNCC 

(2017), de dois anos, por compreendermos que ainda se trata de uma mudança recente de três 

para dois anos e, também, por compreendermos o 3º ano como a adaptação do que é apresentado 

nos processos de assimilação dos anos anteriores. 

 A primeira obra é a Coleção Ápis4, da Editora Ática, do 1º ao 3º ano, do Ensino 

Fundamental (EF). Obra aprovada pelo Ministério da Educação e compõe o PNLD/2019. Obra 

avaliada e escolhida por professores de LP, de uma escola da Rede Municipal de Ensino, da 

cidade de Jequié, Bahia. 

 A coleção Ápis, da Editora Ática, é uma obra dos anos iniciais do Ensino Fundamental, 

do componente curricular Língua Portuguesa. Ela foi escrita por Ana Maria Trinconi Borgatto, 

                                                             
3 1 – O nome das três obras/coleções utilizadas como objeto desta pesquisa são os nomes verdadeiros de cada 

uma delas. 
4 A ver: Apêndices – Figuras 01, 02 e 03. 
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Terezinha Costa Hashimoto Bertin e Vera Lúcia de Carvalho Marchezi, 3ª edição, São Paulo, 

2017. De código 0032P19011 e Editorial Ática 3/2017. 

 

Desse modo, o Guia PNLD (2018) informa que a coleção Ápis: A coleção contempla 

uma gama diversificada de gêneros textuais orais e escritos, cujos usos e circulação 

são sempre discutidos, contribuindo para um aprendizado significativo do gênero 

textual em estudo e da língua propriamente dita. Os dois primeiros volumes (1º e 2º 

anos) são enfáticos em atividades que visam à organização e à sistematização dos 

processos iniciais de apropriação do sistema de escrita alfabético. O terceiro volume 

(3º ano) investe na ampliação do grau de complexidade desses processos, bem como 

nas atividades atreladas ao eixo da leitura, que passam a ganhar maior destaque na 

coleção (BRASIL, 2018, p. 46). 

  

Assim, percebemos que esta coleção está de acordo com o que o capítulo referente à 

alfabetização desta pesquisa apresentou quando ela diz os livros do primeiro e segundo anos 

apresentam atividades que visam à organização e à sistematização dos processos iniciais de 

apropriação do sistema de escrita alfabético e o livro do terceiro ano foca na ampliação do grau 

de complexidade desses processos.  

O manual do professor traz: princípios e fundamentos teóricos que norteiam a 

elaboração dos três volumes, estrutura geral da proposta de trabalho da coleção, princípios do 

processo de alfabetização que fundamentam a coleção, reflexões sobre a avaliação nos Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental I, orientações específicas para cada ano sobre oficinas do 

projeto de leitura, quadro com descrições detalhadas da estrutura do volume em estudo e 

objetivos que as embasam, orientações para cada seção, atividades a serem trabalhadas em sala 

de aula, sugestão de atividades suplementares,  

 Ainda a coleção traz a bibliografia que serviu de apoio para a elaboração da mesma, 

material digital que serve de apoio para o professor se manter atualizado e planejar melhor suas 

aulas, orientações gerais para o ano letivo, quadros bimestrais com objetivos de conhecimento 

e as habilidades que devem ser trabalhadas em cada bimestre, sugestões de atividades que 

favorecem o trabalho com as habilidades propostas para cada ano, orientações para a gestão da 

sala de aula e, por fim, traz também propostas de projetos integradores para o trabalho com os 

diferentes componentes curriculares. 

 A coleção Ápis, livro do 1º ano, EF, está dividido em vinte e duas unidades, sendo cada 

uma composta por seções como Assim Também Aprendo, Para Iniciar, Leitura, Interpretação 

do Texto, Aí Vem, Palavra em Jogo, Pesquisa e Memória em Jogo, Produção de Texto. 

 A coleção Ápis, livro do 2º ano, EF, está dividido em doze unidades, sendo cada uma 

composta por seções como: Para iniciar, Leitura, Interpretação do Texto, Tecendo Saberes, 
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Prática de Oralidade, Produção de Texto, Aí Vem, Línguas: Usos e Reflexões, Palavra em Jogo, 

Memória em Jogo, Assim Também Aprendo e O que Estudamos. 

 A coleção Ápis, livro do 3º ano, EF, está dividido em doze unidades, sendo cada uma 

composta por seções como: Para iniciar, Leitura, Interpretação do Texto, Tecendo Saberes, 

Prática de Oralidade, Produção de Texto, Aí Vem, Línguas: Usos e Reflexões, Palavra em Jogo, 

Memória em Jogo, Assim Também Aprendo e O que Estudamos. 

 Assim, com base nas informações extraídas e descritas acima, da obra Ápis, da Editora 

Ática, verificamos que existe uma diferença no número de unidades do livro do 1º ano em 

relação aos livros dos 2º e 3º anos. Existem vinte e duas unidades no livro do 1º ano que são 

subdivididas em sub-seções com nomes e propósitos diferentes em relação aos livros dos 2º e 

3º anos que apresentam apenas doze unidades, com sub-seções com algumas delas com outros 

nomes e propósitos. 

 A segunda obra é a Coleção5 Buriti Mais Português, da Editora Moderna, do 1º ao 3º 

ano, do EF. Obra aprovada pelo Ministério da Educação e compõe o PNLD/2019. Obra também 

avaliada e escolhida por professores de LP, de uma das escolas da Rede Municipal de Ensino, 

da cidade de Jequié, Bahia. 

 A coleção Buriti Mais Português, da Editora Moderna, é uma obra dos anos iniciais do 

Ensino Fundamental, do componente curricular Língua Portuguesa. Ela foi escrita e organizada 

de forma coletiva pela Editora Moderna, tendo como editora responsável Maria Martins 

Sanchez, 1ª edição, São Paulo, 2017. 

 A coleção Buriti Mais Português, da Editora Moderna apresenta, com base na 

apresentação da obra, foco no multiletramento e ênfase na alfabetização com base na 

consciência fonológica. Para a alfabetização, o volume do 1º ano trabalha somente com letra 

bastão maiúscula; já o livro do 2º ano explora letra bastão maiúscula e minúscula gradualmente. 

 Desenvolvimento de estratégias de leitura. Uma seção dedicada à produção escrita e 

outra específica para produção oral. Textos dos mais variados gêneros trabalhados em uma 

mesma unidade temática. 

 O manual do professor traz como proposta pedagógica tópicos como Introdução, Como 

o cérebro aprende, Concepção de Leitura, Gestação em sala de Aula, Seleção de textos, Leitura, 

Gêneros Orais e Oralidade, A Arte de Contar Histórias, Escrita, Base Comum Curricular, 

Organização da Obra, Objetos de Conhecimentos e Habilidades, Sugestão de Leitura para o 

                                                             
5 Dados expostos em anexo – Figura 4A, 5A e 6A. 
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Professor, Texto Complementares para o Trabalho com as Unidades, Proposta de Trabalho com 

Leituras de Livros, orientações Específicas. 

 Ainda sobre a obra em análise, verificamos que ela apresenta as Competências Gerais 

da BNCC, assim como, as Habilidades a serem desenvolvidas pelos estudantes presentes na 

área de Linguagens, assim como, as específicas da área de LP. 

 A coleção6 Buriti Mais Português, livro do 1º ano, EF, está dividida em oito unidades, 

sendo cada uma composta por seções como Para Começar, Texto 1, Texto 2, Brincar e 

Aprender, Comunicação Oral, Comunicação Escrita, Ouvir e Escrever, Saiba Mais. 

 A coleção Buriti Mais Português, livros dos 2º e 3º anos, EF, estão divididos em oito 

unidades, sendo cada uma composta por seções como Para Começar, Texto 1, Texto 2, Para ler 

e Escrever Melhor, Comunicação Oral, Memória Visual, Comunicação Escrita. 

 Dessa forma, como na primeira coleção analisada e com base nas informações extraídas 

e descritas acima, da obra Buriti Mais Português, da Editora Moderna, verificamos que também 

existe uma diferença em relação aos nomes das sub-seções dos livros do 2º e 3º anos, com 

nomes e propósitos diferentes em relação ao livro do 1º ano. 

 

7.2 O Contexto da Pesquisa e a Pesquisa Qualitativa 

 

Este trabalho de investigação científica se trata de uma pesquisa documental que se 

apoia em documentos oficiais da educação brasileira assim como estudos e estudiosos da 

Linguística Aplicada. 

 Sobre este tipo de pesquisa, Fonseca aponta que:  

 

A pesquisa documental recorre a fontes mais diversificadas e dispersas, sem 

tratamento analítico, tais como: tabelas estatísticas, jornais, revistas, relatórios, 

documentos oficiais, cartas, filmes, fotografias, pinturas, tapeçarias, relatórios de 

empresas, vídeos de programas de televisão etc. (FONSECA, 2002, p. 32). 

 

 A pesquisa foi realizada com três livros didáticos de LP, aprovados pelo Ministério da 

Educação e escolhidos por três diferentes escolas da Rede Municipal de Ensino da cidade de 

Jequié, Bahia, uma coleção de cada escola para que pudéssemos ter uma visão mais ampla sobre 

os objetivos propostos neste trabalho. 

 A princípio, tivemos que esperar a escolha do livro didático ser realizada pelas escolas 

e professores da cidade de Jequié, Bahia. Em seguida, entramos em contado com a Secretaria 

                                                             
6 A ver em anexo – Imagem 4A, 5A e 6A. 
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de Educação do Município que nos recebeu e nos atendeu prontamente no sentido de contribuir 

com este trabalho de pesquisa.  

 De posse dos três objetos desta pesquisa, o trabalho inicial foi fazer uma análise ampla 

e cuidadosa sobre as obras para familiarizar-se com as mesmas. Pois, como afirma Fonseca 

(2002, p. 32) a esse respeito que “qualquer trabalho científico inicia-se com uma pesquisa 

bibliográfica, que permite ao pesquisador conhecer o que já se estudou sobre o assunto”. 

 Então, começamos a analisar os livros didáticos das três coleções, no total de nove 

livros, ou seja, um livro do 1º ano, um do 2º ano e um do 3º ano de cada coleção/editora. 

 Nesse sentido, tomamos como base as leituras e instruções realizadas durante a 

disciplina Epistemologia e Metodologia em Pesquisa Interdisciplinar, ministrada pelas docentes 

Ester Maria de Figueiredo Sousa e Giêdra Ferreira da Cruz, assim como, seguimos as 

orientações da disciplina Pesquisa Orientada, ministrada pela Docente Rosana Ferreira Alves, 

sendo esta a orientadora desta pesquisa.  

 Da mesma forma, também fomos buscar bases teóricas mais específicas que pudessem 

nos auxiliar na construção e elaboração de instrumentos de coleta e registro de dados que 

fossem capazes de nos ajudar a responder aos objetivos geral e específicos desta pesquisa, uma 

vez que, como já citamos neste trabalho, não encontramos pesquisas acadêmicas e científicas 

em bancos de teses e dissertações que estivessem em sintonia com o título e propósitos dele. 

 Assim, nessa linha de elaboração de instrumentos de coleta e registro de dados, 

recorremos à Minayo (2003), em uma tentativa de perceber a natureza quantitativa do trabalho 

de pesquisa em construção sem deixar de focar no caráter qualitativo dele. Assim, a referida 

autora, aponta que: 

 

A diferença entre qualitativo-quantitativo é de natureza. Enquanto cientistas sociais 

que trabalham com estatística apreendem dos fenômenos apenas a região “visível, 

ecológica, morfológica e concreta”, a abordagem qualitativa aprofunda-se no mundo 

dos significados das ações e relações humanas, um lado não perceptível e não captável 

em equações, médias e estatísticas (MINAYO, 2003, p. 22). 

  

 Dessa forma, compreendemos o caráter quantitativo desta pesquisa enquanto os dados 

coletados e registados como o número de obras, o número de páginas, o número de atividades 

específicas e gerais, as tabelas, os gráficos e o que o objeto dela revelou em forma de 

estatísticas, ou seja, a morfologia, os dados visíveis e palpáveis. 

 Ainda em acordo com a autora supracitada, concordamos com ela quando aponta que a 

abordagem qualitativa aprofunda-se no mundo dos significados das ações e relações humanas, 

um lado não perceptível e não captável em equações, médias e estatísticas. Isso está relacionado 
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com os objetivos desta pesquisa quando a mesma se propõe a, não apenas verificar a presença 

das TDIC em obras didáticas, mas verificar as implicações delas quando se pode ou não utilizá-

las como meios de se promover ações que proporcionem práticas de LD na alfabetização. 

 Nesse sentido, também recorremos a Goldenberg (1999) que aponta a importância de 

irmos além de apenas um método único de pesquisa. A leitura das proposições desta autora, 

mais especificamente a obra A arte de pesquisar: como fazer pesquisa qualitativa em Ciências 

Sociais, que muito nos apoiou, pois como já citamos, existe uma escassez de instrumentos de 

registro de dados como a nossa metodologia de trabalho se propôs a fazer.  

 Dessa forma, a autora supracitada, esclarece que: “Os pesquisadores que adotam a 

abordagem qualitativa se opõem ao pressuposto que defende um modelo único de pesquisa para 

todas as ciências, já que as ciências sociais têm sua especificidade, o que pressupõe uma 

metodologia própria.” (GOLDENBERG, 1999, p. 18). 

 Assim, sendo a nossa pesquisa qualitativa que se apoia em elementos quantitativos, 

buscamos justamente isso, ou seja, construir uma metodologia de registro de dados própria, 

pois, é importante destacar que nós não fomos esperando encontrar dados pressupostos ou com 

ideia do que poderíamos encontrar, e sim, fomos à pesquisa deixando o objeto totalmente livre 

para se mostrar, para se revelar à medida em íamos tendo cada vez mais contato com ele. 

 Assim, partilhamos do pensamento de Fonseca (2002, p. 34) quando ele aponta que a 

“pesquisa se processa através de aproximações sucessivas da realidade, fornecendo subsídios 

para uma intervenção no real”.  

 Da mesma forma, ainda concordando com Fonseca (2002, p. 39), quando afirma que “a 

pesquisa científica é o resultado de um inquérito ou exame minucioso, realizado com o objetivo 

de resolver um problema, recorrendo a procedimentos científicos”. 

 

7.3 A pesquisa e a Linguística Aplicada 

 

 O que é pesquisa? Ou melhor, o que é pesquisar ou fazer pesquisa? Tão importante 

quanto refletirmos sobre estes questionamentos é apropriar-nos das definições, por mais 

simples que pareçam, para então, continuarmos em nossas análises e considerações. 

 Segundo o dicionário Aurélio, online, pesquisar é: verbo transitivo - investigar, com a 

finalidade de descobrir conhecimentos novos. Recolher elementos para o estudo de algo. 

Pesquisar é sinônimo de: procurar, catar, sondar. 

 Dessa forma, tomamos a palavra pesquisar neste trabalho de verificação, como verbo 

investigar, ou seja, um verbo que denota uma ação que foi pautada na ideia da responsividade, 
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como uma ação que tem por objetivo, não apenas observar um fenômeno que está relacionado 

à língua dentro de um sistema fechado em si mesmo, mas observar um tipo de letramento que 

se relaciona à língua como construto social. 

 Inicialmente, esta pesquisa tinha por objetivo investigar o impacto do Letramento 

Digital no processo de alfabetização, porém percebemos que seria melhor nos debruçarmos 

sobre como o Letramento Digital está disposto em livros didáticos e como ele interfere nas 

atividades e no planejamento do professor e quais as implicações disso para o ciclo de 

alfabetização, pois entendemos naquele momento que seria melhor investigar o que estava antes 

do “impacto” do LD, bem como, amadurecermos, tanto epistemologicamente quanto sobre os 

estudos da PM, do LD e dos estudos e aportes da LA. 

 Compreendemos o que foi dito no parágrafo anterior como ética na pesquisa, pois como 

Rajagopalan (2003), afirma que o tema de nossos trabalhos em Linguística Aplicada deve ser 

pensado eticamente antes mesmo da escolha dele. Ainda Rajagopalan (2003) corroborando esta 

ideia fala que a questão ética se faz presente na própria escolha do objeto de estudo. 

 O autor supracitado ainda nos apresenta três correntes distintas sobre a ciência, e a 

questão ética para mostrar o lugar dos trabalhos em LA e a sua relevância para os estudos da 

linguagem assim como para a resolução de questões práticas e relevantes no que diz respeito a 

aspectos sociais. 

 A primeira corrente é a corrente racionalista que tem por objetivo estabelecer o método 

de pesquisa sem dá muita importância aos resultados e para que eles vão servir. Assim, não há 

ética em nível teórico; existe ética apenas na hora de aplicar a teoria (RAJAGOPALAN, 2003). 

 A segunda corrente é a corrente pragmatista que afirma que nenhuma teoria tem 

consequências, ou seja, a teoria não poderia mudar os acontecimentos. Assim, o que nos restaria 

é apenas filosofar.  

 Já a terceira corrente ou alternativa marxista, é a corrente que vai de encontro ao 

descompromisso ético assumido pelas correntes racionalista e pragmatista, ou seja, ela diz que 

a teoria deve estar voltada para fins práticos que incluem a transformação da própria realidade 

com a qual trabalha (RAJAGOPALAN, 2003).  

Sabemos que a LA não se trata da aplicação linguística ou da aplicação de teorias 

linguísticas ao ensino de línguas para se resolver problemas enfrentados por professores e 

alunos nos processos de ensino-aprendizagem, em diferentes contextos de sala de aula (MOITA 

LOPES, 1996; KLEIMAN, 1998). A LA está comprometida em compreender e a buscar 

possíveis soluções para as questões da linguagem, partindo da problematização, perpassando a 

interdisciplinaridade, ou seja, recorrendo também a outras áreas pata tal. 
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Dessa forma, fazer pesquisa sobre a linguagem, recorrendo-se à LA é ir além do campo 

teórico e sistemático, fazendo investigação no contexto aplicado onde estão pessoas, objetos de 

observação, estudo e análise, buscando compreender seus aspectos sócio-histórico-cultural e 

políticos e suas relações com a linguagem e como ela influencia a forma como lemos, pensamos 

e compreendemos o mundo. Corroborando esse pensamento sobre as pesquisas em LA, Moitas 

Lopes (2006) afirma que: 

 

A necessidade de repensar outros modos de teorizar e fazer LA surge do fato de que 

uma área de pesquisa aplicada, na qual a investigação é fundamentalmente centrada 

no contexto aplicado [...] onde as pessoas vivem e agem, deve considerar a 

compreensão das mudanças relacionadas à vida sociocultural, política e histórica que 

elas vivenciam (MOITA LOPES, 2006, p. 21). 

 

 Assim, o Letramento Digital enquanto meio que possibilita outras possibilidades para o 

desenvolvimento de múltiplas habilidades para o desenvolvimento pleno do indivíduo, 

perpassando o ciclo da alfabetização, foi (re)pensado durante o processo de amadurecimento 

acadêmico e científico na disciplina Epistemologia e Metodologia em Pesquisa 

Interdisciplinar, ministrada pelas docentes Ester Maria de Figueiredo Sousa e Giêdra Ferreira 

da Cruz, assim como, na disciplina Pesquisa Orientada, ministrada pela Docente Rosana 

Ferreira Alves, sendo esta a orientadora desta pesquisa.  

 Ainda, destacamos que este trabalho de pesquisa assume uma posição crítica com 

relação ao LD em livros didáticos de LP, pois se buscou investigar como eles se apresentam 

para questões práticas que levem professores a repensar suas formas e meios de lidar com 

atividades que, tenham por objetivo propiciar melhores resultados no ciclo de alfabetização, 

cujo propósito seja a formação de crianças melhor alfabetizadas que saibam lidar com os 

Multiletramentos de forma autônoma, mas também crítico-reflexiva.  

 Dessa forma, compreendemos que pesquisar sobre o LD em livros de LP, no ciclo de 

alfabetização, apresenta-se como uma forma de fazer pesquisa em LA. Consideramos esta 

investigação uma importante forma para se (re)pensar novos meios e métodos que a educação 

lança mão para auxiliar na aprendizagem de indivíduos. 

 Ainda em diálogo com Moita Lopes (2006), compartilhamos de seu pensamento quando 

ele nos provoca e nos inquieta a pensar sobre a importância de politizar o ato de pesquisar, 

quando ele mesmo afirma que: 

 

Politizar o ato de pesquisar e de pensar alternativas para a vida social são parte 

intrínseca dos novos modos de teorizar e fazer LA. Assim, a LA necessita da 
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teorização que considera a centralidade das questões sociopolíticas e da linguagem na 

constituição da vida social e pessoal (MOITA LOPES, 2006, p. 22). 

 

 Dessa forma, o LD não é visto nesta pesquisa apenas como um meio de comunicação, 

interação e fonte de conhecimento, mas também ele é percebido como um meio político que 

age sobre o mundo, sobre as pessoas e sobre os processos de ensino e de aprendizagem e o que 

isso implica nos meios sociais e nos ambientes formais de aprendizagem. 

 Portanto, o que buscamos nesta pesquisa foi saber se os livros didáticos de LP, no ciclo 

de alfabetização, atendem ao que está disposto na temática tecnologias digitais em documentos 

oficiais como PNLD, PCN, PNE e BNCC e quais implicações isso traz para o desenvolvimento 

dos educandos frente às novas demandas sociais no que diz respeito às novas formas de 

comunicação, interação, criação e busca por informações tanto em nível local quanto global. 

 

7.4 Instrumentos de Coleta e Registros de Dados  

 

 Como apresentamos nas seções anteriores deste capítulo, no que diz respeito ao objeto 

da pesquisa e às descrições e entendimentos sobre a pesquisa qualitativa, a partir deste ponto, 

apresentaremos os cinco instrumentos elaborados para a coleta e registro dos dados que serão 

apresentados em forma de apêndice para consultas, checagem análise e observação dos 

mesmos.  

 Dessa forma, o primeiro Instrumento, foi elaborado tomando por base de análise o livro 

do professor, pois buscamos verificar como ele apresentava o material didático para o docente 

e se ele apresentava um planejamento que fosse capaz de auxiliar o docente a compreender a 

sua estrutura assim como auxiliá-lo na execução de seu plano de trabalho. 

 Nesse sentido, após contatos mais profundos com as três obras, a lembrar: Ápis, da 

editora Ática, Buriti Mais Português, da editora Moderna e a obra Aprender Juntos, da editora 

SM, então, inspirados nas reflexões sobre tipos e finalidades dos tipos de pesquisa, pensamos 

em quais perguntas poderiam compor um roteiro em forma de tabela que fosse capaz de revelar, 

de acordo com os objetivos deste trabalho de pesquisa, se as obras possuíam orientações 

pedagógicas, pois entendemos que a presença ou não destas podem fazer  diferença no que diz 

respeito à aplicação de todos os assuntos e atividades, principalmente as relacionadas às TDIC 

e às práticas de LD. 

 Assim, este Instrumento foi elaborado tomando por base dez perguntas gerais sobre as 

referidas obras que foram desde a verificação da presença de orientações didático-pedagógicas 

à verificação da presença de atividades relacionadas às Tecnologias Digitais de Informação e 
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Comunicação aliadas ao uso da internet que visavam desenvolver habilidades de leitura e 

escrita da Língua Portuguesa dos educandos. 

 Ainda, após a elaboração de tal instrumento, submetemo-lo a testes para verificar se o 

mesmo era capaz de registrar dados e informações de forma clara e concisa para atingirmos os 

objetivos que a pesquisa se propôs a atingir. Nessa linha pensamento, Gil (2002, p. 132) aponta 

que testar os instrumentos de pesquisa possibilita: “(a) desenvolver os procedimentos de 

aplicação; (b) testar o vocabulário empregado nas questões; e (c) assegurar-se de que as 

questões ou as observações a serem feitas possibilitem medir as variáveis que se pretende 

medir.”. 

 Dessa forma, esse instrumento foi elaborado para que pudéssemos buscar, coletar e 

registrar as informações contidas e demonstradas a seguir. 

 

7.5 Instrumento para coleta de dados 1 

  

Como demonstrado no quadro 1, abaixo, a intenção deste instrumento foi verificar a 

presença de orientações didático-pedagógicas e a presença de atividades relacionadas às 

Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação aliadas ao uso da internet que visavam 

desenvolver habilidades de leitura e escrita da Língua Portuguesa dos educandos. Tais 

orientações e presenças partiram de uma visão geral, ampla. 
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Quadro 1 - Roteiro com perguntas fechadas, Coleção X, Editora X, 1º ao 3º ano EFI, 

PNLD 2019 

Perguntas Fechadas Sim Não 

1 – A obra em análise apresenta orientações didáticas?   

2 – A obra em análise cita documentos como LDB, PCN e BNCC?   

3 – A obra em análise apresenta atividades relacionadas às orientações pedagógicas, atividades 

de e extraclasse? 
  

4 – Atividades relacionadas às TDIC e ao uso da Internet estão presentes na obra em análise?   

5 – Se a resposta da questão 4 for SIM, tais atividades têm por objetivo desenvolver 

competências e habilidades específicas de alunos? 

  

6 – Existem atividades relacionadas ao uso das TDIC, ao uso da Internet às atividades 

pedagógicas realizadas em sala de aula? 

  

7 – Existem atividades relacionadas ao uso das TDIC, ao uso da Internet às atividades 

pedagógicas realizadas em espaços extra-escolar? 

  

8 – Há atividades relacionadas ao uso das TDIC, ao uso da Internet que visam desenvolver o 

senso crítico dos educandos? 
  

9 – Há atividades relacionadas ao uso das TDIC, ao uso da Internet que visam apenas 

exercícios de passatempo? 

  

10 – Há atividades relacionadas ao uso das TDIC, ao uso da Internet que visam desenvolver 

habilidades de leitura e escrita da Língua Portuguesa dos educandos? 
  

Fonte: Próprio autor 

 

7.6 Instrumento para coleta de dados 2 

 

Nessa mesma perspectiva, o contato e análise do objeto em questão nos conduziram ao 

Instrumento de coleta e de registo de dados número dois, o qual denominamos quadro 2 – 

Roteiro com perguntas gerais sobre a obra em análise.  

  

Quadro 2 - Roteiro com perguntas gerais sobre a obra em análise, Coleção X, Editora X, 

1º ao 3º ano EFI, PNLD 2019 

Perguntas Respostas 

1 - Quantas atividades há na obra do 1º ano, no geral?  

2 - Quantas atividades há na obra do 2º ano, no geral?  

3 - Quantas atividades há na obra do 3º ano, no geral?  

4 - Quantas atividades há na obra do 1º ao 3º ano, no geral?  

5 - Quantas atividades há na obra, no geral, que estão relacionadas às TDIC e poderiam levar 

à prática de Letramento Digitale ao uso da Internet? (%) 

 

Fonte: Próprio autor 

 

Assim, procuramos adentar nas três obras em análise para saber quantas questões havia 

em cada ano, de cada obra/coleção, o número total de questões presentes nos livros do 1º, 2º e 

3º, por ano/coleção e no total, havia em cada ano, e no geral de cada obra, para sabermos quantos 

por cento havia de questões que se relacionavam às TDIC e poderiam levar à prática de 

Letramento Digital e ao uso da internet. 
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Essa parte da pesquisa objetivou fazer um trabalho de garimpo e de separação entre o 

número de questões total e o número de questões mais específicas com relação ao LD em uma 

tentativa de ir afunilando as informações sobre o objeto. Nesse sentido, Demo citado apud 

Minayo, aponta que: 

 

O cientista, em sua tarefa de descobrir e criar, necessita, num primeiro momento, 

questionar. Este questionamento nos permite ultrapassar a simples descoberta para, 

através da criatividade, produzir conhecimentos. Definindo bem nosso campo de 

interesse, nos é possível partir para um rico diálogo com a realidade (MINAYO, 2003, 

p. 51-52). 

 

 Dessa forma, esse instrumento foi elaborado para que pudéssemos buscar, coletar e 

registrar as informações com o objetivo de abrirmos caminhos de diálogos mais aberto, claros 

e profícuos entre o objeto e a realidade. 

 

7.7 Instrumento para coleta e geração de dados 3 

 

Nessa mesma linha de reflexão, produção e elaboração dos instrumentos de coleta e 

registro de dados do objeto em questão, elaboramos o terceiro instrumento que teve por base 

perguntas bem específicas sobre as TDIC e uso da internet nas obras/coleções (Quadro 3). 

  

Quadro 3 - Dados gerais relacionados às Novas Tecnologias e ao uso da Internet, Coleção 

X, Editora X, 1º ao 3º ano EFI, PNLD 2019 

Dados Gerais Sobre a Obra * Resultados 

1 – Competências gerais da BNCC 
 

2 – Competências Específicas Linguagens 
 

3 – Competências Específicas de Língua Portuguesa  

4 – Habilidades Gerais de Língua Portuguesa  

5 – Número de páginas de atividades da obra  

6 – Número de páginas de Orientações pedagógicas da obra  

7 – Número de questões  

8 – Número de questões relacionadas ao Letramento Digital  

9 – Porcentagem de questões relacionadas ao Letramento Digital  

10 – Páginas das questões relacionadas ao Letramento Digital  

Fonte: Próprio autor 
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Este instrumento buscou verificar os seguintes em cada livro: as Competências gerais 

da BNCC, Competências Específicas Linguagens, Competências Específicas de Língua 

Portuguesa, Habilidades Gerais de Língua Portuguesa, Número de páginas de atividades da 

obra, Número de páginas de Orientações pedagógicas da obra, Número de questões, Número 

de questões relacionadas às TDIC e a atividades que levam à prática do Letramento Digital, 

Porcentagem de questões relacionadas às TDIC e a atividades que levam à prática do 

Letramento Digital e as Páginas das questões relacionadas às TDIC e a atividades que levam à 

prática do Letramento Digital. 

Assim, este instrumento serviu para mapear, identificar, apontar e localizar, em cada 

obra e em cada livro de cada coleção, onde exatamente cada item descrito no parágrafo anterior 

com a finalidade de, além de nos trazer um rigor das informações e um rigor metodológico, 

também nos dão informações muito importantes para a nossa análise e discussão dos dados no 

próximo capítulo. 

 

7.8 O que o instrumento 3 revela em Porcentagem sobre Coleção X – Editora X 

 

Após tal registro e coleta de dados, transformamos tais informações em gráficos para 

nos dar uma ideia sob outras perspectivas. Então, o gráfico não é mais um instrumento, mas 

sim um meio diferente para sistematizar melhor as informações para uma melhor análise, 

interpretação e compreensão delas. 

Portanto, mostramos o gráfico 1 para melhor ilustração dos dados em questão.  

 

Gráfico 1 - Coleção/Editora X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Próprio autor 

 

Sabendo que é a partir dos instrumentos de coleta/geração de dados que a pesquisa foi 

conduzida, e na ausência de instrumentos que nos possibilitassem uma coleta mais próxima do 
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que se pressupunha sobre o objeto desta pesquisa, tivemos que elaborar os instrumentos 

supracitados, frente a uma análise inicial do mesmo. 

  Ainda, verificamos que os instrumentos 1, 2, e 3 se mostraram muito eficazes na coleta 

de dados, assim como, também verificamos que um complementava o outro, apresentando, a 

saber: ora mais informações ora ratificando-as. Ainda sim, o objeto desta pesquisa, tomando 

por base os objetivos (geral e específicos), continuou a nos conduzir à elaboração de mais um 

instrumento que coletasse e nos informasse sobre as TDIC e a atividades que levam à prática 

do Letramento Digital e saber com quais propósitos elas se apresentavam nas obras em análise. 

 

7.9 Instrumento 4 

 

 O objeto nos revelou que o quarto instrumento deveria levar em consideração as 

seguintes perguntas sobre o propósito das referidas atividades. Assim, temos: quando elas 

aparecem, elas aparecem com o propósito de: estimular a busca por mais conhecimento sobre 

um determinado assunto por parte do professor ou de aluno; para desenvolver habilidades de 

Leitura/Escrita/Oralidade/Escuta, Para Referenciar uma determinada atividade ou apareciam 

com o propósito de passar o tempo/diversão/ludicidade? 

 

Quadro 4 - Atividades de Letramento Digital e Seus Propósitos. Qual o propósito das 

atividades de LD quando aparecem nos LDP do 1º ao 3ª ano? Obra: X Editora X - Número 

total de questão: - Número total de questões relacionadas ao LD  

PROPÓSITO DAS ATIVIDADES DE LD NÚMERO 

1 - Para estimular a buscar por mais conhecimento sobre um assunto  

2 - Para desenvolver habilidades de Leitura/Escrita/Oralidade/Escuta  

3 - Para Referenciar uma atividade  

4 - Para passar o tempo/diversão/ludicidade  

5 – Total  

Fonte: Próprio autor 

 

 Assim como dito no parágrafo anterior, este instrumento foi aplicado em cada obra, 

verificando o número total de questão, assim como, o número total de questões relacionadas ao 

LD, verificando os propósitos delas. Foi por meio dele que coletamos e registramos dados 

suficientes para discutirmos as implicações da presença das TDIC e de atividades que levam à 

prática do Letramento Digital nas referidas obras para o ciclo de alfabetização. 
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7.10 O que o instrumento 4 revela em Porcentagem sobre a Coleção X – Editora X  

 

Assim, após tal registro e coleta de dados, transformamos tais informações em gráficos 

para nos dar uma ideia sobre um outro olhar. Então, o gráfico não é mais um instrumento, mas 

sim um meio diferente para sistematizar melhor as informações para uma melhor análise, 

interpretação e compreensão delas. 

 Portanto, mostramos o gráfico 2 para melhor ilustração dos dados em questão.  

 

Gráfico 2 - Propósito das atividades de LD quando aparecem nos LDP do 1º ao 3º ano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Próprio autor 

 

 

7.11 Instrumento 5 para coleta e registro de dados  

 

Nesta parte da pesquisa, ressaltamos que o Instrumento de coleta de dados 05 se fez 

necessário, pois, ao analisarmos os instrumentos 1, 2, 3 e 4, percebemos que este representa o 

‘gargalo de um funil’ porque ele se mostra como um instrumento bem específico na geração 

dos dados, ou seja, analisa o LD nos LDP de forma mais visível e exemplificada. 

Dessa forma, analisamos três atividades de cada uma das obras/coleções em análise, na 

ordem Coleção Ápis, Buriti Mais Português e Aprender Juntos, verificando, descrevendo e 

interpretando o LD nos LDP, partindo da pergunta central do instrumento 4, assim como seus 

possíveis propósitos. A saber: 1 - Para estimular a buscar por mais conhecimento sobre um 

assunto tanto para o professor quanto para o estudante; 2 - Para desenvolver habilidades de 

Leitura/Escrita/Oralidade/Escuta; 3 - Para Referenciar uma atividade e o 4 - Para passar o 

tempo/diversão/ludicidade. 
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Análise de atividades referentes às TDIC e ao uso da Internet 

Coleção X, Editora X, 1º ao 3º ano EFI, PNLD 2019 

 

Dessa maneira, como descrevemos acima, a aproximação, a leitura e o contato contante 

com nosso objeto de estudo e análise, fomos sendo conduzidos por ele à elaboração de 

instrumento para coleta e registro de dados. Nessa linha de pensamento, podemos perceber que 

partimos do Instrumento 1 que é um instrumento que coletou e registrou dados sobre as obras 

de forma ampla, perpasando os instrumentos 2, 3 e 4 de modo a percebermos informações bem 

mais específicas sobre as coleções em questão. 

Nesse sentido, percebemos que, após termos aplicado o Instrumento 4, era necessário 

que elaborassemos um instrumento que não apenas buscasse números e estatisticas, mas que 

mostrasse, na prática, os questionamentos do Instrumento 4 para termos nossos objetivos geral 

e específicos alcançados. 

Ainda recorrendo a Minayo (2008), a autora aponta que os métodos quantitativos têm o 

objetivo de mostrar dados, indicadores e tendências observáveis, ou produzir modelos teóricos 

abstratos com elevada aplicabilidade prática. Suas investigações evidenciam a regularidade dos 

fenômenos. 

Assim, o Instrumento 5 foi denominado de Análise de atividades referentes às TDIC e 

ao uso da internet, aplicando os quatro critérios de observação do Instrumento 4, verificando se 

elas apareciam para: estimular a buscar por mais conhecimento sobre um assunto tanto para o 

professor quanto para o estudante, para desenvolver habilidades de 

Leitura/Escrita/Oralidade/Escuta, para referenciar uma dada atividade ou para passar o 

tempo/diversão/ludicidade.  

Assim, analisamos três atividades/páginas contendo exercícios que perpassam as TDIC, 

uso da internet; assim como orientações e ações que possibilitem práticas de letramento digitais 

por meio do processo de alfabetização e convívio ativo e crítico que a sociedade atual exige.  

Dessa forma, segue um exemplo de página/exercício que serviu para nossa coleta e 

registro de dados. 
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Figura 1 - Página 37 da Coleção Ápis, Editora Moderna, 2º ano, Ensino Fundamental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Triconi (2017) 
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8 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Existe uma coisa que uma longa existência me ensinou: 

toda a nossa ciência, comparada à realidade, é primitiva 

e inocente; e, portanto, é o que temos de mais valioso. 

Albert Einstein 

 

 Neste capítulo da pesquisa em análise e discussão, faz-se importante destacar que 

buscamos traçar paralelos entre o tema deste trabalho, os Objetivos Geral e Específicos, a sua 

metodologia, conceitos e teorias apresentados, assim como os dados coletados e registrados 

pelos cinco instrumentos que lançamos mãos para tal. 

 Assim, resgatamos o tema do projeto que deu origem a este trabalho de investigação 

científica, a saber: LETRAMENTO DIGITAL EM LIVRO DIDÁTICO DE LÍNGUA 

PORTUGUESA DO ENSINO FUNDAMENTAL E SUAS IMPLICAÇÕES PARA O CICLO 

DE ALFABETIZAÇÃO, tendo por base o objetivo geral: Investigar como as TDIC são 

abordadas e apresentadas no LDP e como elas podem promover atividades que possibilitem 

práticas de LD na disciplina de Língua Portuguesa do 1º ao 3º ano do Ensino Fundamental I. 

Ainda para tal, sempre observando seus objetivos específicos, sendo eles: gerar dados 

sobre a forma como o LD está disposto nos LDP do Ensino Fundamental de forma quantitativa 

e qualitativa, verificar como os LDP oportunizam o desenvolvimento de ações no letramento 

digital; assim como identificar se o referido material apresenta direcionamento, ideias, suporte 

pedagógico e se esses itens fazem parte de atividades centrais ou se são de natureza 

complementar para o trabalho do docente e a aprendizagem do discente. 

 Ainda, buscamos fazer análises descritivas, investigativas e comparativas entre os dados 

gerados por meio dos instrumentos descritos na parte metodológica deste trabalho, 

contrapondo-os como os conceitos de alfabetização, de letramento digital já descritos em 

capítulos específicos, perpassando também documentos oficiais como o Guia de Análise do 

livro didático de Língua Portuguesa (2018) para o PNLD/2019, BNCC/2017, LDB/1996, assim 

como autores e pesquisadores necessários para uma melhor análise e fundamentação de 

possíveis interpretação e compreensão dos dados. 

 Dessa forma, tais análises servem de base para compreendermos como uma maior ou 

menor presença das TDIC podem conduzir a ação didático-pedagógica a utilizar mais atividades 

digitais que perpassam a possibilidade de estimulo e desenvolvimento de LD numa perspectiva 

do letramento enquanto prática social para o desenvolvimento do pensamento crítico no uso de 
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tais tecnologias por meio da aprendizagem da Língua Portuguesa por estudantes em fase de 

alfabetização. 

 Da mesma forma, por definições metodológicas, definimos que o Guia de escolha de 

livro didático foi convidado a apresentar as suas definições e proposições nos enlaces 

epistemológicos por meio de suas citações à medida que as análises dos dados vão necessitando 

de seus amparos e fundamentações para uma melhor construção e elaboração de suas 

compreensões (BRASIL, 2018). 

Ressaltamos que, conforme Brasil (2018) o Guia PNLD/2018 apresenta as mais bem 

avaliadas obras didáticas de Língua Portuguesa submetidas ao Edital de Convocação 01/2017 

da Coordenação-Geral dos Programas do Livro (CGPLI), PNLD/2019.  

Dessa forma, ainda segundo Brasil (2018) princípios e critérios que nortearam a 

avaliação pedagógica das Coleções de Língua Portuguesa inscritas no Edital de Convocação 

01/2017 – CGPLI, PNLD/2019 se pautaram em normas e concepções que fundamentam a 

educação em nosso país, conforme constam da Constituição da República Federativa do Brasil 

de 1988, da Lei nº 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), da Base 

Nacional Comum Curricular - Versão 3 (BNCC-V3), e demais documentos oficiais 

complementares. 

 Para o PNLD/2019, foram avaliadas 20 coleções de Língua Portuguesa para os Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental e 13 (65%) foram aprovadas, sendo que para a realização desta 

pesquisa, analisamos três coleções7, tendo como critério as que foram mais escolhidas por 

professores e por escolas da Rede Municipal de Ensino, da cidade de Jequié, Bahia, no ano de 

2018.  

 

8.1 O que o objeto revela no Instrumento 1 nas três Coleções8 

 

Assim sendo, partimos dos dados gerados no Instrumento 1, denominado de Roteiro 

com perguntas fechadas (sobre as obras), observamos que as três coleções analisadas, Ápis, da 

Editora Ática, a coleção Buriti Mais Português, da Editora Moderna e a coleção Aprender 

juntos, da Editora SM, cumprem o que está disposto no Guia de Escolha dos LDP quando este 

afirma que as obras devem observar atividades que podem ser realizadas por meio de 

Tecnologias Digitais, afirma que “as crianças são estimuladas por suas experiências em seu 

                                                             
7 Documento solicitando tais obras à Secretaria Municipal de Jequié em APÊNDICE O 
8 Dados expostos em apêndices – Quadros 1A, 7A, 13A 
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contexto familiar, social e cultural, suas memórias, seu pertencimento a um grupo e sua 

interação com as mais diversas tecnologias de informação e comunicação (BRASIL, 2018). 

Nessa perspectiva, sabemos que algumas mudanças se tornaram muito significativas 

para a história da humanidade com a chegada das novas tecnologias na vida das pessoas, dentre 

elas do deslocamento da vida no campo para a cidade e do convívio com a terra, com os animais 

e com diversas espécies de seres vivos para a cidade movimentada e atraída por máquinas 

diversas.  

Sobre essa questão das mudanças na vida tecnológica do ser humano na terra, 

destacamos que vivemos da criação da web 1.0 que se centrava mais na “clicagem” e acesso de 

informações até a revolução da web 2.0 que hoje se centra mais na comunicação e interação 

entre pessoas e conhecimento (ARAUJO, 2016, p. 172). Daí a importância em se investigar a 

maior ou menor das TDIC no LDP assim como ações de LD por meio de práticas de leitura, 

escrita e práticas alfabéticas. 

Para Serres (2013, p. 116) “O mundo global não é mais o mesmo, nem o mundo humano. 

Ao redor, filhos de imigrados, vindos de países menos ricos, tiveram experiências vitais 

inversas das que eles conheceram”. 

A cultura dos antepassados, que era baseada em outras culturas como a judaica, a Greco-

latina e em tradições da história antiga, que eram passadas de uma geração a outra, passa 

juntamente com a evolução das espécies a outro panorama. Assim, Serres (2013) aponta que: 

 

Não habitamos mais o mesmo tempo: eles vivem outra história. São formatados pela 

mídia, propagada por adultos que meticulosamente destruíram a faculdade de atenção 

deles, reduzindo a duração das imagens a 7 segundos e o tempo de respostas a 15, são 

números oficiais (SERRES, 2013, p. 17-18). 

 

Para o autor, as pessoas são formatadas pela mídia, pela publicidade, pois elas exercem 

grande impacto sobre crianças e adolescentes, tomando para si a função pedagógica inculta de 

educá-los, ofuscando a universidade e a escola. Para ele, devido ao tempo de exposição, a mídia 

“há muito tempo assumiu a função do ensino” (SERRES, 2013, p. 19). 

 Assim, verificamos que as três obras analisadas tanto trazem orientações didáticas sobre 

as novas TDIC quanto destacam competências e habilidades a serem desenvolvidas por meio 

delas. Portanto, elas estão de acordo com o que o PNLD/2019 e com a BNCC/2017 preconizam 

sobre a inclusão das novas tecnologias digitais nos processos de ensino-aprendizagem de 

Língua Portuguesa. 
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 Então, sabemos que as três coleções, ao apontarem orientações didático-pedagógicas 

por meio das competências gerais e específicas para cada ano do EF, assim como, apontarem 

quais competências e quais habilidades se relacionam e orientam o uso das TDIC durante o 

processo de alfabetização, o plano de trabalho da escola, do professor e a orientação familiar 

podem ser melhor planejados para que a aprendizagem do código escrito seja cada vez mais 

significativa e profícua, relacionando o ensino-aprendizagem com as tecnologias mais 

modernas disponíveis na atual sociedade. 

 Portanto, as três coleções em discussão e análise, ao cumprirem o que está disposto no 

Guia de Escolha dos LDP/2018 sobre as orientações pedagógicas, sobre a presença das TDIC 

e de atividades que levam a práticas de LD, elas possibilitam o trabalho com tecnologias digitais 

e uso da internet em sala de aula de forma mais clara e melhor orientada.  

 Assim, isso implica em melhores chances de aquisição e desenvolvimento de habilidade 

de leitura e de escrita por parte dos educandos por meio de um trabalho pedagógico melhor 

elaborado por professores. Dessa forma, tal possibilidade ainda implica em ações e 

planejamentos mais bem fundamentados frente às leis e diretrizes para o ciclo de alfabetização. 

 Assim, tais implicações favorecem o enfretamento à resistência em trazer para a sala de 

aula e para práticas educativas as TDIC, a internet e práticas de LD, agora, dessa vez, tomando 

como base a relação escola-TDIC-alfabetização-leis, tornando possível uma melhor efetivação 

do conceito de alfabetização apontado por Kleiman (1995), quando a autora diz que esta deve 

ir muito mais além do simples ato de aquisição de letras e números. Ainda, tomando como base 

a definição da referida autora sobre a escola, tal implicação ainda torna possível o processo de 

alfabetização ser potencializado por outras agências de letramento por meio das novas 

tecnologias. 

 

8.2 O que o objeto revela no Instrumento 2 nas três Coleções9 

 

Da mesma forma, por meio do Instrumento de registro e coleta de dados 02 que teve por 

objetivo verificar perguntas gerais sobre as três coleções tomadas como objeto desta pesquisa, 

verificamos que ele foi muito útil no que diz respeito ao cumprimento de seus objetivo, pois 

nos revelou quantas atividades havia em cada obra do 1º ao 3º ano, tanto em números gerais 

quanto específicos, tanto no que diz respeito às diferentes atividades propostas nos LDP, quanto 

                                                             
9 Dados expostos em apêndices – Quadros 2A, 8A, 14A 
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no que diz respeito ao número de atividades há na obra, no geral, que estão relacionadas ao uso 

das TDIC e ao uso da internet. 

Ainda, o objeto, além de responder às perguntas elaboradas que buscaram saber se havia 

atividades relacionadas a ações que proporcionam práticas de LD, ele também revelou em 

números e porcentagens a quantidade exata delas. Assim, verificamos que as duas primeiras 

coleções, Ápis, da Editora Ática e Buriti Mais Português, da Editora Moderna, apresentaram 

atividades que podem levar à prática de LD. Porém, também verificamos que estas duas obras, 

respectivamente, apresentaram apenas aproximadamente 2% de tais atividades. 

Nessa linha descritiva, verificamos que a obra Aprender Juntos, da Editora SM 

apresentou um número maior tanto de páginas quanto de atividades, principalmente de 

atividades relacionadas às TDIC, ao uso da internet e ações que levam a maiores possibilidades 

de práticas de letramento digital, somando um total de 6,6% delas. 

Dessa forma, podemos inferir duas coisas. A primeira, é que as coleções em questão 

cumpriram o que Guia de escolha do livro didático 2018 aponta como requisito básico para que 

tais obras fossem analisadas, aprovadas e adotadas, ou seja, elas trazem a presença de atividades 

sobre LD, quando este aponta em sua seção PRINCÍPIOS, que: 

 

A perspectiva do Ensino Fundamental de nove anos, nacionalmente implementado 

desde 2010, aponta como decisivos os cinco Anos Iniciais dessa etapa da Educação 

Básica. Nessa primeira fase, entre outros compromissos, devem ser criadas as 

condições fundamentais necessárias para a permanência da criança na escola, sua 

progressão nos estudos e seu desenvolvimento pleno, nos seus aspectos físico, afetivo, 

psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. 

Nesse sentido, essa etapa da educação básica deve priorizar o contato sistemático, a 

convivência e a familiarização da criança com objetos típicos da cultura letrada, ou 

seja, o reconhecimento das funções sociais da escrita. Desse modo, esse período tem 

o principal objetivo de desenvolver no aprendiz capacidades, estratégias, crenças e 

disposições necessárias à sua inserção qualificada tanto na vida pública quanto na 

escola (BRASIL, 2018, p. 20). 

 

Ainda em sua seção PRINCÍPIOS, subseção E, o referido Guia afirma que para alcançar 

esses objetivos, a obra didática deve ter, também, atividades que levem estudantes a “e) 

compreender o ambiente natural e social do sistema político, da economia, da tecnologia, das 

artes e da cultura dos direitos humanos e dos valores em que se fundamenta a sociedade” 

(BRASIL, 2018, p. 21). 

Também, quando o Guia de escolha para o PNLD/2018, aponta em sua seção Critérios, 

que: 

 Portanto, as citações acima demostram que para serem aprovadas, as obras devem levar 

em consideração não apenas o tipo de papel, qualidade de impressão, quantidade de questões, 
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mas também, dentre outros aspectos, questões relacionadas às diferentes tecnologias, desde as 

mais simples até às tecnologias digitais. 

A segunda coisa que podemos inferir, tendo por base os dados revelados pelo 

Instrumento 2, é que tal porcentagem se revela como uma quantidade muito pequena de 

atividades relacionadas às novas TDIC e ao uso da internet. Sobre este dado, destacamos que 

partilhamos da concepção de que uma maior exposição e uma maior prática de tais atividades 

relacionadas às TDIC e ao uso da internet pode levar a um processo de alfabetização com 

maiores possibilidades de sucesso no que diz respeito ao desenvolvimento das habilidades de 

leitura, escrita, assim como o estágio inicial de começar a se pensar tais tecnologias de forma 

crítica. 

Corroborando essa ideia, Ribeiro aponta que: 

 

Talvez, o elemento fulcral que nos leva a vislumbrar nas tecnologias digitais algum 

sentido de solução ou de vantagem para nossas questões pedagógicas seja o fato de 

querermos encontrar nelas melhorias no ensino e na aprendizagem. [...] Afastando-se 

essa ideia redutora e desqualificadora, é preciso pensar em níveis de uso, isto é: no 

simples emprego de apresentações digitais para dar aulas até usos muito mais 

qualificados, com dispositivos e softwares mais atuais ou mais complexos (RIBEIRO, 

2018, p. 104). 

 

Dessa forma, com base no escrito até este ponto sobre os dados, comentários e citações, 

sobre o Instrumento 2, acreditamos e defendemos a ideia de que quanto mais os LDP, escolas 

e práticas de ensino-aprendizagem se apropriarem das novas TDIC, assim como as plataformas 

conectadas ou não a rede mundial de computadores e o uso da internet, maiores serão as 

possibilidades de alfabetização, pois é sabido que crianças lidam com este novo e moderno 

mundo desde muito cedo. 

Ainda recorremos a Trindade e Moreira (2018), quando as autoras apontam que: 

 

Existe, portanto, a necessidade de focar a discussão na pedagogia, nas pedagogias 

emergentes, nos modelos, nas metodologias estratégias de aprendizagem que 

incorporem as tecnologias digitais e no impacto que estas podem ter a nível da 

motivação, da construção do conhecimento histórico e do desenvolvimento de 

competências para o século 21. Assim, se neste contexto aceitarmos que tecnologias, 

como videojogos baseados na História -History Based Games- podem assumir-se 

como ferramentas inovadoras para a criação de ecossistemas online de aprendizagem 

dinâmicos, pois então é crucial reconhecer a necessidade do processo ser sustentado 

por modelos que permitam produzir as competências hoje necessárias ao sucesso das 

organizações (TRINDADE; MOREIRA, 2018, p. 72). 

 

 Dessa forma, o que os dados revelados por estes instrumentos apontam é que existe uma 

necessidade de uma discussão pedagógica com relação ao impacto que as novas tecnologias 
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apresentam no processo de aprendizagem, principalmente ao processo de alfabetização. Dai, 

assim, concordamos com a autora supracitada quando ela afirma que os ecossistemas de 

aprendizagens proporcionam novos ambientes de aprendizagens. 

Neste trabalho de pesquisa, não entramos na discussão de escolas terem ou não 

laboratórios de informática, dispositivos eletrônicos, acesso à internet, mas destacamos que tais 

elementos já se revelam, ou deveriam, apresentar-se como um direito aos educandos, escolas e 

a professores e um dever dos sistemas de educação. 

Portanto, tais dados implicam que, aproximadamente 2,0% nas duas primeiras coleções, 

e, 6,6%, na terceira coleção, já supracitadas, de atividades relacionadas às TDIC, ao uso da 

internet e a atividades que proporcionem a práticas de LD, que a escola precisa se debruçar e 

compreender as novas tecnologias digitais para que os processos de alfabetização sejam cada 

vez mais profícuos e eficazes.  

 

8.3 O que o objeto revela no Instrumento 3 nas três Coleções10 

  

O Instrumento de coleta e registro de dados 03 teve por objetivo verificar informações 

gerais relacionadas às Novas Tecnologias e ao uso da internet nas três obras analisadas. A 

intenção de utilizarmos este meio para saber mais sobre as coleções partiu da ideia de confirmar 

ou não se elas estavam de acordo com o Guia de Escolha do PNLD 2019, assim como se 

estavam de acordo com nova Base Nacional Comum Curricular. 

 Dessa forma, verificamos que as três obras em análise abordavam o que está disposto 

na BNCC/2017, no que diz respeito às Competências Gerais, sobre as tecnologias digitais, a 

saber, a Competência 04, aponta que utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-

motora, como Libras, e escrita), corporal, visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos 

das linguagens artística, matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, 

experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao 

entendimento mútuo (BRASIL, 2017). 

 Ainda este Instrumento, verificou que as três coleções também respeitavam o que está 

disposto na Competência 05, afirma que Compreender, utilizar e criar TDIC de forma crítica, 

significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para se 

comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e 

exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva (BRASIL, 2017). 

                                                             
10 Dados expostos em apêndices – Quadros 3A, 4A, 5A, 9A, 10A, 11A, 15A, 16A, 17A, 18A 

      Gráficos 1A, 4A, 7A 
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 Ainda, a saber, verificamos que as três obras didáticas de LDP, do 1º ao 3º ano, do EF 

I, faziam referências às Competências Específicas Linguagens, às Competências Específicas de 

Língua Portuguesa assim como às Habilidades Gerais de Língua Portuguesa. Também 

destacamos que este Instrumento se revelou muito importante para verificar se realmente tais 

obras respeitavam os documentos oficiais em questão.  

 Além disso, destacamos no instrumento 3 - Roteiro com Dados gerais relacionados às 

TDIC e ao uso da internet, de cada livro, de forma individual e, de forma geral, quais as páginas 

tais competências gerais e específicas, assim como as habilidades de Linguagem e de Língua 

Portuguesa podem ser encontradas. Além de comprovar a existência, relação e orientação sobre 

as mesmas, concluímos que tal presença e abordagem não apenas respeitam documentos 

oficiais, mas também servem de base para um melhor planejamento e intencionalidade por parte 

do trabalho de professores, pois como apontou a BNCC/2017: 

 

Nos dois primeiros anos do Ensino Fundamental, a ação pedagógica deve ter como 

foco a alfabetização, a fim de garantir amplas oportunidades para que os alunos se 

apropriem do sistema de escrita alfabética de modo articulado ao desenvolvimento de 

outras habilidades de leitura e de escrita e ao seu envolvimento em práticas 

diversificadas de letramentos (BRASIL, 2017, p. 57). 

 

 Importante destacar que o Instrumento 3 ainda buscou identificar o número de páginas 

de atividades da obra, o número de páginas de Orientações pedagógicas de cada obra, o número 

total de questões de cada livro, assim como o total de questões presentes nos três livros. Buscou 

saber o número de questões relacionadas ao LD e forma extensa e em forma de porcentagem. 

Também buscamos destacar as páginas das questões relacionadas ao Letramento Digital neste 

instrumento para darmos um caráter mais específico e de melhor localização destas. 

 Assim, a busca por estas informações se revelou um caminho muito proveitoso, pois 

compreendemos que para chegarmos a conclusões melhor desenhadas é necessário adentramos 

por estradas não trilhadas ou pouco trilhadas para melhor compreendermos a “geografia” do 

LD no LDP e mais, melhor compreendermos quais as implicações disso para o Ciclo de 

Alfabetização no que diz respeito ao desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita, assim 

como o despertar para uma visão crítica sobre o uso das TDIC. 

 Dessa forma, concluímos esta seção, indicando que nas coleções Ápis, da Editora Ática 

e Buriti Mais Português, da Editora Moderna, no geral, aproximadamente, ambas as coleções 

apenas apresentaram 2,0% de questões que se relacionam às TDIC, ou seja, que podem levar a 

práticas de LD tanto em ambientes formais como não-formais de ensino-aprendizagem. Já a 
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coleção Aprender Juntos apresentou tanto um número maior de questões nos três livros da obra 

quanto de atividades relacionadas ao LD de aproximadamente 6,6 %. 

 Assim, como compartilhamos da ideia de que quanto maior o número de questões 

relacionadas às TIDC, maiores e melhores possibilidades de termos processos de 

desenvolvimento de determinadas competências e habilidades no ciclo de alfabetização, 

posicionamos que dentre as três coleções, a que mais se aproxima de tal possibilidade é a obra 

Aprender Juntos, da Editora Moderna. Portanto, esta é a coleção que se revela mais ‘próxima’ 

de contribuir mais com o desenvolvimento mais pleno de indivíduos.  

 Dessa forma, tais dados implicam que existem orientações didáticas quanto ao 

planejamento sobre uso das TDIC, uso da internet assim como se proceder com atividades que 

proporcionem práticas de LD no livro didático, no manual do professor e tal implicação 

possibilita que a escola e que o professor agora pode abordar as tecnologias digitais em sala de 

aula sem medo, amparados pelas orientações oficiais. 

 Ainda, isso implica que a escola deve aprender e a ensinar como abordar e trabalhar as 

TDIC e uso da internet tanto por parte dos professores quanto por parte dos estudantes, pois 

como afirma Xavier (2011, p. 5) que a escola é “a instituição formal na qual se realizam ações 

sistemáticas de ensino por parte dos professores e seus gestores que visam à aprendizagem dos 

alunos nela matriculados”. 

 Por outro lado, também, tais dados implicam que esse baixo percentual de atividades 

relacionadas às TDIC, uso da internet e atividades que favoreçam práticas de LD presentes nas 

três coleções analisadas, pode desfavorecer o processo de alfabetização no sentido de a escola 

e suas práticas educativas continuarem distantes da realidade do mundo atual que recorre às 

tecnologias digitais de informação e comunicação todo tempo e em todo lugar, ou seja, tal 

processo pode ser menos proveitoso, menos significativo e não se realizar em sua plenitude. 

 Com base nesse pensamento, Canário (2005 apud XAVIER, 2011), aponta que a escola: 

 

 

Não se trata apenas de um serviço especializado prestado pelo Estado ou pela 

iniciativa privada a um ser em formação. Antes, escola deve ser percebida como um 

investimento intelectual na construção sociocultural de pessoas a fim de torná-las 

sujeitos de sua própria história. A função maior de todo estabelecimento formal de 

ensino é propiciar condições adequadas para que o aprendiz se aproprie de saberes 

técnicos, éticos e estéticos (XAVIER, 2011, p. 5). 

  

 Assim, a escola deve ser compreendida enquanto uma instituição que lida com capital 

intelectual que é fruto de construção social e histórica de conhecimentos. Então, ter uma maior 
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presença, práticas e atividades que levam ao LD, nos LDP, é uma forma de garantir que as 

pessoas aprendam a se tornar cada vez mais sujeitos de suas próprias vidas.  

  

8.4 O que o objeto revela no Instrumento 4 nas três Coleções11 

  

 O Instrumento de coleta e registro de dados 04, Roteiro sobre Atividades de Letramento 

Digital e Seus Propósitos, é fruto dos instrumentos de registro de dados anteriores, pois a 

verificação do LD nos LDP nos conduziu a tal instrumento. Assim, destacamos que o objeto 

desta pesquisa também nos foi conduzindo ao instrumento em discussão porque buscou pensar 

as TDIC, Atividades de Letramento Digital e Seus Propósitos, partindo do questionamento: 

Qual o propósito das atividades relacionadas às TDIC e a práticas de LD quando aparecem nos 

LDP do 1º ao 3ª ano? 

 Dessa forma, partindo do registro e análise de dados dos instrumentos anteriores, já 

descritos e analisados nas seções anteriores, compreendemos que se fazia necessário 

analisarmos, de forma individual e geral, partindo do número de questões que se relacionavam 

ao LD nos LDP, das três coleções pesquisadas para sabermos ao certo quantas atividades e 

quais seus propósitos havia nas obras.  

Este instrumento está relacionado aos Objetivos Específicos desta pesquisa. Ele nos 

ajudou a compreender melhor as implicações das TDIC, o uso da internet e as ações que levam 

a práticas de LD no ciclo de alfabetização durante o processo de aquisição e desenvolvimento 

das competências e habilidades da Língua Portuguesa. 

 Assim, buscamos investigar o propósito das atividades relacionadas às TDIC, o uso da 

internet e as ações que levam a práticas de LD no ciclo de alfabetização. Com base neste 

propósito, procuramos identificar se elas estavam presentes nos LDP para estimular a buscar 

por mais conhecimento sobre um determinado assunto por parte dos aprendizes e/ou dos 

professores, ou se estavam lá com o objetivo de desenvolver habilidades de 

Leitura/Escrita/Oralidade/Escuta, para referenciar a presença de uma atividade ou se 

determinadas atividades se apresentavam para passar o tempo/diversão/ludicidade. 

 Assim, verificamos nas três obras que, em sua grande maioria, sempre que havia 

atividades relacionadas às TDIC, elas estavam presentes como uma forma de referenciar a fonte 

de onde haviam sido retiradas. Tal dado nos revela que a relação material didático-tecnologias-

ensino-aprendizagem ainda se apresenta de forma muito tímida, ou seja, não é apenas a 

                                                             
11 Dados expostos em apêndices – Quadros 6A, 12A, 18A 

        Gráficos 2A, 3A, 5A, 6A, 8A, 9A 
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quantidade, mas trata-se de investigarmos e compreendermos a qualidade, propósito e 

finalidade de tais questões. 

 Sobre a relação quantidade versus qualidade de atividades que envolvem as tecnologias 

digitais nos LDP, compreendemos que a qualidade deve ter por base a relação finalidade 

didática e relação das diferentes aprendizagens com o mundo atual e contemporâneo; numa 

tentativa de aproximar a escola do mundo moderno, ou seja, da escola ir além da simples 

utilização das TDIC e da internet como meios de apenas transmitir conhecimentos. Sobre esse 

pensamento, Coscarelli, aponta que: 

 

Ainda em relação ao uso das mídias digitais nas práticas escolares, nos confrontamos 

com as crenças, muitas vezes, baseiam-se em métodos prescritivos, que ressaltam a 

transmissão de conteúdos e priorizam a aquisição de conhecimentos pouco vinculados 

à realidade e à vida cotidiana (COSCARELLI, 2016, p. 27). 

  

Dessa forma, pensar em termos mais atividades que se relacionam com as tecnologias 

digitais nos LDP, é pensar no quê, no porquê, no para quê, onde, com quem se fazer 

determinadas atividades. É necessário prensarmos na presença das novas tecnologias do ponto 

de vista intencional, ou seja, do ponto de vista que perpasse um bom planejamento que priorize 

a didatização de conhecimentos e informações que possam ser melhor adquiridas com auxílio 

das TDIC, uma vez que em 1995 0,4% da população mundial tinha acesso à internet e hoje, 

esse percentual é de 40% (ALMEIDA, 2014, p. 172). O que pode tornar a aprendizagem muito 

mais dinâmica. 

 Assim, quanto o item “Para estimular o professor ou estudante a buscar por mais 

conhecimento sobre um assunto” foi somado, nas três coleções, obtivemos apenas um total de 

28,3 % cujo propósito era fazer com que o professor ou aluno utilizasse aquela atividade/link 

para saber mais sobre determinado assunto em questão, 26% para desenvolver habilidades de 

Leitura/Escrita/Oralidade/Escuta e 39,3 % Para Referenciar uma atividade. Destacamos que 

essas porcentagens partem dos 2% e dos 6,6% revelados pelo instrumento anterior. 

 Assim, esse instrumento vai de encontro ao que verificamos em (GEE, 2010, p. 3) 

quando ela aponta que “os Novos Estudos do Letramento se opõem à abordagem tradicional 

psicológica do letramento. Tal como uma abordagem que via o letramento como um “fenômeno 

cognitivo”.  

Dessa forma, tal instrumento verificou que apenas 39,3 %, dos 2% e dos 6,6 % totais da 

presença das TDIC, estão nos LDP apenas para referenciar uma atividade. Assim, tal presença 
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é vista como uma visão cognitiva, ou seja, ela está lá sem um propósito de maior com relação 

à alfabetização. 

Sobre o item 4 “Para passar o tempo/diversão/ludicidade” consideramos que, 

dependendo da abordagem ou planejamento das aulas e do professor, poderia ser 100%, pois 

compreendemos que a utilização de tais atividades já se torna um atrativo e um diferencial a 

mais na/para aula. 

Diante destes dados, verificamos que 39,3% da presença das TDIC e uso da internet 

serviram para referenciar atividades, ou seja, citar a fonte. Porém, quando recorremos a Serres 

(2013), ele aponta para as várias transformações ocorridas da geração datilógrafa para a geração 

que ele, carinhosamente, batizou de polegarzinho e polegarzinha. Dentre elas, podemos 

destacar mudanças no próprio corpo, expectativa de vida, a percepção do mundo, da natureza, 

do espaço, dentre outras.  

Essa geração não fala mais a mesma língua de que seus antepassados e a cada dia mais 

dela se distanciam. Serres acredita que isso também se deve a algumas rupturas nas profissões 

de antes com as de hoje. Para ele, “a língua mudou, o trabalho se transformou” (SERRES, 2013, 

p. 21). 

Com base nisso, quando verificamos que 28,3% das atividades apresentaram como 

propósito fazer com que o professor ou aluno utilizasse dada atividade/link para saber mais 

sobre determinado assunto em questão e 26% para desenvolver habilidades de 

Leitura/Escrita/Oralidade/Escuta, percebemos que são números muito baixos. Porém, também 

temos consciência de que tais números marcam um começo ou um novo começo entre a relação 

ensino-aprendizagem e tecnologias digitais, escola e novas demandas tecnológicas e sociais. 

 

8.5 O que o objeto revela no Instrumento 5 nas três Coleções12 

 

Bem, como supracitado, ressaltamos que o objeto desta pesquisa foi se revelando e foi 

mostrando, diante dos instrumentos de registro e dados anteriores, que ele necessitava de outros 

meios para mostrar-se ainda mais no que diz respeito a outros aspectos. Assim, a construção 

deste Instrumento em discussão objetivou sair dos números e porcentagens para ir até às 

atividades em seu plano material, ou seja, o objeto em sua essência mais visível, as suas 

atividades em plenitude.  

                                                             
12 Imagens – 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A, 9A  

    Figuras – 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A, 9A 
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Assim, sobre essa questão, compreendemos a análise destas atividades como importante 

passo no que diz respeito ao pensar pedagógico e ações de planejamento, tendo o LD nos LDP 

como mais um meio para se (re)pensar as práticas de ensino-aprendizagem. Dessa forma, o 

Guia de Escolha do LDP/2018, para o PNLD/2019, aponta que: 

 

O livro didático é um importante instrumento de apoio ao trabalho pedagógico na 

escola, pois trata-se de um recurso didático que contribui para a ação docente, bem 

como para as atividades desenvolvidas em sala de aula, assumindo um papel 

significativo nos processos de ensino e de aprendizagem (BRASIL, 2018, p. 07).  

 

 O que buscamos fazer por meio deste instrumento foi confrontarmos o número de 

questões relacionadas às TDIC, as páginas nas quais as obras indicavam que determinadas 

atividades deveriam estar.  

Assim, de cada obra, apresentamos, de forma e análise aleatórias, uma atividade que 

tinha por objetivo estimular o professor ou estudante a buscar por mais conhecimento sobre um 

determinado assunto, uma para analisar se ele tinha realmente o propósito de desenvolver 

habilidades de Leitura/Escrita/Oralidade/Escuta e outra para saber se tinha como objetivo 

referenciar uma atividade e, como justificado acima, compreender se elas serviam ao propósito 

de passar o tempo/diversão/ludicidade. 

A esse propósito de observação de tais atividades enquanto análise de registro, o referido 

Guia, aponta que: 

 

É necessário que sejam agregadas à prática pedagógica outras atividades com o uso 

de materiais audiovisuais, como filmes e outras linguagens midiáticas, promovendo 

a intertextualidade e o dialogismo, a fim de enriquecer as oportunidades apresentadas 

pelo livro didático para promover, inspirar e desenvolver múltiplas aprendizagens 

(BRASIL, 2018, p. 08, grifo nosso). 

 

 Assim, portanto, mais uma vez, destacamos que não basta apenas termos um número 

“X” de questões nos LDP que levam à prática do LD, mas que os LDP possam ser vistos como 

meios que abordam suas atividades com possibilidades maiores que levem a uma relação 

atividades pedagógicas, desenvolvimento de habilidades de leitura e escrita, e uma conexão 

maior entre a escola e o mundo moderno que está a cada dia, mais informatizado e digital. 

 Dessa forma, ao analisarmos todas as questões que apresentavam o texto como base 

para o desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita, as três obras analisadas estavam em 

conformidade com o que o Guia de Escolha do LDP/2018, para o PNLD/2019, a saber: 
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Verificou-se que as coleções de Língua Portuguesa aprovadas no PNLD 2019 

apresentam um trabalho pedagogicamente cuidadoso, principalmente nos eixos da 

Leitura e da Escrita. O exame detalhado mostra avanços em relação às concepções de 

língua que sustentam as abordagens pedagógicas nas coleções. As atividades de 

conhecimentos linguísticos e gramaticais partem do texto trabalhado no eixo da 

Leitura sempre que isso é considerado pertinente ou facilitador para uma 

aprendizagem significativa e contextual (BRASIL, 2018, p. 26). 

 

Assim, as atividades relacionadas às TDIC, com propósito de desenvolver a leitura e 

aspectos linguísticos cumpriram bem tal orientação presente no ferido Guia. Assim, ainda 

consideramos que o texto apresentado de forma multimodal é um meio a mais para o trabalho 

que tenham tais objetivos a serem alcançados. 

Tal dado ratifica o que Kleiman (1995) afirma quando aponta que outras agências de 

letramento, como a família, a igreja, a rua como lugar de trabalho, mostram orientações de 

letramento muito diferentes. Então este instrumento nos revelou que as TDIC e práticas de LD 

no LDP podem auxiliar a família, por exemplo, a ser melhor orientada com relação ao 

desenvolvimento da leitura e escrita. 

Também, nesta seção de análise dos dados observados e registrados no que diz respeito 

às atividades que tinham como propósito a busca de mais informações sobre um determinado 

assunto pelo professor e/ou pelo aluno, observamos que tais atividades estimulavam docentes 

e discentes a fazerem uso delas com a finalidade de se aprender, levando por base não apenas 

os processos de alfabetização, ou seja, de aquisição do código escrito (SOARES, 1998), mas 

também pensando as TDIC, o LD nos LDP na perspectiva do letramento. Como o Guia de 

Escolha de 2018, afirma que: 

 

Essa etapa de escolaridade deve, conforme as orientações curriculares e as diretrizes 

para o Ensino Fundamental no país, assegurar ao(à) estudante o acesso ao 

conhecimento e aos elementos da cultura indispensáveis para a vida em sociedade e 

os benefícios de uma formação comum, que contemple a grande diversidade dos(as) 

estudantes. De forma especial, os objetivos educacionais relacionados aos primeiros 

anos do Ensino Fundamental estão pautados nos processos de alfabetização e 

letramento, no desenvolvimento das diversas formas de expressão e nos 

conhecimentos que constituem os componentes curriculares obrigatórios (BRASIL, 

2018, p. 13). 

 

 Com base no exposto acima, fica claro neste instrumento que os dados encontrados se 

revelaram importantes para se atingir os objetivos educacionais relacionados aos primeiros anos 

do Ensino Fundamental que devem ser pautados nos processos de alfabetização e letramento, 

no desenvolvimento das diversas formas de expressão e nos conhecimentos que constituem os 

componentes curriculares. Porém, ao nos deparamos como dados já citados sobre a presença 
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das TDIC, nos LDP e atividades que proporcionam práticas de LD, percebemos que são 

números muito pequenos e tímidos. 

 Assim, quando recorremos à Alves (2017), percebemos que a autora corrobora o que 

defendemos neste trabalho de pesquisa sobre a importância de uma maior presença das TDIC, 

nos LDP com objetivo de proporcionar mais práticas de LD. Assim, a autora afirma que: 

 
É inegável o universo de possibilidades que a rede de conexões mundial de 

computadores (a internet) apresenta, como grande instrumental tecnológico, para a 

exploração de práticas inovadoras de leitura e de escrita. Essas práticas se dão por 

meio da ferramenta WEB (World Wide Web) que funciona como veículo criado para 

permitir, através de navegadores, o compartilhamento de arquivos (html e outros) 

possibilitando, assim, acesso a diversos links de espaços virtuais (redes sociais, 

bibliotecas, revistas etc.). Nesse contexto, as práticas que envolvem leitura e escrita 

se configuram como letramento digital, e o portador de habilidades e competências 

para transitar ou navegar em espaços virtuais é denominado letrado digital (ALVES, 

2017, p. 04, grifo nosso). 

 

 Portanto, fica claro quando Alves (2017) aponta as diversas possibilidades que as 

tecnologias digitais e uso da internet oferecem à educação para que ela proporcione práticas 

inovadoras de leitura e de escrita que podem estar acontecer a partir dos links e atividades que 

levem aos educando a adquirir e desenvolver suas habilidades e competências de leitura e de 

escrita por meio das TDIC de forma social, pois como aponta Gee (2010), tais processos não 

são coisas que acontecem apenas na cabeça das pessoas. 

 Assim, ao analisarmos nossa pesquisa, vemos que ela parte do primeiro instrumento que 

garimpa informações gerais sobre aspectos pedagógicos até os demais instrumentos que 

perpassam as TDIC, exercícios que podem proporcionar atividades de LD e seus propósitos. 

Dessa maneira, o Instrumento 5 partiu da quantidade de tais atividades, verificando seus 

propósitos, pois eles nos indicam que as implicações do LD para o processo de alfabetização 

podem ser prejudiciais aos alfabetizandos se não forem bem trabalhadas de forma intencional 

com objetivos claros e bem definidos.  

 Nesta linha de discussão sobre o referido instrumento, analisamos uma página de 

atividades relacionadas às TDIC, uso da internet e a exercícios que possibilitem práticas de LD. 

Assim, as perguntas e dados registados no instrumento 4 agora serão descritos na prática. Então, 

passamos da visão da “lua” a olho nu à visão telescopia dela, ou seja, da visão ampla à visão 

mais detalhada sobre quais atividades tinham o propósito de 1 - Para estimular a buscar por 

mais conhecimento sobre um assunto; 2 - Para desenvolver habilidades de 

Leitura/Escrita/Oralidade/Escuta; 3 - Para Referenciar uma atividade e 4 - Para passar o 

tempo/diversão/ludicidade. 
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 Então, esclarecemos que apenas analisamos uma página de atividades para cada 

propósito por entendermos que analisar todas as páginas sob o mesmo aspecto apenas 

produziria os mesmos resultados. Porém, apontamos todos os apêndices que contém a aplicação 

da mesma análise13.  

 Dessa forma, verificamos na página 37, da coleção Ápis, livro do 2º ano do Ensino 

Fundamental, o que pode ser verificado no Anexo B - Instrumento 5, Imagem 1 (p. 135), que 

na Seção Para iniciar, que o livro cumpre bem indicações de práticas de LD quando ele orienta 

a todos envolvidos no processo de alfabetização e aponta na referida Seção que ela deve: 

 

Estimular os alunos a falar sobre as suas hipóteses. Se quiser complementar 

informações, sobre a ema, ave que aparece na capa do livro, seguem sugestões: a ema 

tem asas, mas não voa; chega a ter 1,50 m de altura; alimenta-se de folhas, frutos, 

insetos, sementes, pequenos animais e até pedras que auxiliam em sua digestão; é ave 

corredora e rápida. Ver mais informações em: 

<www.fiocruz.br/biossegurança/Bis/infantil/ema.htm>. Acesso em: 31. out. 2017 

(TRICONI; BERTIN; MARCHEZI, 2017b, p. 37, grifo nosso). 

 

 Portanto, a análise desta atividade da página 37, da coleção Ápis, livro do 2º ano do 

Ensino Fundamental cumpriu o objetivo 01, do Instrumento 5, que buscou saber quais 

atividades serviam Para estimular a buscar por mais conhecimento sobre um assunto. Assim, 

Lemke (2010), quando apontado na parte teórica deste trabalho de pesquisa, onde ele 

compreende que os letramentos produzem ligações essenciais entre significados e fazeres e que 

os letramentos são, em si mesmos, tecnologias e nos dão as chaves para usar tecnologias mais 

amplas. 

 Dessa mesma forma de análise e método, verificamos na página 118, da coleção 

Português Mais Buriti, Editora Moderna, livro do 2º ano do Ensino Fundamental, o que pode 

ser verificado no Anexo D - Instrumento 5, Imagem 5 (p. 145), que na Seção Sugestão de 

atividade, que o livro cumpre bem indicações de práticas de LD quando ele orienta a todos 

envolvidos no processo de alfabetização e aponta na referida Seção que ela deve: 

 

Se for possível, guie os alunos em uma visita à sala de informática da escola (caso se 

disponha de um espaço assim) e acesse o site do zoológico de São Paulo, em que se 

podem visualizar fichas descritivas de répteis, aves, mamíferos etc. Disponível em: 

<http://www.zoologico.com.br/nossos-animais/>. Acesso em: 7 jun. 2017 

(SANCHEZ, 2017, p. 118, grifo nosso). 

 

 Portanto, a análise desta atividade da página 118, da coleção Buriti Mais Português, 

livro do 2º ano do Ensino Fundamental cumpriu o objetivo 02, do Instrumento 5, que buscou 

                                                             
13 Apêndices de A a N.  
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saber quais atividades serviam Para desenvolver habilidades de 

Leitura/Escrita/Oralidade/Escuta. Assim, esse dado é corroborado por Coscarelli e Ribeiro 

(2007), quando as autoras afirmam que Letramento digital diz respeito às práticas sociais de 

leitura e produção de textos em ambientes digitais. 

 Então, detectamos em todas as páginas de exercícios (Coleção Ápis, Editora Moderna, 

página 215, Imagem 2A; Mais Buriti, página 118, Imagem 5A; e Coleção Aprender Juntos, 

Editora SM, página 101, Imagem 8A)  apresentam esse tipo de orientação de uso das TDIC e 

uso da internet que as obras em análise e discussão cumprem orientações apresentadas na 

BNCC/2017, no Guia de Escolha do Livro Didático (2018), assim como se encaixam nas 

definições sobre LD (STREET, 2014; KLEIMAN, 1995; JUNG, 2003; COSCARELLI, 2005; 

GEE, 2010; LEMKE, 2010; RIBEIRO, 2018) no que diz respeito ao desenvolvimento de 

habilidades de leitura, escrita, oralidade e escuta e letramento enquanto prática social. 

 Dessa mesma forma de análise, também verificamos na página 17, da coleção Aprender 

Juntos, livro do 3º ano do Ensino Fundamental, o que pode ser verificado no Anexo F - 

Instrumento 5, Imagem 9 (p. 152), que na Seção Orientações Didáticas, que o livro cumpre 

bem indicações de práticas de LD quando ele orienta a todos envolvidos no processo de 

alfabetização e aponta na referida Seção as fontes e referências de onde determinados textos, 

áudios, livros e vídeos foram retirados. Como podemos observar na referida seção quando o 

livro em análise fala sobre os travas línguas O rapto do rato, A rainha raivosa e A burra lemos: 

 

O rapto do rato 

Em rápido rapto, um rápido rato raptou três ratos sem deixar rastros. 

 

A rainha raivosa 

O rato roeu a roupa do rei do Roma. Rainha raivosa rasgou o resto. 

 

A burra 

Esta burra torta trota, Trota, trota a burra torta, Trinca a murta, a murta brota, Brota a 

murta ao pé da porta. 

 

Disponível em: <http://trava-línguas.abccrianças.com/trava-línguas-coma-letra-r> 

Acesso em: 2 nov. 2017. 

  

 Dessa forma, podemos verificar que tal atividade e tal orientação cumprem o que a 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT, 2002, 2018) aponta sobre a obrigatoriedade 

de fontes e referências em trabalhos acadêmicos, científicos e oficiais para evitar plágios e 

assegurar a veracidade de informações. Segundo, a presença de links nos LDP torna a prática 

de ações de desenvolvem o LD que por sua vez, levam a práticas de desenvolvimento de leitura 

e de escrita. 



108 

 

 Com relação ao item 4, Para passar o tempo/diversão/ludicidade, destacamos por meio 

do instrumento 4 e por meio dos dados deste instrumento, em forma de gráficos (p. 117-118, 

124-125, 131-132), que compreendemos todas as atividades relacionadas às TDIC, uso da 

internet e práticas que levam ao LD e ao desenvolvimento de habilidades de leitura e escrita 

presentes nos LDP como sendo elementos que proporcionam diversão, passatempo e 

ludicidade, pois mesmo um link para referenciar determinado exercício pode ser acessado 

individualmente e/ou coletivamente com fins de tornar a sala de aula um lugar ainda mais 

lúdico. 

 Ainda sobre o termo ludicidade, recorremos à definição de Luckesi (2005), que aponta 

a ludicidade como o ato de:  

 

Brincar, jogar, agir ludicamente, exige uma entrega total do ser humano, corpo e 

mente, ao mesmo tempo. A atividade lúdica não admite divisão; e, as próprias 

atividades lúdicas, por si mesmas, nos conduzem para esse estado de consciência. Se 

estivermos num salão de dança e estivermos verdadeiramente dançando, não haverá 

lugar para outra coisa a não ser para o prazer e a alegria do movimento ritmado, 

harmônico e gracioso do corpo (LUCKESI, 2005, p. 21, grifo nosso). 

  

 Assim, tomamos as expressões “agir ludicamente” e prazer e alegria do movimento 

ritmado, emprestadas do autor supracitado para relacionar as TDIC, uso da internet e atividade 

que proporcionam ações de LD para à ludicidade e confirmar que expomos no parágrafo 

anterior quando apontamos que todas estas pode ser sim tomadas como elementos de prazer 

enquanto se aprende, se alfabetiza e se desenvolvem a leitura e a escrita em ambiente digitais. 

 Portanto, findamos esta seção deste trabalho de investigação científica afirmando que 

este instrumento em discussão, se revelou como um telescópio no sentido de afunilar a presença 

das TDIC, uso da internet e ações que levam a práticas de LD, no LDP, no ciclo de 

alfabetização. Ele serviu para responder de forma mais concreta aos objetivos propostos por 

nós neste trabalho. 

 Os dados registrados e coletados neste instrumento responderam satisfatoriamente ao 

principal objetivo desta pesquisa que é: revelar, a partir da análise de livros didáticos de Língua 

Portuguesa, do 1º, 2º e 3º anos, do Ensino Fundamental, como o letramento digital está disposto 

nas atividades e quais as implicações deste para o ciclo de alfabetização. Assim, ele revelou 

que existe a possibilidade real de uso das TDIC e da internet em salas de aulas e práticas 

educativas que estão presentes e que são orientadas pelo livro didático.  

 Revelou também um número muito pequeno de tais atividades relacionadas às TDIC, 

uso da internet. Assim, quando nos deparamos com os totais de 28,3 % cujo propósito era fazer 
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com que o professor ou aluno utilizasse aquela atividade/link para saber mais sobre determinado 

assunto em questão, 26% para desenvolver habilidades de Leitura/Escrita/Oralidade/Escuta e 

39,3 % Para Referenciar uma atividade, destacamos que essas porcentagens partem dos 2% e 

dos 6,6% revelados pelo instrumento 4 nas coleções já citadas. 

 Então, nossas análises se basearam no número total de atividades e, dentro deste número 

total, garimpamos o número de atividades relacionadas às tecnologias digitais e uso da internet 

para saber como o LD estava disposto nas obras. 

 Dessa forma, compreendemos que essa baixa presença de tais tecnologias nos LDP pode 

reduzir as chances de melhores práticas para o desenvolvimento de habilidade de leitura e de 

escrita. Assim, as principais implicações para o ciclo de alfabetização é que o afastamento dos 

LPD das TDIC e uso da internet pode não aproveitar o que estas podem auxiliar no processo 

de alfabetiza. Pode também continuar a proibir seus usos e recursos em sala de aula ao invés de 

aprender e de ensinar como fazer uso delas para melhorias educacionais e desenvolvimentos 

pessoais e coletivos.  

 Sobre estas nossas últimas afirmativas, recorremos a Coscarelli e Ribeiro (2007) para 

afirmar a nossa defesa ao uso das TDIC, uso da internet e uma maior presença de atividades 

que levem ao desenvolvimento da leitura e da escrita por meio do LD. Assim, as autoras afirma 

que é necessário: 

 

Generalizar e melhorar o acesso a equipamentos, programas de informática, redes de 

informação e comunicação; proporcionar e simplificar o acesso a uma formação de 

qualidade para todos; desenvolver a cooperação entre professores, educadores e 

gestores empenhados na criação de uma “área educativa nacional”; recolher e divulgar 

informações sobre as melhores práticas em matéria de utilização das tecnologias da 

informação e da comunicação na aprendizagem; promover a inovação dos 

conhecimentos práticos e a experiência (COSCARELLI; RIBEIRO, 2007, p. 23). 

 

 Assim, percebemos que, com base nos documentos oficiais, estudos e estudiosos citados 

nesta pesquisa, principalmente na citação acima das autoras em exposição, que a proibição do 

uso das tecnologias digitais de informação e comunicação e uso da internet em ambientes 

educacionais sejam eles formais ou informais não mais deve existir. 

  Então, nesta pesquisa, por meio dos dados obtidos, o que eles mostram é a necessidade 

de estudos cada vez mais profundos e complexos para compreendermos de forma cientifica o 

impacto de tais tecnologias durante a alfabetização, aprendizagem e desenvolvimento da leitura 

e da escrita por meio do LD enquanto práticas sociais. 

  Portanto, os dados encontrados neste instrumento implica que não basta ter links ou 

indicações de atividades relacionadas às TDIC e uso da internet na sala de aula e nos processos 
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de alfabetização, mas que estas devem ter propósitos claros e bem definidos para que 

professores possam ser capazes de levar crianças, nesta fase de aprendizagem, a relacionarem 

a aquisição da leitura e da escrita com as tecnologias presentes em dia a dia tanto na escola 

quanto em suas casas para que sua aprendizagem seja fortalecida por estes meios tecnológicos. 

 Assim, as TDIC e uso da internet em atividades que envolvam leitura e escrita na 

alfabetização não são um fim em si mesmo, mas são meios que levam estudantes a práticas de 

LD e diversas aprendizagens em diversos e desafiadores ambientes e plataformas. A esse 

respeito, Xavier corrobora tal perspectiva e aponta que: 

 

O processo de aprendizagem tem a ver com mudança cognitiva, ou seja, significa 

transformação mental dentro daquele que aprende. Isto acontecerá se houver 

momentos de experimentação concreta do sujeito, precedida por observação intensa 

ou pela exposição sistemática de um saber a partir de outrem, normalmente, mais 

experiente (XAVIER, 2011, p. 5). 

 

 Assim, por meio das TDIC e uso da internet, é que se pode ter um meio que possa 

auxiliar ainda mais os processos de aprendizagem na alfabetização. Elas podem possibilitar 

esses momentos de experimentação por parte dos educandos aos quais o autor supracitado se 

refere.  

Não se trata, portanto, de utilizarmos as TDIC de forma a focar apenas em uma 

determinada habilidade ou competência, muito menos se utilizar de forma isoladas umas das 

outras para se atingir a aprendizagem plena, mas uni-las em uma ecologia de aprendizagem 

para se chagar a tal (TRINDANDE, 2017). 

Portanto, compreender os dados deste instrumento em questão é perceber que os 

objetivos das práticas de LD implicam em perceber que eles revelam que ter práticas educativas 

cada vez mais efetivas perpassam a política, o contexto social, o que pode levar a mudança 

social, não dicotomizando oralidade e letramento, mas compreendendo os como diferentes, mas 

complementares (STREET, 2005).  
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O professor não ensina mas arranja modos de a própria 

criança descobrir, criando situações problemas. 

Jean Piaget 

 

 Ainda recorrendo ao Dicionário Aurélio online, para rabiscarmos algumas palavras, 

frases, orações e alguns períodos sobre esta parte “final” deste trabalho científico e acadêmico. 

Retomemos o significado do verbo “pesquisar” em seu sentido amplo numa tentativa de 

encontrarmos com alguns pensamentos de linguagem. 

 Assim sendo, o referido dicionário afirma que Pesquisar é verbo transitivo, e significa 

investigar com a finalidade de descobrir conhecimentos novos; recolher elementos para o 

estudo de algo.  

 Portanto, o que fizemos nesta pesquisa foi investigar com a finalidade de descobrir 

novos conhecimentos acerca de um dos objetos de estudo da cultura escolar brasileira, o livro 

didático. E nessa tentativa, percebemos que ele se trata de um importante meio para a aquisição, 

transmissão e interação entre a sala de aula, professor, aluno, família e processos de ensino-

aprendizagem. 

 Dessa forma, adentramos no LDP com a finalidade de responder a pergunta: Como o 

Letramento Digital é abordado e apresentado no Livro Didático de Língua Portuguesa do 1º ao 

3º ano do Ensino Fundamental e quais as Implicações dele para o Ciclo de Alfabetização? 

Assim, percebemos que uma das principais contribuições sociais desta pesquisa é voltar os 

olhos da ciência, em especial, os olhos das ciências da Linguagem para a fase inicial do processo 

de alfabetização e apresentar dados reais e concretos para pensarmos outras formas de aquisição 

e desenvolvimento da aprendizagem do código escrito. 

 Nesse sentido, voltar os olhos da ciência para o ciclo de alfabetização, buscando 

investigar, interpretar e compreender as TDIC, o uso da internet e diversas plataformas digitais 

voltadas para ações didatizadas, nas quais a intencionalidade é (re)pensar a forma pela qual se 

tem ensinado, se revelou como peça chave para tal, pois compreendemos que é na base que o 

indivíduo constrói estruturas que darão suporte a diversos outros conhecimentos, assim como 

desenvolver o pensamento crítico acerca de si, do outro e do mundo à nossa volta. 

 Dessa forma, percebemos que, sendo o LDP um dos mais importantes componentes da 

cultura escolar, os dados coletados, assim como a sua análise e descrição, podem contribuir 

para uma melhor escolha do mesmo bem como influenciar em ações pedagógicas que elevem 

o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) da cidade de Jequié-BA que é de 4,8. 
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 Ainda, percebemos que este estudo contribui para o arcabouço teórico da Linguística 

Aplica, pois ele traz algumas inquietações para todos os agentes envolvidos na elaboração do 

Guia de Escolha do Livro Didático que é parte do Programa Nacional do Livro Didático, a 

saber: qual a relação número de atividades relacionadas às tecnologias digitais e a qualidade e 

propósito delas? Como são/estarão as ações públicas que implementam o acesso a tecnologias 

digitais em escolas públicas? 

 Assim, pensar, investigar e compreender o LD no LPD é dar ainda mais destaque à 

importância da utilização das diferentes tecnologias digitais e uso da internet por professores 

em salas de aula para se atinja os propósitos e objetivos da alfabetização abordados, na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação (1996), nos Parâmetros Curriculares Nacionais (1998); no Plano 

de Educação (2014), assim como na nova Base Nacional Comum Curricular (2017) e o Guia 

de Escolha do PNLD (2017).  

 Portanto, este trabalho vem contribuir com os estudos da Linguagem, fazendo 

materializar nos LDP o LD e no Ciclo de Alfabetização aquilo que deve ser o papel da LA, ou 

seja, não apenas teorizar, mas apontar caminhos “trilhavéis” para a efetivação de nossos 

trabalhos. 

 Nessa linha de pensamento sobre as TDIC, uso da internet e o ciclo de alfabetização, 

podemos concluir que existem leis e orientações para elas que têm como principal objetivo 

regular suas presenças, usos e práticas. Isto é um fato neste trabalho de investigação. Também 

é fato a possibilidade de uso e de trabalho com elas a partir do livro didático de língua 

portuguesa nos processos iniciais de desenvolvimento da leitura e escrita. 

 Ainda, por meio de diversos estudiosos, percebemos que as tecnologias digitais podem 

ser aliadas ao planejamento educacional para que as crianças possam ser auxiliadas, de forma 

mais lúdica e interativa, em seus processos de desenvolvimento da leitura e da escrita; uma vez 

que elas já começam a ter contato com as TDIC desde muito pequenas. 

 Afirmamos categoricamente que somos totalmente a favor do uso das TDCI e do uso da 

internet em atividades educacionais com propósito de se adquirir e/ou desenvolver novos 

conhecimentos, perpassando a virtualização de materiais, interações que vão muito mais além 

da sala de aula física e que tais usos comecem a partir dos processos de alfabetização, pois não 

podemos mais continuar a proibir seus usos e práticas em ambientes formais de aprendizagem, 

mas precisamos ensinar às crianças a saber como, quando, onde, e principalmente, o porquê 

delas.  

 Afirmamos ainda que quanto maior a presença das TDIC aliada ao uso da internet em 

livros didáticos, especialmente nos LDP, no ciclo de alfabetização, com uma maior didatização, 
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perpassando o ensino, a aprendizagem e a ludicidade, maiores e melhores serão as práticas que 

levam ao desenvolvimento do LD de forma cada vez mais social, consciente e crítico, levando 

os aprendizes a relacionar o impresso e o digital de forma clara, recorrendo a diversas formas 

de plataformas e meios que se utilizam da leitura e da escrita. 

 Desse jeito, em nossa era atual, os processos de ensino e de aprendizagem já não estão 

mais subordinados apenas à escola. Assim, com boas orientações e planejamento, os LDP 

podem auxiliar não apenas professores a “ensinar” a seus estudantes, mas por meio da presença 

das TDIC e uso da internet, pais, famílias, alunos e responsáveis podem contribuir ativamente 

para que esses processos se efetivem de forma mais sólida e eficaz. 

 O que percebemos em nossa pesquisa foi que a presença das TDIC aliadas ao uso da 

rede mundial de computadores nos LDP é capaz de tornar a alfabetização um processo 

descentralizado, mais lúdico e mais significativo para os educandos. 

 Descentralizar e ressignificar são duas ações que a escola, os sistemas educacionais, 

professores, alunos e famílias necessitam para que a aprendizagem realmente se efetive nos 

moldes em que a sociedade atual exige sem deixar de questionar todos os seus propósitos e 

intencionalidades. 

 Por fim, Letramento Digital não é apenas leitura e escrita em ambientes digitais. LD é 

ter as competências e habilidades necessárias para usar computadores, smartphones e saber 

navegar na internet, mas também é saber usar caixas eletrônicos, é saber usar ferramentas e 

plataformas digitais para aprender. Letrado digital é saber utilizar a leitura e a escrita para 

produzir e compartilhar conhecimentos e informações. É saber interagir consigo e com o outro 

de forma consciente, críticas e reflexiva, entendendo e compreendendo a si ao outro, o local e 

o global. 

 Ser letrado digitalmente é ser capaz de lidar com o mundo das tecnologias digitais desde 

crianças, partindo de sua comunidade local até à apropriação e compreensão da modernidade e 

da globalização, colocando-se na posição de sujeito ativo, participativo e questionador da 

realidade física e da realidade virtual para que o homem não se perca nem em si e nem na 

digitalização de coisas e seres. 

 Ser letrado digitalmente é saber participar das mais variadas formas de práticas e eventos 

de letramento nas quais o ser é agente. É reconhecer as vozes do sul, colocando-as em posições 

igualitárias ao restante de vozes de outrem. 

 Assim, por que não pensarmos na expressão “Letramento Digital Crítico” nas próximas 

leis e diretrizes que tratam das TDIC e uso da internet em suas próximas edições? Por que não 

pensarmos nesta expressão enquanto um componente curricular obrigatório no currículo 
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brasileiro para que pudéssemos, também, pensar na obrigatoriedade de acesso à internet e uso 

de dispositivos inerentes à temática em todas as escolas do país? 

 Questionar, investigar, interpretar, compreender e indicar possíveis caminhos são ações, 

cada vez mais necessárias, na Linguística Aplicada, para que tenhamos mudanças na área de 

estudos da linguagem que sejam capazes de tornar os processos de ensino-aprendizagem um 

ato possível e eficaz na construção de um novo ser e de uma nova sociedade cada vez mais 

conectados. 

 Assim, questionamos, investigamos, interpretamos e compreendemos que há 

implicações para o ciclo de alfabetização com pouca presença das TDIC, uso da internet e 

possibilidades menores de práticas que possibilitem o LD em ações educativas e cotidianas. 

 Portanto, findamos esta pesquisa propondo que continuemos a investigar o LD nos LDP, 

na alfabetização sob novos e diferentes olhares, pois também compreendemos que as TDIC, 

uso da internet e ações voltadas para o LD, em processos educacionais, ainda se revela como 

um processo novo, incipiente com “c” e com “s”. 

  Dessa forma, findamos este trabalho de pesquisa deixando o convite aberto a futuros 

cientistas da área da educação e da linguagem a continuar instigando a temática apresentada, 

pois ele se propôs a verificar o LD nos LPD e suas implicações para o ciclo de alfabetização. 

Agora o próximo passo é investigar, nos sujeitos, qual é o impacto das TDIC e uso da internet 

no processo de alfabetização? Ficam o convite e questionamento. 
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APÊNDICE A - Instrumento 1, Editora Ática 

 

 

Quadro 1A - Roteiro com perguntas fechadas sobre a obra Ápis, Editora Ática, 1º ao 3º 

ano EFI, PNLD 2019 

Perguntas Fechadas Sim Não 

1 – A obra em análise apresenta orientações didáticas? X  

2 – A obra em análise cita documentos como LDB, PCN e BNCC? X  

3 – A obra em análise apresenta atividades relacionadas às orientações 

pedagógicas, atividades de e extraclasse? 
X  

4 – Atividades relacionadas às TDIC e ao uso da Internet estão presentes na 

obra em análise? 
X  

5 – Se a resposta da questão 4 for SIM, tais atividades têm por objetivo 

desenvolver competências e habilidades específicas de alunos? 
X  

6 – Existem atividades relacionadas ao uso das TDIC, ao uso da Internet às 

atividades pedagógicas realizadas em sala de aula? 
X  

7 – Existem atividades relacionadas ao uso das TDIC, ao uso da Internet às 

atividades pedagógicas realizadas em espaços extra-escolar? 
 X 

8 – Há atividades relacionadas ao uso das TDIC, ao uso da Internet que visam 

desenvolver o senso crítico dos educandos? 
 X 

9 – Há atividades relacionadas ao uso das TDIC, ao uso da Internet que visam 

apenas exercícios de passatempo? 
X  

10 – Há atividades relacionadas ao uso das TDIC, ao uso da Internet que visam 

desenvolver habilidades de leitura e escrita da Língua Portuguesa dos 

educandos? 

X  

Fonte: Próprio autor 

 

  

  



124 

 

APÊNDICE B - Instrumento 2, Editora Ática 

 

Quadro 2A - Roteiro com perguntas gerais sobre a obra em análise - Coleção Ápis, Editora 

Ática, 1º ao 3º ano EFI, PNLD 2019 

Perguntas Respostas 

Perguntas 533 

1 - Quantas atividades há na obra do 1º ano, no geral? 478 

2 - Quantas atividades há na obra do 2º ano, no geral? 546 

3 - Quantas atividades há na obra do 3º ano, no geral? 1557 

4 - Quantas atividades há na obra do 1º ao 3º ano, no geral? 13+9+5 = 27 

1,7% 

Fonte: Próprio autor 
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APÊNDICE C - Instrumento 3, Editora Ática 

 

Quadro 3A - Roteiro com Dados gerais relacionados às TDIC e ao uso da Internet, Coleção 

Ápis, Editora Ática, 1º Ano EFI, PNLD 2019 

Dados Gerais Sobre a Obra Resultados 

1 – Competências gerais da BNCC 
Distribuídas nas páginas 

2 – Competências Específicas Linguagens 
Distribuídas nas páginas 

3 – Competências Específicas de Língua Portuguesa Distribuídas nas páginas 

4 – Habilidades Gerais de Língua Portuguesa 17,23 

5 – Número de páginas de atividades da obra 328 

6 – Número de páginas de Orientações pedagógicas da obra 48 

7 – Número de questões 533 

8 – Número de questões relacionadas ao Letramento Digital 9 

9 – Porcentagem de questões relacionadas ao Letramento Digital 1,6 % 

10 – Páginas das questões relacionadas ao Letramento Digital 

 

 

 

37, 49, 81, 83, 215, 240, 241 

242, 248 

Fonte: Próprio autor 

 

Quadro 4A - Roteiro com Dados gerais relacionados às TDIC e ao uso da Internet, Coleção 

Ápis, Editora Ática, 2º Ano EFI, PNLD 2019 

Dados Gerais Sobre a Obra Resultados 

1 – Competências gerais da BNCC 
Distribuídas nas páginas 

2 – Competências Específicas Linguagens 
Distribuídas nas páginas 

3 – Competências Específicas de Língua Portuguesa Distribuídas nas páginas 

4 – Habilidades Gerais de Língua Portuguesa 13, 16 

5 – Número de páginas de atividades da obra 296 

6 – Número de páginas de Orientações pedagógicas da obra 48 

7 – Número de questões 478 

8 – Número de questões relacionadas ao Letramento Digital 6 

09 – Porcentagem de questões relacionadas ao Letramento Digital 1% 

10 – Páginas das questões relacionadas ao Letramento Digital 14,142,212,273,273,273 

Fonte: Próprio autor 
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Quadro 5A - Roteiro com Dados gerais relacionados às TDIC e ao uso da Internet, Coleção 

Ápis, Editora Ática, 3º Ano EFI, PNLD 2019 

Dados Gerais Sobre a Obra Resultados 

1 – Competências gerais da BNCC 
Distribuídas nas páginas 

2 – Competências Específicas Linguagens 
Distribuídas nas páginas 

3 – Competências Específicas de Língua Portuguesa Distribuídas nas páginas 

4 – Habilidades Gerais de Língua Portuguesa 5,9 (3º ao 5º - 8, 12) 

5 – Número de páginas de atividades da obra 288 

6 – Número de páginas de Orientações pedagógicas da obra 48 

7 – Número de questões 546 

8 – Número de questões relacionadas ao Letramento Digital 14 

9 – Porcentagem de questões relacionadas ao Letramento Digital 

 
2,3 % 

10 – Páginas das questões relacionadas ao Letramento Digital 17, 29, 57, 77, 77, 34, 199, 202, 203, 

208, 233, 238, 273 

Fonte: Próprio autor 
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APÊNDICE D - Instrumento 4, Editora Ática 

 

Qual o propósito das atividades de LD quando aparecem nos LDP do 1º ao 3ª ano? 

 

Quadro 6A - Roteiro sobre atividades de letramento digital e seus propósitos. Obra: Ápis, 

Editora Ática 

Propósito das Atividades de LD Número 

1 - Para estimular a buscar por mais conhecimento sobre um assunto 12 

2 - Para desenvolver habilidades de Leitura/Escrita/Oralidade/Escuta 6 

3 - Para Referenciar uma atividade 9 

4 - Para passar o tempo/diversão/ludicidade 12+6+9 = 27* 

5 – Total 27 

Fonte: Próprio autor 
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APÊNDICE E - Gráficos, Editora Ática  

 

Gráfico 1A - Instrumento 3 em Porcentagem Coleção Ápis, Editora Ática 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Próprio autor 

 

Gráfico 2A - Instrumento 4 em Porcentagem Coleção Ápis, Editora Ática  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
Fonte: Próprio autor 
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Gráfico 3A - Instrumento 4 em Porcentagem Coleção Ápis, Editora Ática, Ludicidade 

 

 

 

Fonte: Próprio autor 
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APÊNDICE F - Instrumento 1, Editora Moderna 

 

Quadro 7A - Roteiro com perguntas fechadas sobre a Coleção Português Mais Buriti, 1º 

ao 3º ano EFI, PNLD 2019 

Perguntas Fechadas Sim Não 

1 – A obra em análise apresenta orientações didáticas? X  

2 – A obra em análise cita documentos como LDB, PCN e BNCC? X  

3 – A obra em análise apresenta atividades relacionadas às orientações 

pedagógicas, atividades de e extraclasse? 
X  

4 – Atividades relacionadas às TDIC e ao uso da Internet estão presentes na 

obra em análise? 
X  

5 – Se a resposta da questão 4 for SIM, tais atividades têm por objetivo 

desenvolver competências e habilidades específicas de alunos? 
X  

6 – Existem atividades relacionadas ao uso das TDIC, ao uso da Internet às 

atividades pedagógicas realizadas em sala de aula? 
X  

7 – Existem atividades relacionadas ao uso das TDIC, ao uso da Internet às 

atividades pedagógicas realizadas em espaços extra-escolar? 
X  

8 – Há atividades relacionadas ao uso das TDIC, ao uso da Internet que visam 

desenvolver o senso crítico dos educandos? 
X  

9 – Há atividades relacionadas ao uso das TDIC, ao uso da Internet que visam 

apenas exercícios de passatempo? 
 X 

10 – Há atividades relacionadas ao uso das TDIC, ao uso da Internet que visam 

desenvolver habilidades de leitura e escrita da Língua Portuguesa dos 

educandos? 

X  

Fonte: Próprio autor 
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APÊNDICE G - Instrumento 2, Editora Moderna 

 

Quadro 8A - Roteiro com perguntas gerais sobre a obra em análise. Coleção Português 

Mais Buriti, Editora Moderna 1º ao 3º ano EFI, PNLD 2019 

Perguntas Respostas  

1 - Quantas atividades há na obra do 1º ano, no geral? 573 

2 - Quantas atividades há na obra do 2º ano, no geral? 505 

3 - Quantas atividades há na obra do 3º ano, no geral? 676 

4 - Quantas atividades há na obra do 1º ao 3º ano, no geral? 1754 

5 - Quantas atividades há na obra, no geral, que estão relacionadas ao uso 

de Novas Tecnologias e ao uso da Internet? (%) 

7+15+17=39 

2,2% 
Fonte: Próprio autor 
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APÊNDICE H - Instrumento 3, Editora Moderna 

 

Quadro 9A - Roteiro com perguntas gerais sobre a obra em análise. Coleção Português 

Mais Buriti, Editora Moderna, 1º Ano EFI, PNLD 2019 

Fonte: Próprio autor 

 

Quadro 10A - Roteiro com Dados gerais relacionados às TDIC e ao uso da Internet. 

Coleção Português Mais Buriti, Editora Moderna, 2º Ano EFI, PNLD 2019 

Dados Gerais Sobre a Obra Resultados 

1 – Competências gerais da BNCC 1,4,5,23 

2 – Competências Específicas Linguagens Distribuídas nas páginas 

3 – Competências Específicas de Língua Portuguesa 25 

4 – Habilidades Gerais de Língua Portuguesa 11,13,16,21,22,28 

5 – Número de páginas de atividades da obra 216 

6 – Número de páginas de Orientações pedagógicas da obra 64 

7 – Número de questões 505 

8 – Número de questões relacionadas ao Letramento Digital 15 

9 – Porcentagem de questões relacionadas ao Letramento Digital 2,9 % 

10 – Páginas das questões relacionadas ao Letramento Digital 

59, 118, 118, 126, 129, 

130, 131, 131, 132, 

133, 150, 151, 153, 157, 

174, 175 

Fonte: Próprio autor 

Dados Gerais Sobre a Obra Resultados 

1 – Competências gerais da BNCC 4,5 

2 – Competências Específicas Linguagens 2,3,4,6,8 

3 – Competências Específicas de Língua Portuguesa 1,5,9 

4 – Habilidades Gerais de Língua Portuguesa 12,17,22 

5 – Número de páginas de atividades da obra 216 

6 – Número de páginas de Orientações pedagógicas da obra 64 

7 – Número de questões 573 

8 – Número de questões relacionadas ao Letramento Digital 6 

9 – Porcentagem de questões relacionadas ao Letramento Digital 
 

1,3 % 

10 – Páginas das questões relacionadas ao Letramento Digital 

 
84, 84, 87, 145, 159, 164 
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Quadro 11A - Roteiro com Dados gerais relacionados às TDIC e ao uso da Internet. 

Coleção Português Mais Buriti, Editora Moderna, Editora Ática, 3º Ano EFI, PNLD 2019 

Dados Gerais Sobre a Obra Resultados 

1 – Competências gerais da BNCC 4,5 

2 – Competências Específicas Linguagens Distribuídas nas páginas 

3 – Competências Específicas de Língua Portuguesa Distribuídas nas páginas 

4 – Habilidades Gerais de Língua Portuguesa 05,09,18 

5 – Número de páginas de atividades da obra 216 

6 – Número de páginas de Orientações pedagógicas da obra 80 

7 – Número de questões 676 

8 – Número de questões relacionadas ao Letramento Digital 17 

9 – Porcentagem de questões relacionadas ao Letramento Digital 

 
2,5 % 

10 – Páginas das questões relacionadas ao Letramento Digital 

10, 18, 26, 26, 28, 32, 32, 

46, 47, 50, 96, 96, 111, 134, 

161, 171, 185 

 

Fonte: Próprio autor 
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APÊNDICE I - Instrumento 4, Editora Moderna 

 

Qual o propósito das atividades de LD quando aparecem nos LDP do 1º ao 3ª ano? 

 

Quadro 12A -Roteiro sobre Atividades de Letramento Digital e Seus Propósitos. Obra: 

Português Mais Buriti, Editora Moderna 

Propósito das Atividades de LD Número 

1 - Para estimular a buscar por mais conhecimento sobre um assunto 9 

2 - Para desenvolver habilidades de Leitura/Escrita/Oralidade/Escuta 13 

3 - Para Referenciar uma atividade 20 

4 - Para passar o tempo/diversão/ludicidade 9+13+20= 42* 

5 - Total 42 

Fonte: Próprio autor 
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APÊNDICE J - Gráficos, Editora Moderna 

 

 

Gráfico 4A - Instrumento 3 em Porcentagem Coleção Português Mais Buriti, Editora 

Moderna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Próprio autor 

 

Gráfico 5A - Instrumento 4 em Porcentagem Coleção Português Mais Buriti, Editora 

Moderna  

 

 
Fonte: Próprio autor 
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Gráfico 6A - Instrumento 4 em Porcentagem Coleção Português Mais Buriti, Editora 

Moderna - Ludicidade 

 

 
Fonte: Próprio autor 
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APÊNDICE K - Instrumento 1, Editora SM 

 

Quadro 13A - Roteiro com perguntas fechadas sobre a Coleção Aprender Juntos, Editora 

SM, 1º ao 3º ano EFI, PNLD 2019 

Perguntas Fechadas Sim Não 

1 – A obra em análise apresenta orientações didáticas? X  

2 – A obra em análise cita documentos como LDB, PCN e BNCC? X  

3 – A obra em análise apresenta atividades relacionadas às orientações 

pedagógicas, atividades de e extraclasse? 
X  

4 – Atividades relacionadas às TDIC e ao uso da Internet estão presentes na 

obra em análise? 
X  

5 – Se a resposta da questão 4 for SIM, tais atividades têm por objetivo 

desenvolver competências e habilidades específicas de alunos? 
X  

6 – Existem atividades relacionadas ao uso das TDIC, ao uso da Internet às 

atividades pedagógicas realizadas em sala de aula? 
X  

7 – Existem atividades relacionadas ao uso das TDIC, ao uso da Internet às 

atividades pedagógicas realizadas em espaços extra-escolar? 
X  

8 – Há atividades relacionadas ao uso das TDIC, ao uso da Internet que visam 

desenvolver o senso crítico dos educandos? 
X  

9 – Há atividades relacionadas ao uso das TDIC, ao uso da Internet que visam 

apenas exercícios de passatempo? 
X  

10 – Há atividades relacionadas ao uso das TDIC, ao uso da Internet que visam 

desenvolver habilidades de leitura e escrita da Língua Portuguesa dos 

educandos? 

X  

Fonte: Próprio autor 
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APÊNDICE L - Instrumento 2, Editora SM 

 

Quadro 14A - Roteiro com perguntas gerais sobre a obra em análise. Coleção Aprender 

Juntos, Editora SM,1º ao 3º ano EFI, PNLD 2019 

Perguntas Respostas  

1 - Quantas atividades há na obra do 1º ano, no geral? 630 

2 - Quantas atividades há na obra do 2º ano, no geral? 996 

3 - Quantas atividades há na obra do 3º ano, no geral? 1022 

4 - Quantas atividades há na obra do 1º ao 3º ano, no geral? 2648 

5 - Quantas atividades há na obra, no geral, que estão relacionadas ao uso 

de Novas Tecnologias e ao uso da Internet? (%) 

36+60+77=173 

6,6% 

Fonte: Próprio autor 

 

  



139 

 

APÊNDICE M - Instrumento 3, Editora SM 

 

Quadro 15A - Roteiro com perguntas gerais sobre a obra em análise. Coleção Aprender 

Juntos, Editora SM, 1º Ano EFI, PNLD 2019 

Dados Gerais Sobre a Obra Resultados 

1 – Competências gerais da BNCC 1,4,5 

2 – Competências Específicas Linguagens Distribuídas nas páginas 

3 – Competências Específicas de Língua Portuguesa 8 

4 – Habilidades Gerais de Língua Portuguesa 23 

5 – Número de páginas de atividades da obra 288 

6 – Número de páginas de Orientações pedagógicas da obra 72 

7 – Número de questões 630 

8 – Número de questões relacionadas ao Letramento Digital 39 

9 – Porcentagem de questões relacionadas ao Letramento Digital 6,3% 

10 – Páginas das questões relacionadas ao Letramento Digital 

12, 15, 18, 22, 29, 37, 41, 50, 50, 50, 77, 

80, 82, 85, 88, 93, 95, 101, 111, 111, 

111, 115, 121, 127, 130, 141, 143, 162, 

163, 163, 165, 169, 176, 179, 192, 192, 

199, 199, 200 

Fonte: Próprio autor 

 

Quadro 16A - Roteiro com Dados gerais relacionados às TDIC e ao uso da Internet. 

Coleção Aprender Juntos, Editora SM, 2º Ano EFI, PNLD 2019 

Dados Gerais Sobre a Obra Resultados 

1 – Competências gerais da BNCC 1,4,5 

2 – Competências Específicas Linguagens Distribuídas nas páginas 

3 – Competências Específicas de Língua Portuguesa 8,9 

4 – Habilidades Gerais de Língua Portuguesa 13,16,21,22,28 

5 – Número de páginas de atividades da obra 288 

6 – Número de páginas de Orientações pedagógicas da obra 72 

7 – Número de questões 996 

8 – Número de questões relacionadas ao Letramento Digital 60 

9 – Porcentagem de questões relacionadas ao Letramento Digital 6,1 % 

10 – Páginas das questões relacionadas ao Letramento Digital 

 

 

 

 

13,32,32,33,35,37,59,62,62,71,75,80,8

1,81,81,81,84,86,101,101,102,103,105,

110,109,111,111,116,118,118,120,124,

126,126,130,131,140,140.140,147,153,

153,155,155,165,165,171,173,173,173,

175,175,182,182,182,186,191,193,205,

211,243,243 

Fonte: Próprio autor 
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Quadro 17A - Roteiro com Dados gerais relacionados às TDIC e ao uso da Internet. 

Coleção Aprender Juntos, Editora SM, 3º Ano EFI, PNLD 2019 

Dados Gerais Sobre a Obra Resultados 

1 – Competências gerais da BNCC Distribuídas nas páginas 

2 – Competências Específicas Linguagens Distribuídas nas páginas 

3 – Competências Específicas de Língua 

Portuguesa 
Distribuídas nas páginas 

4 – Habilidades Gerais de Língua Portuguesa 5,9,8,12 

5 – Número de páginas de atividades da obra 288 

6 – Número de páginas de Orientações 

pedagógicas da obra 
72 

7 – Número de questões 1022 

8 – Número de questões relacionadas ao 

Letramento Digital 
77 

9 – Porcentagem de questões relacionadas ao 

Letramento Digital 
7,5 % 

10 – Páginas das questões relacionadas ao 

Letramento Digital 

 

13, 17, 25, 25, 25, 27, 27, 27, 29, 30, 32, 35, 

42, 43, 45, 51, 51, 80, 81, 89, 96, 97, 97, 108, 

111, 116, 118, 119, 121, 122, 124, 124, 125, 

136, 136, 137, 143, 159, 161, 170, 171, 173, 

175, 181, 183, 183, 183, 189, 190, 191, 191, 

201, 201, 207, 213, 215, 216, 219, 223, 235, 

237, 237, 243, 248, 251, 251, 253, 253, 253, 

255, 257, 258, 259, 263, 265, 265, 267 

Fonte: Próprio autor 
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APÊNDICE N - Instrumento 4, Editora SM 

 

Qual o propósito das atividades de LD quando aparecem nos LDP do 1º ao 3ª ano? 

 

Quadro 18A - Roteiro sobre Atividades de Letramento Digital e Seus Propósitos. Obra: 

Aprender Juntos, Editora SM 

PROPÓSITO DAS ATIVIDADES DE LD NÚMERO 

1 - Para estimular o professor ou estudante a buscar por mais 

conhecimento sobre um assunto 

62 

2 - Para desenvolver habilidades de Leitura/Escrita/Oralidade/Escuta 53 

3 - Para Referenciar uma atividade 66 

4 - Para passar o tempo/diversão/ludicidade  

5 - Total 181 

Fonte: Próprio autor 
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APÊNDICE L - Gráficos, Editora SM 

 

Gráfico 7A - Instrumento 3 em Porcentagem Coleção Aprender Juntos, Editora SM 

 
Fonte: Próprio autor 

 

 

Gráfico 8A - Instrumento 4 em Porcentagem Coleção Aprender Juntos, Editora SM 

 

 
Fonte: Próprio autor 
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Gráfico 9A - Instrumento 4 em Porcentagem. Coleção Aprender Juntos, Editora SM - 

Ludicidade 

 
Fonte: Próprio autor 
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APÊNDICE O - Solicitação de coleções de livros didáticos à Secretaria Municipal de 

Educação 
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ANEXO A - Instrumentos e Registros de Dados 

 

Figura 1A - Coleção Ápis, Editora Ática, Livro 1º ano EF 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fonte: 

https://pnld.aticascipione.com.br/colecoes/apis/?abrirObra=%22L%C3%ADngua%20Portuguesa/1

%C2%BA%20ano%22 
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Figura 2A - Coleção Ápis, Editora Ática, 2º ano EF 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fonte: 

https://pnld.aticascipione.com.br/colecoes/apis/?abrirObra=%22L%C3%ADngua%20Portuguesa/2

%C2%BA%20ano%22 
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Figura 3A - Coleção Ápis, Editora Ática, 3º ano EF 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: 

https://pnld.aticascipione.com.br/colecoes/apis/?abrirObra=%22L%C3%ADngua%20Portuguesa/3

%C2%BA%20ano%22  
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ANEXO B - Instrumento 5: Coleção Ápis, Editora Ática  

 

Imagem 1A - Coleção Ápis, Editora Ática 
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Imagem 2A - Coleção Ápis, Editora Ática  
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 Imagem 3A - Coleção Ápis, Editora Ática 
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Fonte: https://pt.calameo.com/read/00289932728053f7df1de 

 

  

  

ANEXO C - Instrumentos e Registros de Dados: Coleção Buriti Mais Português, Editora 

Moderna  

 

Figura 4A - Coleção Buriti Mais Português, Editora Moderna, 1º ano EF 
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Figura 5A - Coleção Buriti Mais Português, Editora Moderna, 2º ano EF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Fonte: https://pt.calameo.com/read/0028993273670a0b3e174 
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Fonte: https://pt.calameo.com/read/0028993273670a0b3e174 

 

  

  

Figura 6A - Coleção Buriti Mais Português, Editora Moderna, 3º ano EF 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



155 

 

ANEXO D - Instrumento 5: Análise de atividades de letramento digital e seus propósitos  

 

Imagem 4A - Coleção Português Mais Buriti, Editora Moderna 
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Imagem 5A - Coleção Português Mais Buriti, Editora Moderna   
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Imagem 6A - Coleção Português Mais Buriti, Editora Moderna 
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Fonte: http://pnld.edicoessm.com.br/assets/AJ-POR1-MP/ 

 

  

  

ANEXO E - Instrumentos e Registros de Dados – Coleção Aprender Juntos – Editora 

SM 

  

Figura 7A - Coleção Aprender Juntos, Editora SM, 1º ano EF 
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Fonte: http://pnld.edicoessm.com.br/assets/AJ-POR2-MP/ 

 

  

  

Figura 8A - Coleção Aprender Juntos, Editora SM, 2º ano EF 
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Fonte: http://pnld.edicoessm.com.br/assets/AJ-POR3-MP/ 

 

  

  

Figura 9A - Coleção Aprender Juntos, Editora SM, 3º ano EF 
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ANEXO F - Instrumento 5: Análise de Atividades de Letramento Digital e Seus 

Propósitos  

 

Imagem 7A - Coleção Aprender Juntos, Editora SM 
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 Imagem 8A - Coleção Aprender Juntos, Editora SM  
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Imagem 9A - Coleção Aprender Juntos, Editora SM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


