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SOUSA SILVA, Shirley Adriana. Língua Portuguesa e Multiletramentos: diálogos 
possíveis na Base Nacional Comum Curricular do Novo Ensino Médio? Tese 
(Doutorado em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem). 2022. 204f. Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo. São Paulo, 2022. 
 

RESUMO 
O objetivo geral desta tese é analisar a afiliação teórica da Base Nacional Comum 
Curricular para o Novo Ensino Médio (BRASIL, 2018), doravante BNCCEM-LP, no 
componente Língua Portuguesa, no que tange aos multiletramentos. 
Especificamente, esta pesquisa tem como objetivos: a) identificar as características 
dos multiletramentos em sua articulação com as habilidades indicadas na BNCCEM-
LP; b) confrontar/analisar a(s) concepção(ões) teórica(s) relativa(s) às características 
(ou dimensões) dos multiletramentos presentes no documento; c) analisar/confrontar 
as dimensões dos multiletramentos relacionadas aos objetos de ensino propostos na 
BNCC para o componente Língua Portuguesa no Ensino Médio. No atual cenário de 
ensino-aprendizagem de leitura e escrita ao qual esta pesquisa se integra, a 
presente investigação responde aos seguintes questionamentos: (i) Como os 
multiletramentos se articulam às habilidades referidas na BNCCEM-LP?; (ii) Para 
qual(is) concepção(ões) teórica(s) a BNCCEM-LP aponta? De que modo essas 
concepções teóricas estão relacionadas aos multiletramentos?; (iii) Como os 
multiletramentos estão relacionados ao objeto de ensino e aos campos do 
conhecimento propostos na BNCCEM-LP? Situado no campo da Linguística 
Aplicada Crítica (FABRÍCIO, 2006; MOITA LOPES, 2006, 2013a, 2013b; 
PENNYCOOK, [1990] 1998, 2001, 2004, 2006, 2008, 2010), trata-se de um estudo 
documental (LANKSHEAR e KNOBEL, 2008a), apoiado, metodologicamente, na 
pesquisa qualitativa (CHIZZOTTI, 1998, 2003; GONZÁLEZ REY, 2002, 2003, 2005; 
DENZIN e LINCOLN, 2013; FLICK, 2013) e crítico-colaborativa (MAGALHÃES, 
2011). Como base teórica, fundamenta-se nos estudos sobre letramentos 
(KLEIMAN, 1995; STREET, 2003; HAMILTON, 2000; LANKSHEAR e KNOBEL, 
2007) e multiletramentos (NEW LONDON GROUP, 1996; COPE e KALANTZIS, 
2000, 2009); na teoria dos gêneros do discurso (BAKHTIN, [1934-1935] 1990, [1979] 
2011, [1952-1953] 2016, [1975] 2019; VOLÓCHINOV, [1929] 2018); na abordagem 
dos gêneros do discurso em textos contemporâneos (ROJO, 2013a; ROJO e 
MOURA, 2012; ROJO e BARBOSA, 2015; ROJO e MOURA, 2019); na semiótica 
multimidiática (SANTAELLA, 2010).  Os dados são analisados de acordo com a 
noção bakhtiniana de gêneros do discurso, relacionada à concepção de valoração e 
esfera da atividade, abordagem proposta por Rojo (2013a). Resultados revelaram, 
dentre outras questões, que as habilidades referidas na BNCCEM-LP (BRASIL, 
2018) conduzem não só aos multiletramentos, mas os expandem ao transletramento 
(JENKINS, [2006] 2008; SCOLARI, 2013; ARANDA e FREIRE, 2020). Com esta  
pesquisa, espera-se contribuir para a construção da colaboração-crítica 
(MAGALHÃES, 2011, 2012; MAGALHÃES et al., 2014, NININ e MAGALHÃES, 
2017), envolvendo a relação formação docente e os multiletramentos, para que a 
abordagem do ensino-aprendizagem de leitura e escrita tenha seu escopo, cada vez 
mais, ampliado em decorrência (não só, mas também) das ressonâncias das novas 
tecnologias da informação e da comunicação na forma como interagirmos e 
produzimos significados  na atualidade contemporânea. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Base Nacional Comum Curricular; Novo Ensino Médio; Novos 
Multiletramentos.   



	

	

SOUSA SILVA, Shirley Adriana. Portuguese Language and Multiliteracies: 
possible dialogues in the National Curricular Common Base of High School?  Thesis 
(Doctorate in Applied Linguistics and Language Studies). 2022. 204s. Pontifical 
Catholic University of São Paulo.  São Paulo, 2022. 
 

ABSTRACT 
The general objective of this work is to analyze the theoretical affiliation of the 
National Curricular Common Base for High School (BRASIL, 2018), henceforth 
BNCCEM-LP, in the Portuguese Language component, with regard to multiliteracies. 
From this perspective, specifically, this research aims to: a) identify the 
characteristics of multiliteracies in their articulation with the skills presented in the 
BNCCEM-LP; b) confront/analyze the theoretical conception(s) related to the 
characteristics (or dimensions) of the multiliteracies present in the document; c) 
analyze/confront the dimensions of multiliteracies related to the teaching objects 
proposed in the BNCC for the Portuguese Language component in High School. In 
the current scenario of teaching-learning reading and writing to which this research is 
integrated, this research answers the following questions: (i) How are multiliteracies 
articulated with the skills mentioned in the BNCCEM-LP?; (ii) To which (or which) 
theoretical conceptions does the BNCCEM-LP point? How are these theoretical 
conceptions related to multiliteracies?; (iii) How are multiliteracies related to teaching 
object and fields of knowledge proposed in the BNCCEM-LP? This work is located in 
the field of Critical Applied Linguistics (FABRÍCIO, 2006; MOITA LOPES, 2006, 
2013a, 2013b; PENNYCOOK, [1990] 1998, 2001, 2004, 2006, 2008, 2010) and is a 
documental study (LANKSHEAR and KNOBEL, 2008a). It is supported by qualitative 
methodology (CHIZZOTTI, 1998, 2003; GONZÁLEZ REY, 2002; 2003; 2005; 
DENZIN and LINCOLN, 2013; FLICK, 2013) and critical-collaborative research 
(MAGALHÃES, 2011). It is based on studies on literacy (KLEIMAN, 1995; STREET, 
2003; HAMILTON, 2000; LANKSHEAR and KNOBEL, 2007) and multiliteracies 
(NEW LONDON GROUP, 1996; COPE and KALANTZIS, 2000a, 2000b; COPE and 
KALANTZIS, 2009); on the theory of discourse genres (BAKHTIN, [1934-1935] 1990; 
[1979] 2011; [1952-1953] 2016; [1975] 2019; VOLÓCHINOV, [1929] 2018); in 
addressing discourse genres in contemporary texts (ROJO, 2013a; ROJO and 
MOURA, 2012; ROJO and BARBOSA, 2015; ROJO and MOURA, 2019); and on 
multimedia semiotics (SANTAELLA, 2010). The data will be analyzed according to 
the Bakhtinian notion of discourse genre related to the concept of valuation and 
sphere of activity, for analysis of contemporary texts, an approach proposed by Rojo 
(2013). The conclusion of this work revealed, among other issues, that the skills 
referred in the BNCCEM-LP (BRASIL, 2018) lead not only to multiliteracies, but 
expands them to transliteration (JENKINS [2006] 2008; SCOLARI, 2013; ARANDA 
and FREIRE, 2020). With this research, it is expected to contribute to the 
construction of critical collaboration (MAGALHÃES, 2011; 2012; MAGALHÃES et al., 
2014, NININ and MAGALHÃES, 2017), involving the relationship between teacher 
training and multiliteracies, so that the approach teaching-learning of reading and 
writing has its scope, increasingly, expanded as a result (not only, but also) of the 
resonances of new information and communication technologies in the way we 
interact and produce meanings in contemporary times. 
 
KEYWORDS: National Curricular Common Base; New High School; New 
Multiliteracies. 
  



	

	

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 - Os processos de conhecimento ..................................................... 42 

Figura 2 - Os processos de significado pelo design ...................................... 46 

Figura 3 - Aprendizagem e transformação .................................................... 47 

Figura 4 - Tour 6d .......................................................................................... 64 

Figura 5 - Cena da série Whindersson Nunes também quer La Casa de 

Papel pra ontem ............................................................................ 

 

67 

Figura 6 - Diagrama das habilidades transmídia ............................................ 72 

Figura 7 - Diagrama interpretativo para análise de textos contemporâneos .. 82 

Figura 8 - Diagrama da teoria dos gêneros para análise de textos 

contemporâneos ............................................................................. 

 

84 

Figura 9 - Objetivos de aprendizagem, para práticas do mundo do trabalho, 

1º ano do Ensino Médio .................................................................. 

 

92 

Figura 10 - Objetivos de aprendizagem, para práticas do mundo do trabalho, 

2º ano do Ensino Médio .................................................................. 

 

92 

Figura 11 - Objetivos de aprendizagem, para práticas do mundo do trabalho, 

3º ano do Ensino Médio .................................................................. 

 

92 

Figura 12 - Cesso à BNCCEM por QRCode ..................................................... 97 

Figura 13 - Diagrama da teoria dos gêneros discursivos ................................. 117 

Figura 14 - O Componente Língua Portuguesa no arranjo tipográfico ............. 133 

Figura 15 - Printscreen da BNCCEM/LP (descritores) ..................................... 135 

Figura 16 - Printscreen da habilidade EM13LP02 ............................................ 137 

Figura 17 - Printscreen da habilidade EM13LP03 ............................................ 138 

Figura 18 - Printscreen das habilidades EM13LP28 e EM13LP32 ................... 139 

Figura 19 - Aspectos tipológicos relacionados às habilidades do componente 

Língua Portuguesa ......................................................................... 

 

140 

Figura 20 - Printscreen da habilidade EM13LP14 ............................................ 141 

Figura 21 - Printscreen da habilidade EM13LP16 ............................................ 143 

Figura 22 - Printscreen da habilidade EM13LP17 ............................................ 144 

Figura 23 - Printscreen da habilidade EM13LP18 ............................................ 147 

Figura 24 - Printscreen da habilidade EM13LP10 ............................................ 148 

Figura 25 - Printscreen da habilidade EM13LP20 ............................................ 149 



	

	

Figura 26 - Printscreen da habilidade EM13LP19 ............................................ 150 

Figura 27 - Printscreen da habilidade EM13LP21 ............................................ 151 

Figura 28 - Printscreen da habilidade EM13LP22 ............................................ 152 

Figura 29 - Printscreen da habilidade EM13LP23 ............................................ 152 

Figura 30 - Printscreen da habilidade EM13LP25 ............................................ 154 

Figura 31 - Printscreen da habilidade EM13LP26 ............................................ 155 

Figura 32 - Printscreen da habilidade EM13LP27 ............................................ 156 

Figura 33 - Printscreen das habilidades EM13LP34 e EM13LP35 ................... 157 

Figura 34 - Printscreen da habilidade EM13LP43 ............................................ 158 

Figura 35 - Printscreen da habilidade EM13LP54 ............................................ 159 

Figura 36 - Printscreen de habilidades com foco em diferentes semioses (1) . 162 

Figura 37 Printscreen de habilidades com foco em diferentes semioses (2) . 164 

Figura 38 Fotografia publicada em jornal digital ............................................. 168 

Figura 39 La Sainte Victoire (1900), de Paul Cézanne (1836-1906); 

Gertrude Stein (1905-6), de Pablo Picasso (1881-1973)................ 

 

169 

Figura 40 - Printscreen de habilidades com foco na construção / produção / 

compartilhamento de sentidos ....................................................... 

 

170 

Figura 41 - Habilidade com foco no texto verbal escrito ................................... 171 

Figura 42 - Habilidade com foco na interação entre antigas e novas 

tecnologias ..................................................................................... 

 

173 

Figura 43 - Habilidades com foco na atitude crítica do aluno ........................... 173 

Figura 44 - Habilidades denotando letramentos críticos e protagonistas ......... 175 

Figura 45 - Diagrama dos Multiletramentos ...................................................... 183 

 

  



	

	

LISTA DE QUADROS 
 
Quadro 1 - Relação entre os processos de conhecimento e os quatro 

elementos propostos pelo NGL (1996) ....................................... 

 

43 

Quadro 2 - Significados para design ............................................................. 48 

Quadro 3 - Diferenças entre as mentalidades “físico-industrial” e 

“ciberespacial pós-industrial ........................................................ 

 

55 

Quadro 4 - Habilidades transmídia ................................................................ 72 

Quadro 5 - Campos de atuação BNCCEM .................................................... 90 

Quadro 6 - Campos de atuação BNCCEM (2015 e 2016) ............................ 94 

Quadro 7 - Eixos estruturantes das práticas do componente Língua 

Portuguesa BNCCEM (2015 e 2016) .......................................... 

 

95 

Quadro 8 - Comparativo de versões da BNCCEM ........................................ 98 

Quadro 9 - Diferenças teórico-metodológicas entre o trabalho com a 

gramática tradicional e a prática de análise linguística ............... 

 

102 

Quadro 10 - Campos de atuação social ........................................................... 104 

Quadro 11 - Categorias selecionadas para o levantamento qualitativo .......... 130 

Quadro 12 - Corpus da pesquisa .................................................................... 131 

 

  



	

	

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS 
 

AL Análise Linguística e Semiótica 

BNCC Base Nacional Comum Curricular  

BNCCEM Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio 

BNCCEM-LP  Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio para o 

componente Língua Portuguesa 

CAPES Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

DCN Diretrizes Curriculares Nacionais 

ECV Estética da Criação Verbal 

EF Ensino Fundamental 

GNL Grupo de Nova Londres  

Ideb Índice de Desenvolvimento da Educação Básica   

IOCT Institute of Creative Technologies  

LA Linguística Aplicada 

LAC Linguística Aplicada Crítica  

LDB Lei de Diretrizes e Bases 

LP Língua Portuguesa  

MEC Ministério da Educação e Cultura   

MFL Marxismo e Filosofia da Linguagem 

NLS Novos Estudos do Letramento 

NLS New Literacy Studies 

PAL Prática de Análise Linguística 

PCNEM Parâmetro Curricular Nacional do Ensino Médio  

PNE Plano Nacional de Educação  

PUC/SP Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

TDIC Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação 

UNICAMP Universidade Estadual de Campinas  

UNICEF United Nations Children's Fund 

USP Universidade de São Paulo   

  



	

	

SUMÁRIO 
 
1 INTRODUÇÃO .............................................................................................. 18 
2 DO LETRAMENTO AO TRANSLETRAMENTO ........................................... 29 
 2.1 As origens do conceito Letramento(s) ............................................... 29 

 2.2 Multiletramentos ................................................................................ 37 

  2.2.1 Design de futuros sociais ...................................................... 45 

  2.2.2 Hibridização ............................................................................ 49 

 2.3 Novos letramentos ............................................................................ 53 

 2.4 Novos multiletramentos ..................................................................... 57 

  2.4.1 Transletramento ..................................................................... 59 

 2.5 Letramento transmídia ...................................................................... 64 

3 GÊNEROS DO DISCURSO: CONTRIBUIÇÃO QUE SE ENTRELAÇA 
AOS MULTILETRAMENTOS ........................................................................ 

 
75 

 3.1 Gêneros do discurso ......................................................................... 75 

  3.1.1 Plurilinguismo e os gêneros do discurso .................................. 80 
  3.1.2 Textos contemporâneos e a teoria dos gêneros do discurso 

........................................................................................................... 

 
81 

4 LÍNGUA PORTUGUESA NA BNCC DO ENSINO MÉDIO ........................... 87 
 4.1 O componente Língua Portuguesa na primeira versão da BNCCEM 

(2015) ................................................................................................ 

 

87 

 4.2 O componente Língua Portuguesa na segunda versão da 

BNCCEM (2016) ............................................................................... 

 

93 

 4.3 O componente Língua Portuguesa na terceira versão da BNCCEM 

(2018) ................................................................................................ 

 

96 

5 ENCAMINHAMENTOS METODOLÓGICOS: TRILHANDO A PESQUISA 
DOCUMENTAL ............................................................................................. 

 
109 

 5.1 Área e paradigma de pesquisa ......................................................... 110 

 5.2 Pesquisa documental ........................................................................ 114 

 5.3 Procedimentos de Análise e Interpretação ....................................... 116 

 5.4 Categorias de Análise (Tríade Rojeana) ........................................... 117 

  5.4.1 Primeiro elemento da tríade: práticas de linguagem ................ 117 
  5.4.2 Segundo elemento da tríade: situação de comunicação ......... 118 



	

	

        5.4.2.1  Esfera – tempo histórico, lugar, participantes ................ 119 

        5.4.2.2  Mídias e tecnologias ....................................................... 120 

        5.4.2.3  Conteúdo temático ......................................................... 120 

        5.4.2.4  Apreciação valorativa ..................................................... 121 

        5.4.2.5  Multissemiose ................................................................. 124 

              5.4.2.5.1  Semiose verbal ...................................................... 124 

              5.4.2.5.2  Semiose visual ...................................................... 125 

              5.4.2.5.3  Semiose sonora .................................................... 125 

  5.4.3 Terceiro elemento da tríade: gênero do discurso ............... 126 
        5.4.3.1  Tema .............................................................................. 126 

        5.4.3.2  Forma composicional (modalidades) ............................. 126 

        5.4.3.3  Unidades semióticas (estilo) .......................................... 127 

        5.4.3.4  Arquitetônica .................................................................. 127 

 5.5 Procedimentos de geração de dados ................................................ 127 

6 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DA PESQUISA ..................................... 130 
 6.1 BNCCEM-LP: elementos bakhtinianos ............................................. 132 

  6.1.1 O descritor de habilidades – BNCCEM-LP .............................. 136 
 6.2 Habilidades requeridas na BNCCEM-LP e sua articulação com os 

multiletramentos ................................................................................ 

 

141 

 6.3 Concepções teóricas balizadoras da BNCCEM-LP .......................... 160 

 6.4 Dimensões dos multiletramentos relacionadas aos objetos de 

ensino propostos na BNCCEM-LP .................................................... 

 

178 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS .......................................................................... 185 
 REFERÊNCIAS ............................................................................................. 188 
 
 



1 INTRODUÇÃO  
 

A presente pesquisa, intitulada “Língua Portuguesa e Multiletramentos: 

Diálogos Possíveis na Base Nacional Comum Curricular do Novo Ensino Médio?”, 

tem como objetivo geral analisar a afiliação teórica da Base Nacional Comum 

Curricular para o Novo Ensino Médio (BRASIL, 2018), no componente Língua 

Portuguesa, no que tange aos multiletramentos.   

Homologada em 2018, a Base Nacional Comum Curricular para o Ensino 

Médio de Língua Portuguesa, doravante referida como BNCCEM-LP, determinada 

pela Lei nº 13.415 (BRASIL, 2017), que regulamentou o novo Ensino Médio e 

estabeleceu a BNCCEM-LP (BRASIL, 2018), traz a significativa inovação à 

educação linguística brasileira: um arcabouço legal para a construção dos currículos.  

A BNCC (BRASIL, 2018), objeto de estudo da presente pesquisa, foi 

aprovada em 8 de novembro de 2018, tendo sido interrompida em razão da Medida 

Provisória nº 746, que propôs o novo Ensino Médio.  

Derivado do grego, básis, eós, o termo base tem os significados de pedestal, 

suporte, fundação, além de andar, pôr em marcha, avançar. Portanto, a lei, ora 

tratada nesta tese, é considerada pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC) 

como um dispositivo que traz em si a possibilidade de reunir as “aprendizagens 

essenciais”, assegurando “os direitos de aprendizagem” (BRASIL, 2018, p. 7) de 

quase 48 milhões de estudantes da educação básica.   

Assim, base comum é um conceito para além de inovador, tendo-se em 

mente “um país que, por séculos, negou, de modo elitista e seletivo, a seus 

cidadãos, o direito ao conhecimento” (CURY, 2008, p. 294).  Compreende uma 

realidade recente, manifestando-se como uma atitude transgressora em relação à 

inquestionável desigualdade educacional que um passado de omissão legou ao 

presente. Como uma proclamação legal e conceitual avançada, esse enunciado, 

agora, compreende uma unidade, um direito público, juridicamente protegido, que a 

escola da educação básica tem a obrigação de efetivar (CURY, 2008).  

Em relação ao segundo termo, antagônicamente ao que se compreende 

como privilégio, a concepção de comum, no contexto da BNCC, abarca “o 

aprendizado de saberes válidos para toda e qualquer pessoa, responde a 

necessidades educativas do desenvolvimento humano como um patrimônio cultural” 

(CURY, 2008, p, 300). Remete, portanto, “a conhecimentos científicos, à igualdade, 
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à democracia, à cidadania e aos direitos humanos” (TEIXEIRA,1994, apud CURY, 

2008, p.300), excedendo, assim, a ideia de “comum” como a ideia de “para todos” 

(CURY, 2008, p, 300).  

A BNCC encontra respaldo na recente Lei 13.005/14 (BRASIL, 2014), que 

aprovou o Plano Nacional de Educação (PNE) 2014/2024 (BRASIL, 2014). No 

entanto, o projeto de uma Base traz consigo um longo período percorrido. A 

legislação educacional brasileira revela que a temática inaudita fora apresentada na 

Constituição de 1988 (BRASIL, 1988) para o Ensino Fundamental, e, 

posteriormente, estendida ao Ensino Médio com a aprovação do Plano Nacional de 

Educação, pela Lei nº 13.005/2014 (BRASIL, 2014), em conformidade com a Lei de 

Diretrizes e Bases (LDB) nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Mais recentemente, 

nas Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica (BRASIL, 2013, p. 

4), lançadas pelo MEC, institui-se que a Base Nacional Comum seria “responsável 

por orientar a organização, a articulação, o desenvolvimento e a avaliação das 

propostas pedagógicas de todas as redes de ensino brasileiras”. 

Documento norteador de práticas educacionais no Brasil, a BNCC integra-se 

ao Plano Nacional de Educação2, isto é, à política pública mais atual, que objetiva a 

melhoria da educação, em diferentes enfoques, como por exemplo, a formação de 

quadros docentes (Decreto 8.752/2016).  

O PNE, por sua vez, está amparado pela Constituição Federal, a fim de fazer 

cumprir os deveres do Estado em relação à Educação. Dessa forma, a BNCC não é 

unicamente orientadora do currículo. Pode ser considerada como a lei de maior 

capilaridade em termos de política educacional. Envolve mais de 180.000 unidades 

entre escolas públicas e privadas, em suas diferentes modalidades, desde a 

Educação Infantil até o Ensino Médio, distribuídas em todo território nacional, nos 

mais diferentes contextos e alcançando uma grande diversidade de estudantes 

(RETRATO DA EDUCAÇÃO, 2021). 

Quanto ao componente curricular Língua Portuguesa, esse documento 

norteador da educação linguística da escola brasileira precisa refletir duas 

relevantes noções da construção de significados no mundo contemporâneo com 

forte  impacto sobre a educação escolar: uma, que diz respeito à diversidade cultural 

concernente às diferenças linguísticas e culturais, no sentido de valorizar e 

                                                
2 Os Planos de Educação estão disponíveis em: https://www.deolhonosplanos.org.br/planos-de-

educacao/. Acesso em: 12 set. 2020.  



20	
 
 

	

salvaguardar as demandas individuais, para que textos/discursos antes não 

valorizados sejam utilizados em espaços de prestígio (escolas, materiais didáticos 

etc.), bem como captar as modalidades atuantes dos adolescentes e jovens na 

escola e na sociedade; outra, que se reporta à multissemiose, como resultado, em 

parte, dos novos meios de informação e comunicação, inferindo aos 

multiletramentos.  

Fazer luz da diversidade cultural e da diversidade de semioses é, a um só 

tempo, arrefecer a perpetuação de práticas homogeneizadoras e trazer para o 

centro da aprendizagem o texto, em suas semioses múltiplas, a fim de que os alunos 

aprendam, na escola, outras formas de representação presentes do mundo, antes 

ofuscadas por práticas que sobrevalorizam a forma verbal escrita, deixado de incluir 

as semioses sonora, verbal e visual (estática e em movimento), isto é, as 

multissemioses. Consequentemente, vão-se constituir novas formas de ensinar-

aprender, abrangentes e integradas, mesclando novas e velhas tecnologias e 

mídias, contribuindo para a formação de espaços de aprendizagem de grande 

envergadura, mais democráticas, com compromisso ético, com a socialização dos 

conhecimentos, a criatividade e a dinamicidade, por estarem mais ajustados a 

públicos cada vez mais segmentados, para seu pleno exercício da cidadania, e, 

consequentemente, inclusão social. 

Assim, uma vez percebidas mudanças nas formas de interações em função 

do avanço tecnológico, nos dias atuais, a educação linguística ganha novos 

contornos, na sociedade brasileira. Essas mudanças afetarão (ou já afetam) a vida 

de milhares de jovens. Caso não sejam acompanhadas pelos estudantes, serão 

mais um instrumento perpetuador de desigualdades, do desemprego estrutural, 

minando possibilidades de melhores condições de vida de muitos jovens, em muitos 

aspectos, como, por exemplo, na sua empregabilidade e avanço nos estudos. Por 

essa razão, uma adequada educação linguística necessita assumir o compromisso 

de não só disseminar o saber historicamente acumulado como também a produção 

de novos saberes, construindo e desvendando novas possibilidades de produção de 

conhecimentos e de modos de agir. 

Há 21 anos, com a publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais para o 

Ensino Médio (BRASIL, 1999), doravante PCNEM, evidenciou-se a existência de 

interconexões com uma concepção dialógico-enunciativa da linguagem. Evocou-se, 

ainda, prescrições relativas à centralidade do texto como objeto de ensino e à 
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diversidade cultural. No entanto, embora os PCNEM ressoassem de forma vigorosa 

junto aos elaboradores de currículos, esse instrumento constituiu-se apenas como 

guia, para a concepção e o desenvolvimento da maioria das propostas curriculares 

brasileiras, não tendo, portanto, força de lei, como é o caso de BNCCEM-LP. Assim, 

desde a Lei de Diretrizes e Bases para a Educação Brasileira, de 1996, Lei Federal 

9394/96, a primeira lei geral da educação promulgada desde 1961, não se tem um 

instrumento de ampla repercussão sobre o sistema escolar.  

Não obstante a isso, coerente com os PCNEM (BRASIL, 1999), destinado à 

área Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, a BNCCEM-LP considera a 

centralidade do texto e traz para a cena da educação linguística um novo desafio: a 

inclusão das práticas contemporâneas de linguagem e gêneros discursivos 

correspondentes, além de reassumir concepções e conceitos já tratados naquele 

documento, fazendo com que todos os agentes implementadores tenham acesso a 

um mesmo instrumento condutor de suas ações, cuja oferta deve ser considerada 

obrigatória, tanto no que concerne a ações que implicam seu reconhecimento, 

quanto no que se refere ao desenvolvimento de habilidades previstas para os 

currículos.  

Outros documentos, como orientações curriculares e instrumentos variados 

voltados à orientação e aos programas de formação inicial e continuada de 

professores, consideram essas obrigações e jogam luzes sobre concepções e 

conceitos, alguns discutidos no interior deste trabalho, que orientam o ensino de 

todos ante o direito à educação linguística brasileira. As DCN das licenciaturas, por 

exemplo, fazem menção à BNCC, em acatamento ao art. 11 da Lei n. 13.415, de 16 

de fevereiro de 2017 (BRASIL, 2017), que trouxe nova redação ao art. 62, § 8º, da 

LDB n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, ao designar o prazo de dois anos para 

que os currículos dos cursos de formação tenham por referência a BNCC.  

Além disso, o Plano Nacional de Educação (PNE) – instituído por meio da Lei 

n.º 13.005, de 25 de junho de 2014, com vigência estabelecida para o decênio 2014-

2024 – do qual a BNCC deriva, apresenta as 20 Metas para a Educação Nacional a 

serem alcançadas no período 2014-2024.  A Meta 7 determina o fomento à 

qualidade da Educação Básica nas diferentes etapas e modalidades, com melhoria 

do fluxo escolar e da aprendizagem para que se alcance as médias nacionais para o 

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), que, no Ensino Médio, é de 

5,2 (BRASIL, 2014). Para o alcance dessa meta, uma das estratégias aprovadas é 
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introduzir diretrizes pedagógicas para a Educação Básica e uma base nacional 

comum dos currículos, com direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento 

dos(as) alunos(as) para cada ano do ensino fundamental e médio, respeitada a 

diversidade regional, estadual e local, por intermédio de pactuação interfederativa 

(BRASIL, 2018).  

Vê-se, portanto, que a BNCCEM-LP é o documento mais contemporâneo em 

termos de apresentação de políticas públicas voltadas para o ensino-aprendizagem 

de Língua Portuguesa da Educação Básica. Precisa, por isso, trazer em seu escopo 

inovações teórico-metodológicas que, hodiernamente, têm sido requeridas no campo 

específico das linguagens, de modo a promoverem habilidades e competências que 

possibilitem aos estudantes lidarem com fenômenos de diversas naturezas, capazes 

de repercutir, discursivamente, no mundo contemporâneo.   

Em face disso, a BNCCEM-LP constitui-se como um marco teórico e 

conceitual, de normalização do ensino para o momento atual, em que novas 

teorizações se fazem necessárias, abarcando eventos de linguagem perpassados 

por profusas hibridizações (sejam linguísticas, culturais, discursivas ou outras), pela 

“hipersemiotização, pela superdiversidade”, pelo trânsito “entre fronteiras físicas e 

virtuais”, além de outras ocorrências, com as quais nos defrontamos, amiúde, 

integrantes de um contexto sócio-histórico no qual a linguagem cumpre lugar 

privilegiado (MOITA LOPES, 2013b, p.19).   

Nesse sentido, esta pesquisa se deve à crescente necessidade que o atual 

contexto sociocultural impõe aos profissionais da educação, de modo geral, e, mais 

especificamente, aos professores de Língua Portuguesa, sobre a necessidade de os 

estudantes se apropriarem da diversidade de linguagens, culturas e mídias que 

direcionam aos multiletramentos (ROJO, 2012a). Isto é, das práticas de trato com os 

textos, cada vez mais, multimodais ou multissemióticos contemporâneos –

predominantemente digitais, mas também impressos –, que requerem 

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

produção” além da “compreensão e produção de textos escritos”, incorporando “a 

leitura e (re)produção de imagens e fotos, diagramas, gráficos e infográficos, vídeos, 

áudio etc.” (ROJO, 2017, p. 4). 

Essa exigência se coloca, por um lado, em face de as tecnologias e mídias 

digitais requererem que se possa interagir utilizando múltiplas linguagens/semioses 

– ligadas, em parte, às diversas influências que as tecnologias e mídias digitais – 
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nas diferentes esferas sociais das quais os sujeitos participam. Por outro lado, 

devido à crescente necessidade de estudo mais situado da linguagem, no momento 

em que algumas práticas do letramento escolar não mais atendem – nem mesmo 

têm sido satisfatórias – às demandas da diversidade social ou da variabilidade de 

práticas sociais de leitura/escrita e do uso da língua/linguagem na sociedade 

(KALANTZIS et al., 2020).   

Com o surgimento de novas tecnologias da comunicação, o conceito de 

letramento tem sido, constantemente, repensado, para englobar uma variedade de 

modos de significação dos mais locais aos mais globais, distanciando-se, 

progressivamente, de uma noção do letramento puramente verbal escrito.  Isso 

porque o mundo, hoje, demanda mais que letramento de letra. Antes, requer 

pessoas mais integradas ao design multissemiótico dos textos, que transponham o 

foco circunscrito à escrita como modalidade principal de veiculação de significados, 

que assumam outras tecnologias nas quais a sobreposição de modalidades oral, 

escrita, gestual, tátil, espacial e visual está presente, afluindo à multissemioticidade 

(KALANTZIS et al., 2020).  

Entretanto, ainda que a BNCC tenha força de lei, por si só, a determinação 

não transforma a realidade (FERREIRA e NOGUEIRA, 2016). Conforme se sabe, a 

ação educativa não é mero reflexo dos planos oficiais e as transformações na sala 

de aula não ocorrem sem que haja interferência na cultura escolar (MAGALHÃES, 

2011). 

Assim, esta pesquisa, ao analisar a BNCCEM-LP, justifica-se, para além das 

questões sócio-histórico-culturais elencadas, por lançar luz sobre conceitos 

considerados essenciais para se repensar a educação linguística recente, tais como: 

a multiplicidade de linguagens, semioses e mídias envolvidas na criação de 

significação; os textos multimodais contemporâneos; a pluralidade e a diversidade 

cultural trazidas pelos autores/leitores contemporâneos à criação de significação 

(ROJO, 2013a; ROJO e MOURA, 2012, 2019; ROJO e BARBOSA, 2015). Dito de 

outra forma, sobre os multiletramentos (NLG, 1996; COPE e KALANTZIS, 2004, 

2000, 2009; KALANTZIS et al., [2003] 2010).  

Nessa direção, no processo de construção desta pesquisa, no intuito de 

conhecer estudos que fizessem ressonância com o tema deste trabalho, buscou-se 

a versão final homologada em dezembro de 2018 (BRASIL, 2018). Outrossim, 

produções que remetiam à BNCC foram também consultadas, em trabalhos 
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resultantes de pesquisas em sites como Acervus (UNICAMP), Dedalus (USP), 

Lumen (PUC/SP), Scielo e Portal de Periódicos CAPES. Nesses sites, à época, com 

a palavra de busca “BNCC”, foi encontrado um total de 429 registros. Desses, 361 

resultados foram localizados no Portal de Periódicos CAPES. Ao refinar a busca, 

adicionando a palavra “Língua Portuguesa”, alguns trabalhos foram selecionados, 

porque, de certa forma, mantinham fios dialógicos com o tema desta tese.  

Relacionados às diretrizes da Base Nacional Comum Curricular – BNCC 

(BRASIL, 2018), na Área de Linguagens, componente Língua Portuguesa, foram 

encontrados os trabalhos de Soares e Rosa (2018); Furman e Peterman (2019); 

Souza (2019); Fuza e Miranda (2020), que dialogam com esta pesquisa do ponto de 

vista dos estudos dos multiletramentos e das tecnologias digitais, e dos letramentos 

e novos estudos do letramento. Outros trabalhos encontrados: Liska e Ribeiro 

(2017), no que tange às competências e às habilidades de Língua Portuguesa; 

Araújo e Nascimento (2018), voltado à análise das orientações metodológicas para o 

ensino da produção textual escrita; Jacob et al. (2018), referente ao trabalho com os 

gêneros orais. No entanto, essas produções estão direcionadas ao Ensino 

Fundamental.  

No contexto do Ensino Médio, foi selecionada a pesquisa de Andrade et al. 

(2019), que abordou a BNCC na área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, 

focalizando Competências específicas e habilidades em Língua Portuguesa, no que 

se refere às suas ressonâncias nas práticas de ensino do professor quanto ao uso 

das tecnologias, nos campos de atuação social. Deveras proveitosa, essa 

composição não apresentou, porém, análises ou adensamentos da Base Nacional 

Comum Curricular no âmbito do Ensino Médio (BRASIL, 2018), no componente de 

Língua Portuguesa.   

A partir desse exame da literatura, notou-se certa carência de pesquisas 

envolvendo a versão homologada da BNCCEM-LP. De todo modo, o trabalho de 

Azevedo e Damasceno (2017), referente à BNCC para o Ensino  Médio, apresenta 

diferenças substanciais entre as versões do documento no que tange, por exemplo,  

às práticas e a conhecimentos de linguagem; à forma como se organizam os 

campos de atuação social; às competências específicas da Área de Linguagens; às 

habilidades específicas do componente Língua Portuguesa e ao modo como essas 

habilidades foram distribuídas por séries do Ensino Médio, para citar algumas.  

Especificamente, esta pesquisa tem como objetivos:  
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a) identificar as características dos multiletramentos em sua articulação com as 

habilidades indicadas na BNCCE-LP; 

 b) confrontar/analisar a(s) concepção(ões) teórica(s) relativa(s) às características 

(ou dimensões) dos multiletramentos presentes no documento;  

c) analisar/confrontar as dimensões dos multiletramentos relacionadas ao objeto de 

ensino propostos na BNCC para o componente Língua Portuguesa no Ensino 

Médio.  

Nessa direção, as perguntas que orientam esta pesquisa são:  

I. Como os multiletramentos se articulam às habilidades referidas na 

BNCCEM-LP?  

II. Para qual(is) concepção(ões) teórica(s) a BNCCEM-LP aponta? 

De que modo essas concepções teóricas estão relacionadas aos 

multiletramentos? 

III. Como os multiletramentos estão relacionadas ao objeto de ensino 

propostos na BNCCEM-LP? 

Voltando-nos à importância do discurso de documentos oficiais, neste caso a 

BNCC, para a redefinição dos rumos da educação no país (BRASIL, 2018), a 

presente pesquisa, inserida no quadro da Linguística Aplicada Crítica (LAC), intenta 

contribuir com discussões, de acordo com as realidades e necessidades do mundo 

em que se vive (RAJAGOPALAN, 2003), no tocante aos vínculos existentes entre os 

objetivos consignados no Documento Oficial para ensino-aprendizagem em língua 

portuguesa, envolvendo questões relativas às linguagens, ou seja, no escopo que a 

Linguística Aplicada Crítica (LAC) se propõe a estudar.  

Uma vez que os documentos “informam decisões presentes e futuras sobre o 

ensino, estratégias de aprendizagem, políticas da escola, etc. [...] e podem 

proporcionar uma série de perspectivas sobre um evento ou questão” (LANKSHEAR 

e KNOBEL, 2008a, p. 35), este trabalho está organizado como um estudo 

documental. Metodologicamente, trata-se de uma pesquisa de abordagem 

qualitativa (CHIZZOTTI, 1998, 2003; GONZÁLEZ REY, 2002, 2003, 2005; DENZIN e 

LINCOLN, 2013; FLICK, 2013) e crítico-colaborativa (MAGALHÃES, 2011). 

Teoricamente, esta pesquisa tem base nos estudos sobre letramentos 

(STREET, 2003; HAMILTON, 2000; LANKSHEAR e KNOBEL, 2007), um conceito 

que, há quase meio século, tem sido debatido e que assinalou transformações 
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basilares na forma de compreender a aprendizagem da leitura e da escrita. Sua 

origem se dá na pesquisa etnográfica de práticas letradas, desenvolvida na década 

de 1980, na Inglaterra, por antropólogos inauguradores do projeto “New Literacy 

Studies” (NLS), a partir do qual o letramento passou a ser difundido como 

estritamente vinculado ao social e a práticas culturais. Firmado na década de 90, 

esse projeto teve como base pesquisas realizadas, em particular, por Heath (1982) e 

Street (1984). A expansão desses estudos, no Brasil, foi divulgada, sobretudo, por 

Kleiman, na obra intitulada Os significados do letramento: uma nova perspectiva 

sobre a prática social da escrita, datada de 1995.   

Na esteira desses estudos, o conceito de multiletramentos (NLG, 1996; COPE 

e KALANTZIS, 2000, 2009ab; KALANTZIS et al., 2003), é também medular nesta 

pesquisa. Essa abstração – desenvolvida na década de 1996, publicada em um 

artigo-manifesto intitulado A Pedagogy of Multiliteracies: Designing Social Futures 

(Uma pedagogia dos Multiletramentos: desenhando futuros sociais), produzido pelo 

New London Group (NLG) ou, em português, Grupo de Nova Londres, cidade do 

estado de Connecticut (EUA) – responde à dualidade constitutiva do texto no mundo 

contemporâneo, abarcando, por meio do afixo multi-, colocado antes do conceito 

embrionário de letramento, duas realidades das linguagens: as diversidades 

linguística e semiótica.   

A razão dada pelo grupo à época da elaboração dessa formulação era a de 

que a vida pessoal, pública e profissional dos indivíduos havia se transformado 

significativamente e que essas transformações vertiam sobre os modos de 

comunicação. Dado isso, em seu manifesto, o NLG propalava a imprescindibilidade 

de a escola considerar a variedade de textos multimodais, por causa da presença 

das tecnologias no cotidiano, e a variedade de culturas existente nas salas de aula 

de um mundo globalizado e marcado, frequentemente, pela intolerância intergrupos.  

Esta pesquisa ainda se apoia na teoria dos gêneros do discurso (BAKHTIN, 

[1979] 2011, [1952-1953] 2016, [1934-1935] 1990; VOLÓCHINOV, [1929] 2018); na 

abordagem dos gêneros do discurso em textos contemporâneos (ROJO, 2013a; 

ROJO e BARBOSA, 2015; ROJO e MOURA, 2019); na semiótica multimidiática 

(SANTAELLA, 2010).   

A concepção bakhtiniana dos gêneros do discurso refere-se aos “enunciados 

relativamente estáveis”, presentes em todas as esferas de atividade humana, em 

que se dá a “utilização da língua” (BAKHTIN, [1952-1953] 2016). É, de acordo com 
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essa concepção, relacionada à noção de valoração e esfera da atividade, para 

análise de textos contemporâneos, proposta por Rojo (2013a), que os dados são 

analisados.   

A semiótica multimidiática (SANTAELLA, 2010) tem inspiração pierceana, 

alicerçada nas três matrizes de linguagem e pensamento (matriz verbal, matriz visual 

e matriz sonora); engloba, especialmente, a variedade de linguagens (imagens 

estáticas e dinâmicas, áudio, linguagem oral e escrita), cada vez mais acentuada 

nos diferentes textos/enunciados em ambientes digitais, que se organizam de novas 

maneiras, como hipertextos e hipermídias.   

Este estudo está organizado em seis seções além desta Introdução, das 

Considerações Finais e das Referências Bibliográficas.   

As seções 2 e 3 se constituem pelo diálogo entre as abordagens teóricas: a 

teoria sociocultural de letramento (STREET, 2003; HAMILTON, 2000; LANKSHEAR 

e KNOBEL, 2007); a teoria dos Multiletramentos (NLG, 1996; NLG, 2000; COPE e 

KALANTZIS, 2009ab; KALANTZIS et al., [2003] 2010); os novos letramentos 

(KNOBEL e LANKSHEAR, 2007); os novos multiletramentos (ROJO e MOURA, 

2019); o transletramento (THOMAS et al. 2008); o letramento transmídia (SCOLARI 

et al. 2018);  a teoria dos gêneros do discurso discutida no Círculo de Bakhtin 

(BAKHTIN, [1952-1953] 2016, [1934-1935] 1990; VOLÓCHINOV, [1929] 2018), com 

“um foco mais concentrado na flexibilidade, no plurilinguismo e na plurivocalidade 

dos enunciados em gêneros”, que tornam esses estudos mais amplos para análise 

dos textos contemporâneos (ROJO, 2013a; ROJO e BARBOSA, 2015; ROJO e 

MOURA, 2019);  e na  teoria semiótica multimidiática (SANTAELLA, 2010).    

As seções dedicadas à fundamentação teórica do trabalho trazem, em seu 

bojo, conceitos teóricos de importância central para a elaboração da pesquisa, para 

sua execução e, principalmente, para o desenvolvimento das categorias analíticas.  

A seção 4 tem o objetivo de apresentar a Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC), o atual marco legal na educação para o ensino de língua portuguesa, 

aprovada em 04 de dezembro de 2018, voltada especialmente ao Ensino Médio 

(BNCCEM) e traz a 1ª e 2ª versões da Base Nacional Comum Curricular, 

construídas ao longo dos anos 2015 e 2016.  

A seção 5 destina-se a detalhar os encaminhamentos metodológicos da 

pesquisa.  Nela, são apresentados a metodologia e os critérios para seleção do 

corpus extraído da BNCCEM-LP, os encaminhamentos metodológicos e o 
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tratamento para a análise dos dados. Nessa seção, discute-se e justifica-se a 

seleção dos objetos de análise (habilidades, concepções teóricas e dimensões dos 

multiletramentos) e o tratamento dos dados segundo os objetivos (geral e 

específicos) e as perguntas de pesquisa. Em seguida, são delineadas as categorias 

analíticas para os objetos, considerando-se suas especificidades. 

A seção 6 apresenta a análise dos trechos selecionados da BNCCEM-LP, 

realizada à luz dos conceitos teóricos. Essa seção está organizada a partir dos 

objetivos específicos e das perguntas de pesquisa. A análise vale-se das 

concepções teóricas de gêneros do discurso de Bakhtin e seu Círculo, em especial, 

os conceitos de valoração e esfera de atividade (ROJO, 2013a).  

Finalmente, a última parte deste trabalho está reservada para as 

Considerações Finais. Nessa etapa do trabalho, são retomadas as perguntas de 

pesquisa, contestadas segundo a discussão dos resultados apresentados na seção 

de análise. Ademais, apontam-se alguns desafios enfrentados no decorrer deste 

estudo e possíveis encaminhamentos para futuras pesquisas na área, com ênfase 

nos multiletramentos. 

A seguir, passa-se aos aportes teóricos que sustentam esta investigação.  
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2  DO LETRAMENTO AO TRASLETRAMENTO  
 

A pesquisa em educação linguística, os conceitos e as práticas relativos aos 

letramentos sofreram transformação, com o passar dos anos, do mesmo modo que 

os estudos linguísticos e a compreensão de ensino-aprendizagem do português. 

Nessa direção, Passarelli (2019) propõe que uma educação linguística adequada 

necessita ter um vínculo interdisciplinar tanto com as ciências da educação como 

com as ciências linguísticas – pressupondo a integração de conceitos e teorias. 

Assim, a presente seção se organiza a partir da teoria sociocultural de letramento, 

com base, principalmente, em Brian Street (1984, 1993), que subsidia a discussão 

dos multiletramentos (NLG, 1996), e de outros conceitos que dele derivaram, ao 

abordar as demandas sociais do mundo contemporâneo face a novas e diferentes 

possibilidades de interação geradas nas últimas décadas.  

 

2.1  As origens do conceito de Letramento(s)  
 

Há quase meio século, o conceito de letramento tem sido debatido. 

Antropólogos, recorrendo a pesquisas etnográficas de práticas letradas, 

desenvolveram, na década de 1980, na Inglaterra, o projeto New Literacy Studies 

(NLS), a partir do qual o letramento passou a ser divulgado como íntima e 

inextricavelmente vinculado ao social e a práticas culturais.  

Consolidado na década de 90, esse projeto inspirou-se em pesquisas 

realizadas, em particular, por Heath ([1982] 2001) e Street (1984), e marcou 

mudanças fundamentais no modo de conceber a aquisição da leitura e da escrita, à 

época, compreendida pela abordagem psicológica tradicional como um fenômeno 

puramente mental. Em contraponto a esse enfoque, o NLS defendeu a ideia de que 

o letramento era um fenômeno que ocorria com as pessoas inseridas no mundo em 

que viviam e deveria ser estudado como tal. O projeto compreendia letramento, 

sobretudo, como um fenômeno sociocultural, enraizado em práticas sociais e 

culturais, devendo ser observado integrado a uma gama de contextos e práticas, 

não apenas cognitivas, mas também sociais, culturais, históricas e institucionais 

(GEE, 2000). 

Assim, dada a mudança de foco das pesquisas sobre a língua escrita – antes 

centradas na escritura do indivíduo e sua mente – para a interação e para a prática 
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social, a abordagem do projeto New Literacy Studies caracterizou-o como um 

movimento que fez parte do que denominaram uma “virada social” (GEE, 2000).  

O trabalho  de ([1982] 2001), intitulado What no bedtime story means: 

narrative skills at home and school, foi seminal nesse estudo, oferecendo o conceito-

chave para abordagem do letramento: evento de letramento3, termo utilizado pela 

pesquisadora para descrever “ocasiões em que a língua escrita é integrante da 

natureza das interações dos participantes e de suas estratégias e processos 

interpretativos” (HEATH,  [1982] 2001, p. 50)4 ou “ocasiões nas quais a conversa 

gira em torno de um texto escrito”5 (HEATH, 1983, p. 392). 

Eventos de letramento caracterizam tanto as relações interativas em que 

diferentes sujeitos utilizam a escrita em uma situação particular como os modos 

pelos quais os participantes interagem utilizando um texto escrito. Em síntese, o 

termo adotado por Heath diz respeito aos encontros interacionais nos quais a escrita 

está no centro da atividade comunicativa. 

Valendo-se de uma extensiva pesquisa etnográfica, realizada por um período 

de 8 anos da década de 1970, envolvendo comunidades situadas a 6 milhas de 

distância da área central de Piedmont, na Carolina do Norte (EUA), Heath comparou 

os diferentes eventos de letramento, envolvendo grupos distintos – uma comunidade 

branca da classe trabalhadora, de Roadville, e uma comunidade afro-americana da 

classe trabalhadora, de Trackton – que apresentavam dados demográficos e 

também financeiros semelhantes do ponto de vista de seus componentes.  

A observação de Heath sobre Trackton e Roadville conduziu não a um 

contraste binário entre as comunidades, mas a um conjunto de características que 

as aproximava e as distanciava de diferentes maneiras. Os grupos compartilhavam 

várias características entre si e diferiam em outros aspectos. Por exemplo: o grupo 

Trackton valorizava a imaginação e ficcionalização, enquanto Roadville não; 

Roadville acreditava que os pais tinham um papel de tutoria na aquisição de 

                                                
3 O conceito evento de letramento foi utilizado primeiramente por Anderson et al. (1980), que o definiu 

como uma situação em que uma pessoa “tenta compreender sinais gráficos”; posteriormente, foi 
adicionado por Heath (1983) no estudo etnográfico, ocorrido em fins da década de 1970, 
envolvendo três comunidades na região de Piedmont, na Carolina do Norte (EUA).   

4 Livre tradução do original: “[…] occasions in which written language is integral to the nature of 
participants’ interactions and their interpretive processes and strategies” (HEATH [1982] 2001, p. 
50). 

5 Livre tradução do original: “Those occasions in which talk revolves around a piece of writing have 
been termed literacy events” (HEATH, 1983, p. 392).  
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linguagem e alfabetização (eles liam para seus filhos e faziam perguntas), mas 

Trackton não.  

Em 1984, no livro Literacy in Theory and Practice, Street, abstraindo o termo 

letramento da expressão eventos de letramento proposta por Heath, define-o como 

sendo o “termo-síntese para resumir as práticas sociais e concepções de leitura e 

escrita” (STREET, 1984, p. 1). No trabalho de Scribner e Cole – outro trabalho 

fundador do NLS –, os autores questionam o que Brian Street, naquela publicação, 

denomina “o modelo autônomo” de alfabetização. Posteriormente, em suas 

discussões, Street vai conciliá-lo à concepção filosófica de ideologia e propõe o 

“modelo ideológico” de alfabetização, comentado no decorrer desta seção.   

 Aliar o conceito de letramento ao de ideologia deve-se ao fato de o 

letramento ser sempre elemento de disputa, tanto do ponto de vista dos seus 

significados como de suas práticas. Devido a isso, percepções particulares de 

letramento são sempre ideologizadas, estão sempre perpassadas por uma 

determinada concepção de mundo e poder que tende a valorizar determinada visão 

de letramento, desfavorecendo outras.  

No Brasil, a começar dos anos 1980 e na década 1990, o conceito de 

alfabetização, bem como o de alfabetismo, revezam lugar com o conceito de 

letramento, seja no universo acadêmico ou no ensino-aprendizagem de Língua 

Portuguesa na Educação Básica inicial, até que os Novos Estudos sobre Letramento 

(NEL) fossem divulgados, sobretudo, por Kleiman (1995), na obra intitulada Os 

significados do letramento: uma nova perspectiva sobre a prática social da escrita. O 

conceito de letramento passa, então, a ser bastante debatido, modificando-se de 

autor para autor e gerando compreensões equivocadas.  

Segundo Kleiman (1995, p. 15), o conceito de letramento começou a ser 

utilizado, no universo acadêmico, como uma forma de distinguir os estudos sobre o 

‘impacto social da escrita’ dos estudos sobre a alfabetização, cujas conotações 

escolares ressaltavam as competências individuais no uso e na prática da escrita. 

Dessa forma, “os estudos já não mais pressupunham efeitos universais do 

letramento, mas que os efeitos estariam correlacionados às práticas sociais e 

culturais dos diversos grupos que usavam a escrita” (KLEIMAN, 1995, p. 17). 

Até que assim fosse compreendido, o uso da palavra literacy – feito, 

primeiramente, por Mary Kato, em seu livro de 1986, No mundo da escrita – dava-se 

no mesmo sentido do inglês como alfabetização e letramento. No Brasil, 
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frequentemente, pesquisas empregavam os vocábulos alfabetismo e letramento 

(ambos no singular) como termos sinônimos de forma equivocada. Por exemplo, 

Soares ([1995] 2007, p. 41) trata a palavra letramento como um “neologismo [...] 

desnecessário, já que a palavra vernácula alfabetismo [...] tem o mesmo sentido de 

literacy”.  

Expandindo o sentido que tradicionalmente se atribuía a letramento, 

confundindo-o ou mesclando-o com alfabetismo, Kleiman (1995), com base em 

Scribner e Cole (1981), define, então, letramento como um conjunto de práticas 

organizadas socialmente que fazem uso da escrita, como sistema simbólico e como 

tecnologia, tendo em vista contextos específicos e objetivos específicos. Ademais, 

letramento é o “conjunto de práticas sociais, cujos modos específicos de 

funcionamento têm implicações importantes para as formas pelas quais os sujeitos 

envolvidos nessas práticas constroem relações de identidade e de poder” 

(KLEIMAN, 1995, p. 11).  

Do mesmo modo, o conceito de letramento, tanto para Street ([1995] 2014) 

quanto para Kleiman (1995), é interpretado como o modo como as pessoas fazem 

uso da linguagem escrita em suas vidas cotidianas, sendo elas alfabetizadas ou não. 

Além disso, para esses pesquisadores, as práticas de letramento se corporificam e 

manifestam-se nos diversos eventos de letramento dos quais os indivíduos 

participam diariamente.  

De acordo com Street (2003, p.77), os NLS (New Literacy Studies) 

representam: 

 
[...] uma nova visão da natureza do letramento que escolhe deslocar 
o foco dado à aquisição de habilidades, como é feito pelas 
abordagens tradicionais, para se concentrar no sentido de pensar o 
letramento como uma prática social. Isso implica o reconhecimento 
de múltiplos letramentos, variando no tempo e no espaço, e as 
relações de poder que configuram tais práticas. Os NLS, portanto, 
não tomam nada como definitivo no que diz respeito ao letramento e 
às práticas sociais a ele relacionadas, preferindo, ao contrário, 
problematizar o que conta como letramento em um espaço e tempo 
específicos e questionar quais letramentos são dominantes e quais 
são marginalizados ou resistentes. 

 

Entendendo letramento da forma mencionada por Street, práticas de 

letramento ou letradas podem ser consideradas como “um conceito que parte de 

uma virada socioantropológica”, dizem Rojo e Moura (2019, p. 17). Haja vista o fato 
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de as práticas sociais de linguagem sofrerem, por assim dizer, mudanças de acordo 

com os contextos sócio-histórico-culturais e serem decorrentes da multiplicidade de 

práticas dos contextos variados e eventos letrados.   

Antes que assim fosse considerado, com os avanços das pesquisas para 

tratar do tema letramento, pesquisadores ofereciam os binômios (i) eventos e 

práticas de letramento (BARTON e HAMILTON, 2000; HEATH, 1982, 1983; PAHL e 

ROWSELL, 2005; SOARES, 2002); (ii) modelo autônomo e modelo ideológico de 

letramento (STREET, 1984, 1993, 2001, 2003, 2014); (iii) letramentos dominantes 

(“institucionalizados”) e letramentos locais (“vernaculares” ou autogerados) 

(HAMILTON, 2002). 

No artigo Práticas letradas e mitos do letramento, parte do livro intitulado 

Letramentos sociais: abordagens críticas do letramento no desenvolvimento, na 

etnografia e na educação, Street ([1995] 2014, p. 13) propõe uma discussão mais 

abrangente do letramento, entendido como práticas sociais, e focaliza “a natureza 

social da leitura e da escrita e o caráter múltiplo das práticas letradas, valendo-se de 

perspectivas transculturais”.  

Nessa obra, Street ([1995] 2014, p.174), iluminado por Heath (1982), diz 

conceber um “evento de letramento”, como “qualquer ocasião em que um fragmento 

de escrita integra a natureza das interações dos participantes e seus processos 

interpretativos”.  Já práticas letradas, conceito mais amplo que evento de letramento, 

diz respeito a um grau superior de abstração, concernente a “comportamentos e 

conceitualizações relacionados ao uso da leitura e da escrita” (STREET, [1995] 

2014, p. 174).  

Para Street ([1995] 2014, p.174), as práticas de letramento integram não 

somente os eventos de letramento e o contexto de que o letramento é parte 

constituinte, “mas também ‘modelos populares’ desses eventos e percepções 

ideológicas que os sustentam”.  

A título de ilustração desses conceitos, Street recorre à comparação oferecida 

por David Barton (1991), com base na perspectiva psicológica, segundo a qual 

“Eventos de letramento são atividades particulares em que o letramento tem um 

papel: podem ser atividades regulares repetidas. Práticas de letramento são modos 

culturais gerais de utilização do letramento aos quais as pessoas recorrem num 

evento letrado” (STREET, [1995] 2014, p. 18). 
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Ademais, sobre a noção de práticas letradas, Street ([1995] 2014, p. 19) 

explica que diz respeito a uma visão de língua real, ou seja, refere-se à inserção da 

leitura e da escrita em práticas sociais e linguísticas concretas que lhes atribuem 

significado, em lugar de modelos idealizados e prescritivos da língua.   

As “práticas de letramento de um indivíduo se modificam no decurso da vida 

como resultado de exigências diferentes, recursos disponíveis e suas possibilidades 

e interesses”, dizem Barton e Hamilton (BARTON e HAMILTON, 2000, p. 7). Por sua 

vez, segundo esses mesmos autores, os "eventos são episódios observáveis que 

surgem de práticas e são moldados por elas. A noção de eventos enfatiza a 

natureza situada do letramento, que sempre existe em um contexto social” 

(BARTON e HAMILTON, 2000, p. 8).  

Em relação ao segundo binômio, letramento autônomo e ideológico, Street 

(1984), para elaborá-lo, toma como base a crítica à concepção dominante de 

letramento que o restringe a um conglomerado de capacidades cognitivas possíveis 

de serem mensuradas nos sujeitos. O modelo autônomo refere-se aos estudos que 

abordavam os letramentos em seu aspecto técnico, sem considerar o contexto 

social. O modelo ideológico focaliza práticas letradas intrinsecamente relacionadas a 

estruturas culturais e de poder de determinada sociedade.   

Street ([1995] 2014, p.172) esclarece que, à época da distinção desses 

modelos, alguns críticos a entendiam “como uma polarização desnecessária e 

preferiam uma síntese”. Contudo, esse estudioso ressalta que ambos os enfoques 

nunca foram sugeridos como polares. Ao contrário, “o modelo ideológico de 

letramento envolve o modelo autônomo”.  

Nessa linha, Street ([1995] 2014) elucida que a proposta de letramento como 

sendo “autônomo”, na verdade, é um artifício ideológico utilizado para mascarar o 

modo como a abordagem, aparentemente neutra, favorece determinados grupos. 

Desse modo, o enfoque autônomo não é, senão, um efeito de sentido extremamente 

ideológico, do mesmo modo que o enfoque ideológico não nega determinadas 

habilidades técnicas ou questões cognitivas de leitura e escrita. Ao contrário, o 

pesquisador os entende “como encapsulados em todos culturais e em estruturas de 

poder. Nesse sentido, o modelo ideológico subsumi, mais do que exclui, o trabalho 

empreendido dentro do modelo autônomo” (STREET [1995] 2014, p. 172).  

O antropólogo explica, ainda, que o vocábulo “ideológico” adotado para 

descrever esse enfoque propõe que as práticas letradas estão impregnadas não 
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somente de aspectos culturais, “mas também das estruturas de poder”. Disso 

decorre o fato de, para tal modelo, não terem sido utilizados termos como “cultura”, 

“sociológico”, por exemplo, embora sejam esses “menos contenciosos ou 

carregados” (STREET, [1995] 2014, p. 172). Ao invés disso, intenta mostrar o quão 

ideologizado o letramento é.   

Conforme Street (2013), pontos de vista particulares de letramento são 

sempre “ideológicos”, estão sempre enraizados em uma visão específica de mundo 

e em uma tendência a fazer com que determinada visão de letramento se 

sobreponha a outra, colocando-a à margem. Segundo esse pesquisador, a proposta 

autônoma de letramento é, em verdade, excepcionalmente “ideológica” devido à 

propensão em ocultar “sua própria posição de poder e suas alegações, 

representando suas visões como se fossem independentes da cultura, universais, 

‘autônomas’” (STREET, 2013, p. 53). Assim, a visão autônoma “simplesmente impõe 

concepções particulares, dominantes de letramento a outras classes sociais, grupos 

e culturas” como uma “habilidade técnica e neutra” (STREET, 2013, p. 53) ou como 

um mero fato linguístico, quando, na verdade, não o é. 

Todavia, o “modelo ideológico de letramento”, descrito por Street (1984), 

considera os contextos sociais em que os textos são lidos e produzidos, bem como 

os valores e os efeitos de sentidos atribuídos a eles, de modo a enfatizar as 

dimensões sócio-histórico-culturais das práticas de uso da língua escrita e revelando 

a necessidade de abordá-las à luz da reconstrução da história e das formações 

sociais. Nesse sentido, são os contextos em que as práticas estão inseridas que 

revelam os diferentes usos da linguagem, não o contrário. As práticas surgem 

conforme as necessidades, os objetivos, as finalidades de leitura e escrita das 

distintas situações comunicacionais, bem como das relações de poder, dos objetivos 

e das necessidades dos sujeitos envolvidos nessas situações, e não decorrem de 

uma situação modelar.  Assim, na direção contrária ao modelo autônomo de 

letramento, Street advoga em favor de um modelo ideológico de letramento, para 

abranger o letramento do ponto de vista de práticas sociais concretas.  

Hamilton (2002, p. 8), ao atentar para o fato de que letramentos influentes e 

valorizados na vida cotidiana das pessoas são também ignorados e desvalorizados 

pelas instituições educacionais, pois “não contam como letramento ‘verdadeiro’”, 

propõe, em seus estudos, os letramentos dominantes e os letramentos vernaculares 

ou locais.  
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Os letramentos dominantes ou “institucionalizados”, embora sejam distintos 

dos letramentos locais (“vernaculares” ou autogerados) (HAMILTON, 2002, p. 4), 

são, para Hamilton, categorias que estão interligadas: “Letramentos vernaculares e 

institucionais não são independentes e separados por categorias de atividade, mas 

estão em diálogo, e as fronteiras entre eles são permeáveis e mutáveis” 

(HAMILTON, 2000, p. 4, tradução nossa). Nessa concepção, “Práticas de letramento 

são padronizadas por instituições sociais e relações de poder, e alguns letramentos 

são dominantes, mais visíveis e influentes do que outros” (BARTON e HAMILTON, 

2000, p. 8).  

Se os letramentos dominantes estão relacionados a organizações 

institucionais como a escola, as igrejas, o local de trabalho, o sistema legal, o 

comércio, as burocracias, dos quais fazem parte agentes (professores, padres, 

burocratas etc.),  letramentos vernaculares têm sua origem no dia a dia das culturas 

locais e não são prescritos, inspecionados ou sistematizados por entidades ou 

organizações sociais, como a escola, por exemplo.  

Posteriormente, para além dos qualificadores ou modificadores citados, 

muitos foram acrescidos em torno do conceito-núcleo letramento, tais como: 

letramento matemático, letramento literário, letramento hipermidiático, para citar 

alguns.   

Essa profusão de sentidos mostra que considerar o letramento como um 

termo ‘singular’ é desconsiderar que a vida social é perpassada pelas múltiplas 

formas de linguagem destinadas a diferentes usos. Por meio delas, são difundidos 

gêneros diversos, praticados por diferentes pessoas nas atividades sociais também 

diversas, orientadas a partir de propósitos, funções, interesses e necessidades 

comunicativas deveras específicas.  

Kleiman (2008), além de utilizar o termo no plural, letramentos, emprega a 

denominação Estudos do Letramento, ao invés de Novos Estudos de Letramentos 

(NEL). Explica que, nos países anglófonos, o termo ‘literacy’ – que também se aplica 

a alfabetização – continua a ser utilizado por estudiosos que passaram a ter em vista 

as implicações sociais do uso da língua escrita, e, diante da necessidade de 

diferenciar a nova abordagem dos estudos sem a perspectiva social, recorreram ao 

qualificador ‘novos’, do qual decorre New Literacy Studies (NLS). O termo letramento 

foi cunhado no Brasil pelos pesquisadores que procuravam estabelecer a diferença 

dos usos da língua escrita na vida social e na alfabetização e, desse modo, os dois 
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foram mantidos. Datando da década de 1990, no Brasil, todos os estudos do 

letramento são novos, esclarece a autora.  

Assim, por serem muitos e diversificados os contextos, as comunidades, as 

culturas e os eventos de letramento, a definição de letramento sofre flexão de 

número, passando de letramento, no singular, a letramentoS, demonstrando uma 

visão mais complexa de letramento, como situado e específico ao contexto, e 

contemplando as tecnologias envolvidas (ROJO e MOURA, 2019). Nessa direção, 

pela identificação da necessidade do desenvolvimento de novas habilidades ligadas 

a novas tecnologias da informação e da comunicação, ocorridas neste quinto inicial 

de século, os letramentos transformam-se em multiletramentos, discutidos a seguir.  

 

2.2   Multiletramentos  

 
A proposta do conceito multiletramentos se dá no final do século 20, 

formulada por um grupo de pesquisadores anglófonos, a partir de um encontro 

científico que se estendeu por uma semana, na cidade de New London, nos Estados 

Unidos. Os autores desse conceito, todos eles voltados aos estudos da linguagem e 

educação linguística, autodenominaram-se New London Group (NLG). Entre seus 

componentes estavam: Courtney Cazden, Bill Cope, Norman Fairclough, James 

Gee, Mary Kalantzis, Gunther Kress, Allan Luke, Carmen Luke, Sarah Michaels e 

Martin Nakata. 

Para esses autores, a educação adequada teria como possível missão  

 
[...] garantir que todos os alunos se beneficiem de uma 
aprendizagem que lhes permita participar plenamente da pública, 
comunitária e econômica. Espera-se que a pedagogia do letramento 
cumpra um papel particularmente importante nessa missão. A 
pedagogia é uma relação entre ensino e aprendizagem com 
potencial para criação de condições de aprendizagem que levem à 
participação social plena e equitativa” (NLG, 1996, p. 1)6.  

 

Assim, considerando-se a necessidade de a escola, tradicionalmente 

marcada pelo não atendimento à diversidade linguística e cultural, assumir os 
                                                
6 Livre tradução do original: “If it possible to define gererally the mission of educacion, one could say 

that its fundamental purpose is to ensure that all stdents benefit from learning in ways that allow 
them to participate fully in public, community, and economic life. Literacy pedagogy is expected to 
play a particularly importante role in fulfilling this mission. Pedagogy is a teaching and learning 
relationship that creates the potential for building learning conditions leading to full and equitable 
social participation”. (NEW LONDON GROUP, 1996, p. 1)   
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letramentos decorrentes da sociedade contemporânea, não só, mas também, em 

consequência das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC), e de 

incluir em seus currículos a extensa variedade de culturas existentes, nas salas de 

aula de um mundo globalizado, o Grupo inaugura a teoria dos multiletramentos, no 

artigo seminal intitulado A pedagogy of multiliteracies: designing social futures (NLG, 

1996). 

Nesse artigo, o NLG expõe uma visão teórica abrangente das relações entre 

o contexto social em mudança e uma nova abordagem da pedagogia dos 

letramentos, que resultou em um manifesto programático, um ponto de partida, 

aberto e provisório, para fazer frente ao contexto sócio-histórico em constante 

mudança que atinge drasticamente três esferas da existência de todos nós: a esfera 

profissional, a esfera pública (cidadania) e a esfera privada. 

Tendo em vista essas esferas, os autores ponderam que a diversidade de 

canais de comunicação e a progressiva diversidade cultural e linguística no mundo 

de hoje requerem uma perspectiva muito mais ampla de letramento do que a 

abordagem tradicional que limita a língua a um mero sistema ou um código de 

comunicação, governado por regras e submetida a ideologias monolíngues e 

monoculturais.  

Nesse sentido, o conceito de multiletramentos é proposto com o intuito de 

transpor os limites das visões restritivas de língua, para enfocar a fluidez própria dos 

usos da linguagem, discursivamente orientada, marcada pelas múltiplas diferenças 

linguísticas e culturais em nossa sociedade, entendida como central para a 

pragmática da vida profissional, cívica e da vida privada dos alunos (NLG, 1996, p. 

60-92).  

Para o Grupo, a educação linguística e a garantia de que os estudantes 

tenham acesso à plena participação na vida pública, comunitária e profissional 

devem estar em consonância. Para tanto, faz-se necessária uma pedagogia que 

desempenhe um papel particularmente importante no cumprimento dessa missão, 

isto é, de gerar condições de aprendizagem que conduzam a uma plena e equitativa 

participação dos indivíduos na sociedade, inerente à condição de cidadania.  

Assim, ao elaborar sua teoria, os pesquisadores partem de duas constatações 

fundamentais: “a multiplicidade de canais e meios de comunicação e a crescente 

diversidade linguística e cultural” (NLG, 1996, p. 63).  
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A primeira diz respeito “à crescente multiplicidade e integração de modos de 

construção de significado, em que o textual está integrado ao visual, ao áudio, ao 

espacial e ao comportamental etc. Isso é particularmente importante na mídia de 

massa, na multimídia e na hipermídia eletrônica” (NLG, 1996, p. 64). A segunda 

refere-se às diferenças culturais e linguísticas das sociedades na globalização. De 

acordo com o NLG, “uma efetiva cidadania e um trabalho produtivo requerem que 

possamos interagir efetivamente usando múltiplas linguagens, em múltiplos 

‘portugueses’[no original, os autores se referem a ‘ingleses’] e padrões de 

comunicação que cruzam fronteiras nacionais, culturais e comunitárias” (NLG, 1996, 

p. 64). 

O conceito de multiletramentos enfoca, pois, modos de representação 

abrangentes em termos de linguagem. Eles variam de acordo com a cultura e o 

contexto e têm efeitos cognitivos, culturais assaz específicos. Para tanto, os 

multiletramentos requerem uma pedagogia em que a linguagem verbal e outros 

modos de criação de significado sejam entendidos como recursos representacionais 

fluidos e dinâmicos, sendo reiteradamente utilizados por seus usuários, para 

alcançar propósitos culturais determinados. Exigem, nesse sentido, uma nova 

pedagogia cujo atributo seja desenvolver “uma epistemologia do pluralismo que 

forneça acesso sem que as pessoas tenham que apagar ou deixar para trás suas 

diferentes subjetividades”7 (NLG, 1996, p. 72). 

Com a finalidade de proporcionar aos alunos essa nova pedagogia, o NLG 

(1996) recomenda aos educadores o cultivo de quatro constituintes principais, a 

dizer: Prática Situada (Situated Practice), Instrução Explícita (Overt Instruction), 

Enquadramento Crítico (Critical Framing) e Prática Transformada (Transformed 

Practice). 

Esses constituintes não seguem uma ordem hierárquica ou linear. São 

momentos pedagógicos "frequentemente inter-relacionados e a integração dos 

quatro componentes é necessária para o ensino e a aprendizagem de 

multiletramentos eficazes"8 (ANGAY-CROWDER et al., 2013, p. 38). 

                                                
7 Livre tradução do original: “The role of pedagogy is to develop an epistemology of pluralism that 

provides access without people having to erase or leave behind different subjectivities.” (NLG, 1996, 
p. 72).  

8 Livre tradução do original: "[…] often interrelated, and an integration of the four components is 
necessary for effective literacy teaching, and learning" (ANGAY-CROWDER, CHOI, YI, 2013, p. 38). 
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O NLG (1996) define Prática Situada (Situated Practice) como uma “imersão 

em práticas significativas dentro de uma comunidade de alunos que são capazes de 

desempenhar papéis múltiplos e diferentes, com base em seus repertórios e 

experiências”9 (NLG, 1996, p. 85). “Em linhas gerais, a prática situada envolve 

experiências de mundo e significados situados em contextos do mundo real” 

(PINHEIRO, 2016, p. 527).  

Segundo essa concepção, as atividades de aprendizagem devem ser 

inicialmente baseadas em experiências significativas para os alunos. Essas 

atividades podem estar relacionadas tanto às suas experiências pessoais da vida 

dentro e fora das escolas, de modo a emergir em seus repertórios, como ao 

mergulho em gêneros que façam parte da sua cultura (por exemplo, fanzine, e-zines, 

fanfics etc.).  

Dessa forma, a prática situada enfatiza a compreensão dos professores sobre 

a realidade dos alunos e a localização da construção de significado em uma 

abordagem situada e significativa da linguagem. Nesse caso, os professores seriam 

responsáveis por criar situações de ensino-aprendizagem que ajudem os estudantes 

a conectar suas próprias experiências de vida com suas experiências escolares.  

O segundo constituinte, a Instrução Explícita (Overt Instruction), abrange as 

situações didáticas sob a orientação do professor e a aprendizagem dos conceitos 

por parte dos alunos. A instrução explícita ajuda os alunos a se concentrarem em 

características importantes e a ganharem experiências que lhes permitam 

compreender explicações sistemáticas, analíticas e cognitivas de diferentes modos 

de significação.  

A instrução explícita envolve a intervenção ativa do educador – que ensina 

explicitamente aos alunos a metalinguagem sobre os designs disponíveis, 

fornecendo estratégias para promover interpretação ou compreensão dos vários 

modos ou multiletramentos – e dos alunos, na construção de novos significados, à 

medida que se envolvem no redesenho ou na produção de novos textos. Essa 

etapa, no entanto, não pressupõe a conceituação de objetos no sentido tradicional, 

mas prevê que ela seja construída pelos próprios alunos à medida que se apropriam 

dos designs.   

                                                
9 Livre tradução do original: “[…] immersion in meaningful practices within a community of learners 

who are capable of playing multiple and different roles based on their background and experiences” 
(NLG, 1996, p. 85). 
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O Enquadramento Crítico (Critical Framing) permite que os alunos sejam 

capazes de construir seu próprio significado, por meio da reflexão, análise, 

compreensão e aplicação de sua aprendizagem (NGL, 1996). Esse momento 

possibilita aos alunos analisarem e interpretarem criticamente o contexto social e 

cultural e os objetivos político-ideológicos centrados em valores presentes nos 

textos.   

Esse constituinte ajuda os alunos a entenderem que a linguagem não é 

transparente: tudo que é escrito, mostrado ou falado é intencionalmente 

selecionado. Todo enunciado tem um sentido que vai além de seu sentido mais 

imediato, exigindo, por parte do leitor, um trabalho crítico-interpretativo. Com o 

enquadramento crítico, os estudantes são levados a perceber a forma como o 

homem, por meio da linguagem, constrói efeitos do real e confere-lhe sentido. Desse 

modo, o enquadramento crítico requer a investigação das minúcias de enunciados, 

que pode ser composto (ou não) de uma mescla de linguagens. Esse componente 

também envolve a seleção crítica de ferramentas adequadas, textos e tecnologia 

para uma dada esfera. Ademais, o enquadramento crítico exige que os alunos se 

afastem do que aprenderam, critiquem sua aprendizagem e ampliem e apliquem 

aquilo que aprenderam em novos contextos.   

Com o enquadramento crítico, os alunos irão entender como o contexto 

social/cultural influencia as escolhas de determinado design, sendo esse um fator 

determinante tanto para a sua compreensão como sua construção. Eles devem 

considerar quem desenvolveu um design, o que eles estavam tentando dizer, e por 

quê, ou seja, qual é a intencionalidade na linguagem; como disse Todorov, “trata-se 

de deslocar a linguagem de sua transparência ilusória, de aprender a percebê-la e, 

ao mesmo tempo, estudar as técnicas de que ela se serve, para não existir diante de 

nossos olhos (TODOROV, 1968, p. 1-2).  

Além do mais, enquadramento crítico pode ser entendido como um aspecto 

da pedagogia de multiletramentos que leva os alunos a relacionarem a sua 

aprendizagem com as configurações sociais, a serem atenciosos com a realidade 

social em que vivem, preparando-os para nela intervir e transformá-la, atuando como 

efetivos atores sociais, como observam Nuvitasari et al., (2020).  

Por fim, a Prática Transformada (Transformed Practice) é, sem dúvida, o 

momento de grande expectativa da pedagogia dos multiletramentos. Ela se refere ao 

que os alunos aprenderam por meio da Prática Situada, da Instrução Explícita e do 
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Enquadramento Crítico, e são capazes de aplicar a novos contextos. Angay-Crowder 

et al. (2013) dizem que “existe um certo grau de tensão quando os alunos se 

envolvem em práticas transformadas, especialmente quando eles justapõem e 

integram diversos discursos e refazem suas próprias realidades ou discursos para 

atender às suas necessidades e propósitos”10 (ANGAY-CROWDER et al., 2013, p. 

38). Esse é o momento em que os alunos colocam em prática sua própria 

aprendizagem. O processo transformador faz parte da consumação de todo o 

processo. “Isso, inevitavelmente, implicará que os alunos acrescentem algo de si 

mesmos ao significado” (KALANTZIS e COPE, 2008, p. 206)11.  

Posteriormente, a ideia original, relacionada a esses quatro constituintes, foi, 

então, reformulada, resultando uma classificação em quatro orientações: i) 

“experienciando (o conhecido e o novo)”; ii) “conceitualizando (por nomeação e por 

teoria)”; iii) “analisando (funcional e criticamente)”; iv) “aplicando (apropriada e 

criativamente)” (KALANTIZIS et al., 2020, p. 74), conforme ilustrado na figura:  

 
Figura 1 – Os “processos de conhecimento” 

 
        Fonte: Kalantizis et al., (2020, p.157). Reprodução. 

                                                
10 Livre tradução do original: “a certain degree of tension exists when students engage in transformed 

practice, especially when they juxtapose and integrate diverse discourses and remake their own 
realities or discourses to suit their needs and purposes” (Angay-Crowder et al., 2013, p. 38).  

11 Livre tradução do original: “This will inevitably involve students adding something of themselves to 
the meaning.” 
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Os elementos apresentados na figura 1, denominados “processos de 

conhecimento”, configuram-se como “tipos fundamentais de pensamento em ação 

ou “coisas que se podem fazer para conhecer” (KALANTZIS et al., 2020, p. 74). 

Conforme explicam os autores, esses processos foram criados no sentido de 

“enfatizar a pedagogia como “epistemologia”, ou as coisas possíveis de se fazer no 

mundo para conhecê-lo. “Os processos de conhecimento também captam a 

variedade de diferentes tipos de atividade que os alunos podem realizar como parte 

do processo de aprendizagem”.  

Cada um desses “processos de conhecimento” tem como correspondentes os 

momentos da prática situada, da instrução aberta, do enquadramento crítico e da 

prática transformada, conforme o quadro a seguir:  

 
Quadro 1 – Relação entre os processos de conhecimento e os quatro elementos propostos 

pelo NLG (1996). 
Processo de conhecimento Prática 

Experienciando (o conhecido e o novo) Prática situada 
Conceitualizando (por nomeação e por teoria) Instrução explícita 
Analisando (funcional e criticamente) Enquadramento crítico  
Aplicando (apropriada e criativamente) Prática transformada  

Fonte: KALANTIZIS et al., (2020, p. 75). Adaptado. 

 

Quanto aos elementos do quadro:  

a)  “Experimentar o conhecido” pressupõe que os estudantes “possam refletir sobre 

suas próprias experiência de vida, trazendo para a sala de aula o conhecimento 

com o qual estão familiarizados e suas formas de representar o mundo” 

(KALANTZIS et al., 2020, p. 77). Experimentar o novo acontece com a imersão 

em situações, informações e ideias inéditas. Quanto aos letramentos, diz respeito 

principalmente ao envolvimento dos alunos com “novos textos ou textos de uma 

variedade desconhecida – ler textos escritos, ouvir textos falados ou sons, 

observar gestos e, particularmente, textos visuais (imagens estáticas e em 

movimento)” (KALANTZIS et al., 2020, p. 77).  

b) “Conceituar por nomeação” envolve categorização por características genéricas 

ou incomuns, o que implica estabelecer identidades e diferenças, em relação 

àquilo que determinado conceito se refere. Quanto aos letramentos, “os conceitos 

formam uma metalinguagem [...], o que pode incluir conceitos tradicionais [...] 
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como os que descrevem designs visuais e de novas mídias [...]” (KALANTZIS et 

al., 2020, p. 77). “Conceituar com teoria” quer dizer “fazer generalizações”, 

agrupando conceitos em “estruturas interpretativas”, construídas (ou não) pelos 

próprios alunos” (KALANTZIS et al., 2020, p. 77-78).  

c) “Analisar funcionalmente” compreende “processos de raciocínio, de 

estabelecimento de conclusões inferenciais e dedutivas, de relações funcionais 

(como entre causa e efeito)”, em que os alunos desenvolvem o raciocínio lógico. 

“Analisar funcionalmente” sugere avaliações das perspectivas, dos interesses e 

dos motivos [...] envolvidos na construção” dos “significados” ou  das “ações”, com 

base na “interpretação do contexto sociocultural” (KALANTZIS et al., 2020, p.79).  

d) “Aplicar adequadamente” consiste em “empregar conhecimentos [...] em 

contextos práticos, entrelaçando-se [...] o conceitual e o aplicado”. “Aplicar 

criativamente” sugere um uso inovador do conhecimento, que pode envolver, por 

exemplo, a “recombinação de elementos de desing para criar um texto híbrido, ou 

a construção de um texto multimodal” (KALANTZIS et al., 2020, p. 79). 

Em relação a esses processos, não há uma hierarquia predeterminada a ser 

seguida entre eles – hipoteticamente falando, pode-se iniciar um trabalho com os 

alunos pelo conceito, tentar aplicá-lo e conectá-los a suas experiências. 

Identicamente, não se impõe um trato exato entre seus elementos, uma vez que 

determinados assuntos ou situações de aprendizagem podem requerer um trabalho 

conceitual maior que o experiencial, por exemplo (KALANTZIS et al., 2020).   

Os autores explicam que “Ao reformularem e reconstruírem as tradições 

funcionais das abordagens pedagógicas, os processos de conhecimento buscam se 

alinhar e, ao mesmo tempo, expandir” as “experiências com estudantes e 

professores, por meio de um repertório de “movimentos epistêmicos”. Assim, a  

 
[...] intenção ao articular os processos de conhecimento dessa forma 
é sugerir que o ensino pode se tornar efetivo quando professores e 
alunos têm uma estrutura explícita e deliberada para nomear um 
conjunto de movimentos epistêmicos e tipos de atividade que estão 
construindo [...] (KALANTZIS et al., 2020, p. 80).  

 

Tendo apresentado o conceito de multiletramentos, passa-se, a seguir, à 

discussão da noção de Design, que, conforme o NLG, é mais condizente com uma 

pedagogia para o século XXI (NLG, 1996). 
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2.2.1   Design de futuros sociais 

 
Para operacionalização dos multiletramentos, o NLG e seus seguidores 

propõem, ainda, o conceito de Design. Na concepção de Design, estudantes são 

vistos como portadores de padrões e convenções e como criadores ativos de 

significado. Sendo criadores de significado, os estudantes são criadores de futuros 

sociais – futuros no local de trabalho, futuros públicos e futuros da comunidade. 

Ademais,   

 
A noção de design conecta-se poderosamente ao tipo de inteligência 
criativa que os melhores praticantes precisam a fim de serem 
capazes, continuamente, de redesenhar suas atividades no ato da 
prática. Ela conecta também a ideia de que aprendizagem e 
produtividade são os resultados dos designs (das estruturas) de 
sistemas complexos de pessoas, ambientes, tecnologias, crenças e 
textos (NLG, 1996, p. 73). 

 

Para o NLG, o design se consolida mediante um processo de construção de 

sentidos cujo produto resulta da relação entre três componentes elementares: 

available designs, designing e redesigned.  

Available designs é aquilo que é produzido pelos modos de representação, os 

recursos do contexto, da cultura e das convenções, isto é, seu produto. O designing 

se define pelo potencial envolvido em desenvolver e transformar um dado 

instrumento para dele se apropriar para os fins convenientes. Por seu turno, o 

redesigned concretiza-se mediante aquilo que pode ser tanto reorganizado pelo 

sujeito como reconfigurado para o seu mundo, englobando, a bem dizer, a ação 

devida no decorrer do processo de construção de significados.   

Além disso, de acordo com Cope e Kalantzis (2009, p. 175-176), o conceito 

de design é empregado no sentido de questionar concepções tradicionais de ensino 

embasadas em uma visão estática e monomodal da linguagem, com foco na escrita 

(CAZDEN et al., 2000, p. 64). O conceito focaliza, pois, a relação existente entre os 

modos de significado recebidos (Designs Disponíveis), a transformação desses 

modos de significado em seu uso híbrido e intertextual (Designing) e sua forma 

posterior (Redesigned).  
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Segundo o NLG, o que está implícito a todo processo de design é a 

compreensão de que o aluno deve ter amplo domínio dos “designs disponíveis” 

(available designs) em sua profusão de modalidades materiais/simbólicas, no intuito 

de planejar, construir (designing) e criticamente replanejar e reconstruir (redesigning) 

seus discursos/enunciados, conforme ilustrado no fluxograma, a seguir:  

 
Figura 2 – O processo de significado pelo design. 

 
Fonte: Kalantzis et al. (2020, p. 173).  

 

Para o NGL (1996), qualquer ato de significado recorre aos designs 

acessíveis, recriados no Design e ressignificados como redesigned. Assim, segundo 

Kalantzis et al. (2020, p. 175-76), 

● Design (disponíveis)  

São recursos para a construção de significado à disposição de todos, 

herdados culturalmente, que se vertem em protocolos de linguagem, 

imagens, sons, gestos, toques e espaço, isto é, em significados para o 

mundo.  

● Designing  
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“[...] é o ato de fazer algo com design disponível de significado, seja 

representando o significado para si mesmo, por meio dos processos 

ativos, interpretativos, de ler, escutar, ver; seja comunicando-o aos 

outros”, por intermédio da “criação de enunciados” que podem ter 

resposta, por meio da “escrita, da fala, de fotos e/ou vídeos”.  

● (Re)designed  

[...] é um resíduo, um traço de transformação que é deixado no mundo 

social do significado. Os textos do processo de designing se tornam [...] 

recursos novos de ressignificados para a construção de significados”, 

conforme as subjetividades.  

Os processos anteriores são figuratizados da seguinte forma:  

 

Figura 3 – Aprendizagem e transformação. 

 

Fonte: Kalantzis et al. (2020, p. 175).  

 

Quanto a esses elementos, observa-se que cada fase envolve um breve 

processo de solução de problemas e, ao lado, à direita e à esquerda, os movimentos 

indispensáveis para que o aluno, enquanto designer, consiga atingir os objetivos 

propostos em cada etapa. 

Conforme Pinheiro (2021, p. 18-9), em referência à figura, a “noção de design 

é a que mais está sujeita a mudanças no contexto atual das mídias sociais da 

internet, fortemente marcado pela efemeridade, volatilidade e multiplicidade das 

informações”. E, nesse sentido, considera que o trabalho com letramentos na escola 
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não se limita a habilidades e competências, mas vislumbra auxiliar os alunos para 

que sejam “designers ativos de significado, com sensibilidade aberta às diferenças, 

à solução de problemas, à mudança e à inovação”.  

Isso se deve ao fato de o pensamento que orienta a pedagogia dos 

multiletramentos admitir que “a construção de significado é um processo ativo e 

transformador, o que parece ser mais apropriado para o mundo atual de mudanças e 

diversidades” (PINHEIRO, 2021, p. 18-19).  

Essa compreensão “crítica e ativa, de caráter transformador, do estudante 

como designer ativo de significado” (PINHEIRO, 2021, p. 18), requer, entre outras 

coisas, acolher a diversidade de práticas de letramentos, não só aquelas 

consagradas pela escola, típicas de práticas de letramentos grafocêntricas; mas 

também as não trabalhadas no contexto escolar, “que envolvem diferentes práticas e 

culturas não hegemônicas; aquelas mediadas por tecnologias digitais de 

comunicação e informação, que envolvem atores humanos e não humanos nas 

redes sociais, por exemplo” (PINHEIRO, 2021, p. 18). 

Dessa maneira, a palavra design, na teoria dos multiletramentos, é utilizada 

com duplo sentido. Em seu uso substantivo, design é o sentido da forma e da 

estrutura nos significados que construímos. Noutro sentido, como verbo, “o design 

leva a palavra de volta à sua raiz latina designare, que, em português, pode ser 

traduzida como “designar” (um verbo), e, neste sentido, se refere a um certo tipo de 

agência (“designar algum sentido”), a algo que se faz” (KALANTZIS et al., 2020, p. 

173), conforme sintetiza o quadro, a seguir:  

 
Quadro 2 – Significados para design. 
Design como substantivo A forma e a estrutura de algo, como os componentes do 

significado e como eles estão conectados (um texto escrito, 
um texto falado ou uma imagem, por exemplo).  

Design como verbo  Uma sequência de ações, como  
representação ► comunicação ►interpretação 

Fonte: Kalantzis et al. (2020, p. 173).  
 

Sobre esses dois empregos, o primeiro se relacionaria ao desenvolvimento ou 

à concepção de soluções para um determinado problema através de um design, o 

segundo emprego.  

Assim, considerando um mundo com necessidades tão voláteis em que a 

atividade produtiva correlaciona-se a flexibilidade, trabalhadores, cidadãos e 



49	
 
 

	

membros da comunidade, os estudantes constituir-se-iam, idealmente, criadores 

responsáveis e criativos de significado, sendo designers de futuros sociais (NLG, 

1996).   

2.2.2  Hibridização  
 

Coerentemente com a necessidade e as demandas dos multiletramentos, 

outro conceito emerge dentro dessa teoria. Trata-se do conceito de hibridismo (NLG, 

1996), utilizado para descrever os significados multimodais e as relações entre 

diferentes designs de significado.   

Deve-se ressaltar que, já em 1989, o termo hibridização foi utilizado por 

Canclini a fim de tratar “processos socioculturais nos quais estruturas ou práticas 

discretas, que existiam de forma separada, se combinam para gerar novas 

estruturas, objetos e práticas” (CANCLINI, [1997] 2006, p. XIX).  

Em seu livro Culturas híbridas, o pesquisador esclarece hibridismo cultural, 

definindo-o como fruto da relação entre culturas. Desse modo, ao contrário do que 

se possa pensar, hibridização:  
 

[...] não é sinônimo de fusão sem contradições, mas, sim, que pode 
ajudar a dar conta de formas particulares de conflito gerada na 
interculturalidade recente em meio à decadência de projetos 
nacionais de modernização na América Latina. Temos que responder 
à pergunta se o acesso a maior variedade de bens, facilitado pelos 
movimentos globalizadores, democratiza a capacidade de combiná-
los e de desenvolver uma multiculturalidade criativa (CANCLINI, 
[1997] 2006, p. XVIII). 

 

A título de exemplo, devido à marcante presença da cultura indígena no 

México, a hibridização é destacada por CANCLINI (1989), sendo considerada tanto 

como uma forma de possibilitar a permanência da cultura indígena e camponesa, 

amalgamada à cultura popular, quanto como um recurso de modernização da cultura 

de elite, conforme mostra o excerto a seguir: 
 
Os países latino-americanos são atualmente o resultado da 
sedimentação, justaposição e entrelaçamento de tradições indígenas 
(especialmente nas áreas mesoamericana e andina), do hispanismo 
colonial católico e de ações políticas, educacionais e 
comunicacionais modernas. Apesar das tentativas de dar à cultura de 
elite um perfil moderno, confinando o indígena e o colonial em 
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setores populares, uma miscigenação interclasse gerou formações 
híbridas em todos os estratos sociais (CANCLINI, 1989, p. 71)12. 

A presente discussão também dispõe da contribuição do antropólogo Stuart 

Hall, para quem o termo hibridização está relacionado a eventos em que as pessoas  

 
[...] são obrigadas a negociar com as novas culturas em que vivem, 
sem simplesmente serem assimiladas por elas e sem perder 
completamente suas identidades. [...] As pessoas pertencentes a 
essas culturas híbridas têm sido obrigadas a renunciar ao sonho ou à 
ambição de redescobrir qualquer tipo de natureza cultural “perdida” 
ou de absolutismo étnico. Elas são irrevogavelmente traduzidas. [...]. 
Elas devem aprender a habitar, no mínimo, duas identidades, a falar 
duas linguagens culturais, a traduzir e negociar entre elas (HALL, 
2005, p. 88-9).  

 

Como exemplo de hibridismo cultural, pode-se recorrer à conhecida obra 

Casa Grande e Senzala, que “louvou notavelmente tanto o regionalismo quanto a 

mestiçagem” (BURKE, 2003), notadamente, na passagem em que Gilberto Freyre  

 
[...] descreve como o português "sofreu [...] um amolecimento de 
resultados às vezes deliciosos para ouvido", porque "a ama negra fez 
muitas vezes com as palavras o mesmo que com a comida: 
machucou-as, tirou-lhes as espinhas, os ossos, as durezas. Só 
deixando para a boca do menino as sílabas moles” (BURKE, 2003, p. 
32-3).  

 

Embora, nos dias de hoje, cada vez mais, notem-se artefatos e práticas 

híbridas, permeando a sociedade, e os encontros culturais sejam cada vez mais 

frequentes e intensos, quanto à multiplicidade de culturas, esse campo, conforme 

Rojo (2012a), foi pouco explorado pelos precursores do conceito de 

multiletramentos.   

Ainda que seja assim, na direção de Canclini, multiplicidade cultural não 

supõe, todavia, pares dicotômicos do tipo cultura erudita/popular, central/marginal, 

canônica/de massa, nem mesmo propõe a “ensinar” ou apresentar o cânone ao 

consumidor massivo, o erudito ao popular, o central aos marginais. Ao contrário, 

refere-se a uma visão descentrada de cultura(s) que requer repensar, inclusive, sua 

                                                
12Livre tradução do original: “Los países latinoamericanos son actualmente resultado de la 

sedimentación, yuxtaposición y entrecruzamiento de tradiciones indígenas (sobre todo en las áreas 
mesoamericana y andina), del hispanismo colonial católico y de las acciones políticas, educativas y 
comunicacionales modernas. Pese a los intentos de dar a la cultura de élite un perfil moderno, 
recluyendo lo indígena y lo colonial en sectores populares, un mestizaje interclasista ha generado 
formaciones híbridas en todos los estratos sociales” (CANCLINI, 1989, p. 71). 
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grafia em maiúscula - A Cultura -, a fim de não cair no paradoxo da colonização 

cultural (ROJO, 2012a).   

A priori, os textos são híbridos, marcados por um processo de seleção 

pessoal e política e de hibridização de produções de diferentes “coleções”. Vivemos, 

“desde o início do século XX (senão desde sempre), em sociedades de "híbridos, 
impuros, fronteiriços” (ROJO, 2012a, p. 14, negrito do original). 

Nesse sentido, visto que os multiletramentos valorizam a diversidade cultural 

(global e local), o conceito de hibridismo cultural (CANCLINI, [1997] 2006) ajuda a 

pensar na riqueza dos contrastes presentes nos objetos culturais e linguísticos, não 

só do ponto de vista de suas especificidades, mas na sua coexistência, na geração 

de  artefatos impuros e fronteiriços, uma vez que, segundo Canclini ([1997] 2006), 

em todos os lugares onde chega a modernidade, está a hibridização, pois esta não 

rompe com o seu oposto, mas insere-o resultando numa mescla. O processo de 

hibridização  
 

[...] traz em sua reflexão a (re)configuração dos lugares e das 
identidades. Em meio a este paradigma as localidades despontam 
como identidades com muitos fatores híbridos a serem constatados. 
A ênfase na hibridiização não enclausura apenas a pretensão de 
estabelecer identidades “puras” ou “autênticas”. Além disso, põe em 
evidência o risco de delimitar identidades locais autocontidas ou que 
tentem afirmar-se como radicalmente opostas à sociedade nacional 
ou à globalização (CANCLINI, [1997] 2006, p. 23). 

 

Desta feita, hibridismo cultural é conceitualizado como os “processos 

socioculturais nos quais estruturas ou práticas discretas, que existiam de forma 

separada, combinam-se para gerar novas estruturas, objetos e práticas” (CANCLINI, 

[1997] 2006, p. 19). 

Outra questão ainda apontada por Rojo (2012a) refere-se à distinção dos 

conceitos multiletramentos e letramentos (múltiplos).  

Segundo Rojo (2012a, p. 13), letramentos (múltiplos) “não fazem senão 

apontar para a multiplicidade e variedade das práticas letradas, valorizadas ou não, 

nas sociedades em geral”. Já o conceito de multiletramentos é mais amplo que isso, 

pois direciona para dois fenômenos presentes em nossas sociedades, 

especialmente urbanas, na atualidade: “a multiplicidade cultural das populações e a 

multiplicidade semiótica de constituição dos textos por meio dos quais ela se informa 

e se comunica” (ROJO, 2012a, p. 13). Sobre o que tem sido denominado 
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multimodalidade ou multissemiose, Rojo (2012a) elucida que está relacionada à 

particularidade que os textos contemporâneos têm de se compor de diferentes 

linguagens (multiplicidade de modos semióticos) que acabam por exigir do 

leitor/escritor capacidades e práticas cada vez mais multimodais/multissemióticas 

(multiletramentos) nunca exigidas para produzir significados.  

Isso ocorre porque os estudantes em geral têm suas realidades expandidas 

pela presença de celulares e plataformas digitais que requerem novas práticas, 

como as de produção, para lidar com ferramentas cada vez mais novas; e as de 

análise crítica como receptor de significados. Decorre que, dada a manifestação 

multiplicativa de letramentos, são requisitados multiletramentos, ou seja, letramentos 

em múltiplas linguagens (imagens estáticas e em movimento, música, dança e 

gesto, linguagem verbal, oral e escrita, etc.). 

Os multiletramentos encaminham, ainda, para algumas características ligadas 

ao atributo fundante próprio da mídia digital, conforme Rojo (2012a, p. 23), ao 

salientar que os multiletramentos são interativos ou, para além disso, são 

colaborativos; rompem e infringem as relações de poder e de propriedade (dos 

equipamentos, dos instrumentos, das criações, das linguagens (verbais ou não); 

híbridos, fronteiriços, mestiços em termos de linguagens, modos, mídias e culturas.  

Tal aspecto decorre do fato de que, diferentemente das mídias anteriores 

(impressas e analógicas como a fotografia, o cinema, o rádio e a TV pré-digitais), a 

mídia digital possibilita ao sujeito que a utiliza se relacionar com diferentes usuários,  

uma vez que seu papel não se reduz ao de mero espectador ou de um receptor 

passivo de informações, posto que a interface e as ferramentas não funcionam sem 

a previsibilidade de ações.  

Como os textos da contemporaneidade sofreram modificações, as 

competências/capacidades de leitura e produção de texto requeridas para participar 

de práticas de letramento também se modificaram (ROJO, 2013a), o que repercute 

em uma mudança de concepção e de atuação que “devem ser refletidas e refratadas 

criticamente nos/pelos currículos escolares” (ROJO e BARBOSA, 2015, p. 135).  

Isso significa que não é mais possível que o ensino-aprendizagem da língua 

portuguesa esteja concentrado somente nas regras das formas padronizadas da 

língua. Em vez disso, exige, cada vez mais, que os alunos sejam capazes de 

descobrir as diferenças nos padrões de significado de um contexto para outro. Essas 
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diferenças são determinadas por uma série de fatores, como cultura, gênero, 

experiência de vida, assunto ou esfera social.  

Desse modo, é preciso ampliar o ensino-aprendizagem em termos de 

educação linguística para que ele traga para a sala de aula as representações 

multissemióticas, e especialmente aquelas decorrentes da mídia digital abordada a 

seguir.  

2.3 Novos letramentos 
 

Passados aproximadamente 25 anos desde que se inaugurou o conceito de 

multiletramentos, tem-se presenciado uma mudança veloz em termos de inovações 

relacionadas ao uso das tecnologias de informação e comunicação e suas práticas.  

Para se ter uma ideia, a cada dia, novas plataformas são criadas, o que 

resulta na convergência de diversos gêneros (música, podcast, vídeo, jogos etc.) em 

uma espécie de super plataforma. A bem da verdade, o que se observa é uma 

grande migração das antigas formas de comunicação.  

Isso faz com que a escola tenha, constantemente, que rever e reformular a 

visão tradicional de letramento, historicamente, calcada em textos impressos e 

escritos para incorporar práticas de criação de significado inserindo, cada vez mais, 

as tecnologias digitais. O mesmo ocorre em relação aos conceitos, que costumam 

acompanhar pari passu os fenômenos a que se referem.   

A teoria dos novos letramentos eleva-se em reflexo a isso, isto é, ao mundo 

que testemunha um pujante processo de mudança em diferentes setores, afetando, 

sobretudo, o campo da educação. O raciocínio a respeito dessa teoria se pauta na 

ideia de que o letramento precisa estar em consonância com as transformações do 

mundo, e que, por isso, esse conceito precisa ser, reiteradamente, revisitado. Assim, 

cerca de uma década após ter sido elaborado o conceito de “multiletramentos” pelo 

Grupo de Nova Londres, considerou-se a necessidade de reexaminá-lo na sua 

origem, letramentos, desta feita, qualificando-o como “novos letramentos”, cujo 

adjetivo “novo” corresponde tanto às “novas tecnologias” como ao “novo ethos”13 

(LANKSHEAR e KNOBEL, 2007, p. 7).  

                                                
13 Livre tradução do original: (...) new literacies have what we call new “technical stuff” and new “ethos 

stuff” (LANKSHEAR and KNOBEL, 2007, p. 7). 
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O “novo ethos” manifesta-se nas crenças e nas práticas dos novos 

letramentos. Refere-se a uma nova "mentalidade", uma “nova ética” (ROJO,  2012a), 

isto é, uma abertura a um novo jeito de pensar as práticas de linguagem.  

O novo ethos dá ênfase a modos de participação colaborativos na produção 

de discursos, fazendo com que se diluam a questão da autoria e das relações 

hierárquicas verticalizadas em termos de produção de textos/discursos.  

Como as novas tecnologias não passam pelo filtro de detentores de direitos 

(de autor, de copyright), permitindo livre apropriação do que circula socialmente, os 

discursos são fruto de um trabalho que se dá por meio de ferramentas, cada vez 

mais intuitivas, principalmente no domínio da internet, através de novos suportes, 

como a “hipermídia” e o “hipertexto”, requerendo regras mais fluidas e menos 

formatadas em hierarquias, ou seja, demandando um novo ethos. Os novos 

letramentos14 são mais "participativos, colaborativos e distribuídos" na nuvem, se 

comparados com o "publicado, individuado, centrado no autor e dominado por 

especialistas" como as formas de letramento convencionais (LANKSHEAR e 

KNOBEL, 2007)15.  

Esse novo ethos se refere a dois tipos diferentes de mindset ou de modos de 

pensar e conhecer por intermédio dos quais o mundo é vivido na dependência da 

Internet. Segundo Lankshear e Knobel (2007, p. 9-10), há duas perspectivas pelas 

quais é possível enxergar o mundo contemporâneo diferentemente: uma físico-

industrial e uma ciberespacial pós-industrial, correspondentes, respectivamente, às 

mentalidades 1 e 2.  

Na primeira mentalidade, considera-se que o mundo não passou por 

modificações essencialmente, desde o período industrial moderno, e que somente 

nessa ocasião ele foi inovado por intermédio de tecnologias novas e sofisticadas, 

desprovido de transformações na esfera cultural, econômica e social. A segunda 

mentalidade, por sua parte, reconhece a renovação do mundo contemporâneo em 

                                                
14 “Novos letramentos, ou letramentos digitais, são um subconjunto dos multiletramentos, definido, 

segundo Lankshear e Knobel (2007), pela “nova” tecnologia (digital) adotada, mas não 
principalmente. O que define fundamentalmente os novos letramentos, segundo os autores, é um 
novo “ethos”, isto é, uma nova maneira de ver e de ser no mundo contemporâneo, que prioriza a 
interatividade, a colaboração e a (re)distribuição do conhecimento, ao invés da hierarquia, da autoria 
e da posse controlada e vigiada do conhecimento por diversas agências, como a escola, as editoras 
e a universidade” (ROJO, 2017, p. 4). 

15 Na sociedade moderna, grande quantidade de informações online, como vídeos do YouTube, é 
produzida de forma independente, por pessoas comuns, portadoras de telefones celulares ou 
câmeras conectadas à Internet, permitindo que seus usuários tenham acesso e produzam 
conteúdos, que se materializam em diferentes modos de representação. 
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relação ao mundo de 30 anos atrás, em especial, no que se refere às novas 

tecnologias de internet, às formas inauditas de fazer coisas com essas tecnologias e 

às novas formas de ser qualificado mediante essas tecnologias. 

Knobel e Lankshear (2007) organizaram os traços distintivos predominantes 

entre as duas mentalidades, como mostra o quadro a seguir. Não obstante, cabe 

salientar que, embora essas mentalidades cotejem ideias específicas de épocas 

distintas, convivem continuamente. Ou seja, elas coabitam o mesmo tempo sócio-

histórico. Isso quer dizer que os valores alusivos a uma determinada mentalidade 

em hipótese alguma nulificam os da outra.  

 
Quadro 3 – Diferenças entre as mentalidades “físico-industrial” e “ciberespacial pós-

industrial” 
Mentalidade 1 Mentalidade 2 

- O mundo opera sobre princípios e lógicas 
materiais e industriais.  

- O mundo opera sobre princípios e lógicas 
não materiais (por exemplo, o 
ciberespaço) e pós-industriais. 

- O mundo é centrado e hierárquico.  - O mundo é descentrado e plano.  

 - O valor é função da escassez/raridade. - O valor é função da dispersão.  

- O indivíduo é a unidade de produção, 
competência, inteligência.  

 

- O foco está cada vez mais em “coletivos” 
como unidade de produção, competência, 
inteligência.  

- Especialidade e autoridade estão 
“localizadas” nos indivíduos e instituições.  

- Especialidade e autoridade são distribuídas 
e coletivas.  

- O espaço é fechado para propósitos 
definidos.  

- O espaço é aberto, contínuo e fluido.  

- Relações sociais do “espaço do livro” 
(bookspace) prevalecem, com uma “ordem 
textual” estável. 

- Relações sociais do “espaço da mídia 
digital” são emergentes; textos em mudança. 

Fonte: Lankshear e Knobel (2007, p. 11). 
 

Lankshear e Knobel (2007, p. 10) indicam que o mundo da tecnologia, na 

mentalidade 1, é similar ao mundo econômico, cultural, social que se desenvolveu 

por toda a modernidade, na qual as coisas eram produzidas por meio de operações 

que se apoiavam em “pressuposições antigas sobre corpos, materiais, propriedades 

e formas de possuir coisas, técnicas e princípios industriais, textos físicos, interações 

face a face”. 

O universo da Web 1.0 é caracterizado como aquele no qual os sites de 

conteúdo são estáticos, com pouca interatividade, como textos introduzidos por 
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administradores, encarregados de inserir o conteúdo e as informações que seriam 

expostas aos usuários. Como apontam Lankshear e Knobel (2007, p. 17), a primeira 

geração da Web tem muita semelhança com uma abordagem ‘industrial’ em relação 

à atividade produtiva material. Companhias e produtores operavam para gerar 

artefatos para o consumo. Havia uma enorme fragmentação entre consumidor e 

produtor. 

Em contraposição à primeira visão, a Web 2.0 realiza-se sob o prisma da 

participação, da colaboração, da inteligência coletiva e da possibilidade da 

conectividade de “muitos-para-muitos”, de incremento das relações sociais nas wikis, 

espaços de afinidades, fan-fiction etc. Ao vincular esses diferentes tipos de Webs a 

períodos sócio-históricos mais abrangentes, Lankshear e Knobel (2007) concluem 

que essas variedades de Web refletem formas distintas de pensar e agir ou uma 

atitude mental (mindset) de um tempo determinado. Isto é, na Web 2.0, o mindset é 

orientado por formas de agir e pensar de acordo com as características da vida 

contemporânea, resultante do “desenvolvimento de novas tecnologias da internet e 

novos modos de fazer coisas e novos modos de ser que são possibilitados por 

essas tecnologias” (LANKSHEAR e KNOBEL, 2007, p 10, itálicos da autora).  

Ainda, conforme Leu et al. (2017, p. 6), 

 
As novas tecnologias de informação e comunicação em rede são 
complexas e requerem muitas novas estratégias para seu uso 
efetivo. Tecnologias de hipertexto, que incluem múltiplas formas de 
mídia e liberdades ilimitadas de padrões múltiplos de navegação 
apresentam oportunidades que podem seduzir alguns leitores para 
além do conteúdo importante, a menos que eles tenham 
desenvolvido estratégias para lidar com essas seduções (Lawless; 
Kulikowich, 1996; Lawless; Mills; Brown, 2002). Outras mudanças 
cognitivas e estéticas do texto na internet apresentam desafios 
estratégicos adicionais à compreensão (Afflerbach; Cho, 2010; Coiro, 
2003; Hartman et al., 2010; Spires; Estes, 2002), à pesquisa 
(Eagleton, 2001) e à busca de informação (Rouet; Ros; Goumi; 
Macedo-Rouet; Dinet, 2011; Sutherland-Smith, 2002). Portanto, 
novos letramentos frequentemente serão definidos em torno do 
conhecimento estratégico central para o uso efetivo da informação 
em ambientes complexos e ricamente conectados16. 

                                                
16 Livre tradução do original: “The new information and communication network technologies are 

complex and require many new strategies for their effective use. Hypertext technologies that include 
multiple forms of media and unlimited freedoms from multiple browsing patterns present 
opportunities that can seduce some readers beyond important content unless they have developed 
strategies to deal with these seductions (Lawless; Kulikowich, 1996; Lawless; Mills; Brown, 2002). 
Other cognitive and aesthetic changes to text on the internet present additional strategic challenges 
to understanding (Afflerbach; Cho, 2010; Coiro, 2003; Hartman et al., 2010; Spires; Estes, 2002), 
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Ademais, Pinheiro (2014) esclarece que a dinâmica da primeira geração da 

web era do “uso” e não da “participação”; da “recepção” e do “consumo” e não da 

“interatividade” e da “agência”. Diferentemente do que se verificava na web 1.0, com 

o estabelecimento e o vertiginoso desenvolvimento da internet nos últimos anos, a 

começar do estabelecimento da web 2.0, novos recursos foram sendo criados, 

permitindo novas condições técnicas e socioculturais para a expansão das práticas 

comunicativas no mundo digital. “Nesse novo ambiente, o usuário pode controlar os 

próprios dados. Na web 2.0, há, portanto, uma arquitetura de participação que inclui 

funcionalidades que possibilitam às pessoas não apenas receber, mas também 

publicar informações no sistema” (PINHEIRO, 2014, p. 144).  

Lankshear e Knobel (2007) ressaltam que fundamental para os novos 

letramentos não é o fato de favorecer a busca por “informações on-line” ou a escrita 

de textos por meio de um processador usado para escrever no computador ao invés 

de uma pena, caneta ou uma máquina datilográfica para escrever no papel, dado 

que, nessa situação, ocorre tão somente a transição entre o modelo antigo de 

operação para o novo (new technical stuff),  “mas sim que as novas tecnologias 

mobilizam tipos de valores, prioridades, sensibilidades, normas e procedimentos 

muito diferentes dos letramentos com os quais estamos familiarizados”17 

(LANKSHEAR e KNOBEL, 2007, p.7). 

No entanto, se a atividade de produção de textos mediada por computador 

permitir que as pessoas envolvidas em sua realização interajam, debatam diferentes 

pontos de vista e compartilhem o conhecimento, produzido de maneira colaborativa 

com estudantes geograficamente dispersos – estaremos diante das “new technical 

stuff” que teria em conta um novo ethos, pois transverte uma prática e, dessa forma, 

inaugura um novo letramento.  

Ademais, de acordo com Pinheiro (2011, p. 209), o saber que circula nesse 

novo ethos e na Web 2.0 é um “saber fluxo” que origina, além de outros eventos, “a 

rápida disseminação da informação, e a colaboração, o compartilhamento e o 

                                                                                                                                                   
searching (Eagleton, 2001) and searching. information (Rouet; Ros; Goumi; Macedo-Rouet; Dinet, 
2011; Sutherland-Smith, 2002). Therefore, new literacies will often be defined around strategic 
knowledge central to the effective use of information in rich and complexly connected environments”.	

17 Livre tradução do original: The significance of the new technical stuff has mainly to do with how it 
enables people to build and participate in literacy practices that involve different kinds of values, 
sensibilities, norms and procedures and so on from those that characterize conventional literacies”. 
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diálogo entre pares localizados em qualquer parte do mundo. Isso fornece, portanto, 

um ambiente propício à inteligência coletiva e força as pessoas a metamorfoses”.  

 

2.4 Novos multiletramentos  
 

Com base na nova mentalidade, devido às possibilidades digitais, emergido 

da teoria dos multiletramentos, não se trata só de novos letramentos, mas novos 

(multi)letramentos, segundo (ROJO e MOURA,  2019). O prefixo multi- remete a uma 

visão ampliada das ideias e do alcance dos multiletramentos, para englobar os 

diversos sistemas semióticos que podem combinar-se de maneira complementar em 

obras multissemióticas, explicam os autores.   

A própria Santaella (2014, p. 214) antecipa essa discussão, ao afirmar que “a 

hipermídia mescla o hipertexto com a multimídia”, fazendo supor que a hipermídia 

vem, indubitavelmente, intensificar as propriedades multissemióticas viabilizadas 

pelos modos inovadores de textualização, ao possibilitar diferentes condições de 

produção textual e discursiva, ao integrar arranjos multimodais, como por exemplo:  

letra e melodia, nas canções; imagem e escrita, no infográfico ou na fotolegenda; 

imagem em movimento, música, fala e legenda, no filme ou vídeo etc. (ROJO e 

MOURA, 2019).  

Nessa direção, a fim de examinar os artefatos propiciados pelas novas 

mídias, duas perspectivas precisam ser, simultaneamente, acionadas: a perspectiva 

diacrônica (evolução da língua) e a sincrônica (estado da língua) (SANTAELLA, 

2007; ROJO e MOURA, 2019). A perspectiva diacrônica procura características 

relacionadas principalmente à “pós-modernidade e à cibercultura” já existentes no 

processo de mudança da percepção e do conhecimento no decorrer do século XIX 

(formas industrializadas de contemplação; aceleração dos processos de produção e 

consumo nas metrópoles etc.). A perspectiva sincrônica busca as características 

impostas pela presença, cada vez mais perceptível, das estéticas tecnológicas de 

mesclar tecnologias, linguagens etc. 

Subjacente a esse pensamento, há a lógica de organização da linguagem não 

verbal e verbal, que pode se dar, respectivamente, tipologicamente ou 

topologicamente. De acordo Lemke (2010), a linguagem não verbal (imagem) é 

nitidamente topológica, isto é, preenche espaços, ao passo que a linguagem verbal 

(oral e escrita) é tipológica e distribui-se no tempo por tipos/eixos de elementos, 
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organizando sintaticamente (linearmente, sequencialmente) os diversos paradigmas 

ou categorias (de fonemas/grafemas e signos). 

De maneira a contribuir nesse debate, para análise da pintura, da fotografia, 

das imagens digitais e da linguagem verbal, Rojo e Moura (2019), ao invés de adotar 

o termo multimodalidade, utilizam o vocábulo multissemiose. Ainda, prosseguindo 

em revisão do assunto, a pesquisadora não utiliza as obras do NLG ou de Kress e 

seus colaboradores na exposição e análise das diferentes semioses, mas busca 

respaldo em teorias e autores como Santaella e Nöth ([1997] 2014), adotando, em 

sua análise, os paradigmas pré-fotográfico/fotográfico/pós-fotográfico para a imagem 

estática; pré-cinematográfico/cinematográfico/ pós-cinematográfico para a imagem 

dinâmica (ROJO e MOURA, 2019); modal/tonal e pós-tonal para o som (WISNIK, 

[1989] 1999); pré-tipográfico, tipográfico e pós-tipográfico para o verbal (ROJO e 

MOURA, 2019).  

Com base nesses paradigmas e partindo da ideia de que “hoje nossas 

tecnologias estão nos movendo da era da ‘escrita’ para a da autoria ‘multimidiática’, 

em que documentos e imagens de notações verbais e textos escritos propriamente 

ditos são meros componentes de objetos mais amplos de construção de 

significados” (LEMKE, [1998] 2010, p. 456), Rojo e Moura (2019) propõem que são 

necessários “novos (multi)letramentos”. Nesse sentido, o adjetivo “novo” ligado ao 

vocábulo multiletramentos, em vez da raiz (letramentos), robustece o prefixo multi- 

para dar conta das “práticas nas quais se combinam leituras de múltiplas linguagens, 

que, muitas vezes, recombinam e remixam diversas práticas culturais, a partir de 

novas éticas e de novas estéticas” (ROJO e MOURA, 2019, p. 213).  

 

2.4.1 Transletramento   
	

Em 2006, outra nova acepção vem se unir ao núcleo letramento. Trata-se do 

conceito de transletramento, desenvolvido por Thomas et al. (2007), com colegas do 

Instituto de Tecnologias Criativas (IOCT), da Universidade Montfort, na Inglaterra.  

Esse conceito, utilizado  para capturar relações dinâmicas entre diferentes 

tipos de letramentos, tecnologias e contextos sociais e culturais (THOMAS et al., 

2007, p. 2), foi  definido como a “habilidade de ler, escrever e interagir através de um 

espectro de plataformas, ferramentas e meios, desde a gestualidade [signing] e a 
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oralidade, passando pela escrita à mão, a TV, o rádio e o filme, até as redes sociais 

digitais”18, conforme publicado no artigo Transliteracia: Crossing divide.  

Transletramento tem como procedência linguística o verbo transletrar, que 

significa escrever ou imprimir uma letra ou palavra usando as letras correspondentes 

mais próximas de alfabeto ou idioma, ou seja, um processo correspondente entre 

dois diferentes sistemas de escrita (por exemplo, entre o alfabeto cirílico e o alfabeto 

latino) (THOMAS et al., 2008).  

Segundo Thomas et al. (2008), a iluminação inicial para o desenvolvimento 

desse conceito veio do Professor Alan Liu, do Departamento de Inglês da 

Universidade da Califórnia, em Santa Bárbara, quando de sua utilização como título 

de uma conferência, no ano de 2005, sobre práticas de leitura em mídia digital. No 

Institute of Creative Technologies (IOCT), pesquisadores e profissionais de 

diferentes campos (escritores, músicos, artistas visuais, dançarinos, cientistas da 

computação, jogadores e artistas) reuniram-se e adaptaram o verbo, para produzir o 

substantivo transletramento.  

Nos anos que se seguiram, esse conceito vem-se mostrado um tanto 

instigante, por se tratar não de um tipo de lugar, “mas muitos - uma ecologia que 

muda com a invenção de cada novo tipo de mídia” (THOMAS et al. 2008, p. 453).   

Segundo Rocha (2008),  

 
A ideia de transletramento(s) surge, então, invocada pela concepção 
de letramentos que, transgredindo as fronteiras da oralidade e da 
escrita, atendam ao engajamento do indivíduo em uma sociedade 
multissemiótica, em um processo de construção de letramentos 
múltiplos, fluidos, que travam suas relações de hibridismo em esferas 
de coabitação. O mencionado conceito refere-se, assim, aos eventos 
de letramentos e suas diversas práticas, em que a linguagem verbal 
e não verbal se fundem em uma interação dialógica, em função do 
engajamento dos participantes em contextos específicos de uso da 
linguagem, em uma sociedade que se revela por meio da fusão de 
uma constelação de signos e símbolos (ROCHA, 2008, p. 439). 
 

A palavra transletramento se dá por meio do acréscimo prefixal à raiz da 

palavra letramento, cuja partícula trans- evoca diferentes domínios. Liquète (2012, p. 

3) destaca três dos principais domínios para seu uso: 

                                                
18 Livre tradução do original: “(…) transliteracy refers to being literate in the 21st century, comprising 

the skills to read, write and interact across multiple platforms, tools and media, from signing and 
orality through print, handwriting, TV, radio and film, to digital social networks” (THOMAS et al., 
2007, p. 2).  
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- O transletramento envolve a “transversalidade” das abordagens e 
competências em jogo. Isso significa examinar um conjunto de 
competências e habilidades comuns a todos os contextos e técnicas 
de mídia observados; 
- Além disso, o processo envolve a transformação de situações e 
conteúdos de informação por meio das práticas e procedimentos 
realizados pelos próprios interessadas; 
- Há também uma "transição" no tempo: nos últimos anos, nossas 
observações tendem a mostrar que os indivíduos começam seu 
trabalho com informações por uma fase de troca coletiva e por 
comparação de ideias. Em seguida, eles passam para uma fase mais 
pessoal de reflexão, escrevendo a produção e propriedade19.  
 

 
Em 2010, Tom Ipri afirmou que, devido ao fato de ser ainda uma “terminologia 

nova”, o transletramento iria passar por uma evolução. À época, Ipri explicou que o 

transletramento estava “preocupado em mapear o significado entre diferentes mídias 

e não com o desenvolvimento de letramentos particulares sobre várias mídias”20 

(IPRI, 2010, p. 532). Assim, o transletramento não implica apenas a capacidade de 

interagir por meio de uma mídia em uma circunstância específica, mas de ser capaz 

de transitar de uma mídia para outra. “É essa flexibilidade e abertura, uma espécie 

de ecletismo informacional ou midiático, que confere ao transletramento sua 

singularidade”21 (AILLERIE, 2017, s.p.).  

No decorrer dos anos, o prognóstico feito por Ipri (2010) tem-se confirmado. 

Frau-Meigs (2014, p. 64) salienta que o prefixo trans- indica, a um só ‘tempo, a 

“transversalidade na apropriação e na reescrita da informação” e “a capacidade que 

cada qual tem de trasladar às aquisições anteriores em meio ambiente diverso e 

contextos informacionais variados”. E arremata dizendo que “o prefixo aponta 

também para posturas de ensino que não apenas ocorrem no meio escolar, mas 

também na esfera doméstica”.   

                                                
19 Livre tradução do original: “Transliteracy involves the "transversality" of the approaches and skills at 

stake. This means examining a set of skills and abilities common to all media contexts and 
techniques observed; - Also the process involves transforming situations and information content by 
the practices and procedures undertaken by the stakeholders themselves; - There is also a 
"transition" in time: in recent years, our observations tend to show that individuals begin their work on 
information by a phase of collective exchange and by comparing ideas. Then they move to a more 
personal phase of reflection, writing production and ownership”.  

20 Livre tradução do original: “Transliteracy is concerned with mapping meaning across different media 
and not with developing particular literacies about various media” (IPRI, 2010, p. 532).  

21 Livre tradução do original: “It is this flexibility and openness, a kind of informational or media 
eclecticism, which gives transliteracy its uniqueness” (AILLERIE, 2017).  
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Para Frau-Meigs (2014, p. 66), o termo “transletramento” designa “ o conjunto 

das competências de interação colocadas em execução pelos usuários, sobretudo 

os meios disponíveis de informação e comunicação: oral, textual, icônico, numérico, 

essencialmente em meios ambientes digitais”.  

A natureza  do transletramento  é descrita por Sukovic como um fluido 

“Movimento em”22 uma variedade de contextos (SUKOVIC, 2017). Mas essa questão 

de configurações possivelmente conectadas deve ser vista dentro do contexto das 

práticas individuais e não devem ser reconhecidas apenas como uma concepção 

teórica. Ao contrário, trata-se de mover-se do ponto de vista físico, mas também e, 

sobretudo, simbolicamente, viabilizando a possível transferência de usos e 

conhecimentos de um contexto para outro, seja de ambientes pessoais para 

situações escolares, ou vice-versa (AILLERIE, 2017).  

Savolainen (1995) contribui para a evolução sociohistórica desse conceito ao 

salientar a natureza coletiva dos usos de informação, a partir do prefixo trans. 

Alguns autores destacam o fato de as informações poderem ser encontradas por 

meio de “outros” (AGOSTO e HUGHES-HASSELL, 2006; SHAH, 2014). Isso porque, 

atualmente, a natureza social dos usos da informação é substancial para buscar e 

acessar, mas também para validar ou caracterizar informações (comentários, tags 

etc.). Também é possível incluir nesses usos da informação a dimensão 

organizacional da busca e processamento de informações que podem ser feitas 

coletivamente, especialmente na escola (LEEDER e SHAH, 2016).  

No que diz respeito ao desenvolvimento das habilidades em contexto de 

transletramento, elas são desenvolvidas por usuários quando estes estão lidando 

com qualquer tipo de informação ou meios de comunicação: podem ser orais, 

textuais, icônicos, comunicativos ou digitais, etc. Por exemplo, saber escrever (em 

um caderno, em seu computador, em um blog), saber como ler (um livro, ou um 

jornal, ou um site), para saber como se comunicar (oralmente ou com uma 

mensagem escrita, por correio, por chat), para saber como procurar informações (em 

um diretório, ou para fazer uma solicitação no Google), para saber como controlar 

imagens (tirar fotos, gerenciá-las, entendê-las, compartilhá-las), para saber como 

gerenciar as redes sociais (inclusive a própria identidade digital), saber ler a 

imprensa e entender a informação, usando rádio, televisão, cinema etc.: todas essas 

                                                
22 Livre tradução do original: “movement across” (SUKOVIC, 2017). 
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habilidades, todos esses conhecimentos e experiências seriam preocupações do 

transletramento (AILLERIE, 2017). 

Segundo Garcia et al. (2017, p. 218), o transletramento abarca  

 
[...] não apenas aqueles materiais e práticas baseados no 
computador, mas todos os tipos de comunicação através do tempo e 
da cultura. Desta definição, podemos depreender que o conceito de 
transletramentos se refere à convergência de letramentos e, 
portanto, não pode ser pensado separadamente das práticas sociais. 
Aqui, o impresso atravessa o digital e vice-versa, até mesmo porque 
não podemos nos esquecer que uma nova mídia contém uma antiga 
mídia. Esse atravessamento, certamente, insere questões a serem 
pensadas na educação e na sociedade, de maneira geral.  

O conceito de transletramento evoca um fluxo sincronizado através, através 

e além do letramento, conforme Freire (2020). A reverberação desse deslocamento, 

dessa expansão, requisita “adaptabilidade” e “flexibilidade”, que, por sua vez, projeta 

habilidades assaz específicas, a depender do contexto. Daí, Freire (2020, p. 16) 

conceituar o evento de transletramento como:  

 
(...) um fenômeno singular que provoca um movimento não linear, 
não apenas entre, através e além múltiplas plataformas de mídia, 
mas também entre, através e além letramentos, originando um tipo 
único de letramento, distinto de qualquer outro já conhecido. Evoca 
convergência, expansão, conexão transversal, participação e 
múltiplas plataformas de mídia como construtos que, associados a 
linguagens, permitem que narrativas transmídia sejam produzidas e 
consumidas. Compreendendo linguagens, permitem que o leitor, o 
produtor, o consumidor – e o prosumidor – adentrem o mundo 
narrativo, a ecologia transmídia e, portanto, o território do 
transletramento23.  
 

Como se vê, de acordo com essa estudiosa, o transletramento está 

fortemente associado à noção de convergência, corroborando o que dizem Garcia et 

al. (2017) dado o movimento vigoroso da linguagem através de narrativas, múltiplas 

plataformas de distribuição de mídia e línguas, conectadas pelas expansões da 

narrativa original, e, possivelmente, incluindo a participação dos consumidores 

                                                
23 Livre tradução do original: “The definitions and comments presented guide the reflection on 

transliteracy as a singular phenomenon that provoke a non-linear movement not only across, 
through and beyond multiple media platforms, but also across, through and beyond literacies, giving 
rise to a unique type of literateness, distinct from any other one already known. It evokes 
convergence, expansion, transversal connection, participation, and multiple media delivery platforms 
as the key constructs that associated to languages follow the direction through which transmedia 
storytelling may be produced and consumed. By comprising languages, it provides the reader, the 
producer, the consumer – and the prosumer6 – to be within the narrative world, the transmedia 
ecology, and therefore within the transliteracy territory”. 
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(FREIRE, 2020). Esse evento se insere em um contexto que difere daquele em que 

os multiletramentos estão relacionados, sem excluí-los, diz a estudiosa, 

configurando-se, pois, como um conceito generoso por abranger diferentes 

letramentos e múltiplos canais de comunicação que requerem participação ativa com 

e através de uma gama de plataformas, abraçando mensagens lineares e não 

lineares. Ou, em outras palavras, diz respeito ao caráter movente entre os materiais 

e tipos de comunicação desenvolvidos e utilizados no decorrer dos tempos, que 

pedem que o indivíduo se mova em direções expansivas e convergentes, implicando 

um movimento através, através de e para além (FREIRE, 2020). A imagem, a seguir, 

pode materializar visualmente a ideia de transletramento dada por Freire (2020):  
 

Figura 4 – Tour 6d. 

 

 
 

 
 

 
Fonte: Wildstar2002, Tour 6D. YouTube 2009.  

 

2.5 Letramento transmídia 
 

Como é de se notar no decorrer desta seção, a contar da década de 1980, 

quando ocorre a difusão da computação pessoal, e, na década de 1990, o 

crescimento da World Wide Web, a tecnologia digital tem se comportado como uma 

espécie de catalisador de mudanças na sociedade contemporânea (SCOLARI et al., 

2018) e, consequentemente, influenciado nas pesquisas sobre letramentos. Em 

relação a esses períodos, muitos são os pesquisadores que afirmam que, “embora o 

sistema de mídia tenha adotado e se adaptado às novas tecnologias digitais, vinte 

anos após o surgimento da Web, as escolas ainda percebiam a 'transição digital' 

como processo traumático [...]” (SCOLARI et al., 2018, p. 802). Nas últimas duas 

décadas, apesar de as escolas terem feito  
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[...] grandes esforços para se adaptar às novas condições sócio-
técnicas, a percepção geral é que a vida social das crianças, pré-
adolescentes e adolescentes, é construída em torno de um conjunto 
de tecnologias digitais - de mídia social a dispositivos móveis - e 
novas práticas que são frequentemente muito diferentes dos 
protocolos educacionais das escolas (SCOLARI et al., 2018, p. 
802)24. 

Não obstante a isso, devido ao fluxo contínuo de conteúdo através de 

múltiplos canais de mídia, novas concepções em conversas acadêmicas e 

profissionais sobre o letramento surgem, passando a vigorar outro conceito 

relacionado ao núcleo letramento: letramento transmídia.  

Embora se tratem de conceitos diferentes, tal como o conceito de 

transletramento, letramento transmídia também se insere no contexto da cultura da 

convergência midiática, discutida ao longo de trabalhos de Jenkins (2006) e de 

Jenkins et al. (2009), definida como um fluxo de conteúdo em várias plataformas de 

mídias, em que velhas e novas mídias se esbarram, mídias empresariais e 

alternativas se atravessam, e poderes do produtor e do consumidor interagem de 

formas extraordinárias com interesses variados (JENKINS, [2006] 2008, p. 29). Isso 

mostra que, à medida que o “ecossistema mediático” (CANAVILHAS, 2010) foi 

evoluindo, o letramento também evoluiu, levando alguns autores a afirmar que “o 

amplo desenvolvimento da transmídia começou efetivamente com o advento da Web 

2.0 e, acima tudo, graças à Web 3.0”25 (GONZÁLEZ-MARTÍNEZ et al., 2018, p. 25). 

É nesse novo contexto da Nova Ecologia Midiática que os letramentos se tornam 

transmidiáticos (SCOLARI, 2018).    

As mídias, que outrora circulavam de um-para-um, ou de um-para-poucos, 

num modelo unidirecional como a televisão tradicional, por exemplo, agora se 

atravessam, ocorrendo de um-entre-outros, impulsionando a revisão do conceito de 

letramento midiático, envolvendo as competências relacionadas ao uso, no que se 

refere à cultura, à comunicação e à colaboração (SCOLARI et al., 2018).  

                                                
24 Livre tradução do original: “[…] great efforts to adapt to the new socio-technical conditions in the 

past two decades, the general perception is that the social life of children, pre-teens and teens is 
built up around a set of digital technologies – from social media to mobile devices- and new practices 
that are frequently very different from the educational protocols of schools” (SCOLARI et al., 2018, p. 
802). 

25 Livre tradução do original: “There is no doubt that the extensive development of transmedia 
effectively started with the advent of Web 2.0 and, above all, thanks to Web 3.0” (GONZÁLEZ-
MARTÍNEZ et al., 2018, p. 25).  
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Todavia, embora os fenômenos decorrentes do World Wide Web sejam mais 

recentes, o termo ao qual se relaciona essa forma de letramento não remete a um 

conceito totalmente novo (LOPES e CASTILHO, 2018). O vocábulo transmídia foi 

utilizado, nas décadas de 1960 e 1970, para caracterizar as primeiras feiras culturais 

hippies, festivais de bairros no interior do EUA, que se destacariam por uma 

multiplicidade de expressões artísticas em diversos suportes (GOSCIOLA, 2011). 

Depois, no terreno da música, em 1975, o conceito foi utilizado por Stuart Saunders 

Smith para referir-se ao compositor erudito que tocava à noite em vários ambientes 

diferentes. O músico denominou trans-media composition system o fato de uma 

música tornar-se completamente outra, cada vez que era executada por músicos e 

em ambientes distintos (GOSCIOLA, 2019).  

Desde então, seguiram-se outros nomes compostos abarcando esse 

conceito, como transmedia symbols (BORDWELL, 1989, p. 99), até que ele fosse 

utilizado dentro da área da Comunicação,  em 1991, como  transmedia 

intertextualidade (KINDER, 1991), pela teórica Marsha Kinder, professora de 

Estudos Críticos na Escola de Cinema-Televisão da University of Southern 

California, em seu livro Playing with Power in Movies, Television, and Video Games: 

From Muppet Babies to Teenage Mutant Ninja Turtles; posteriormente, think 

transmídia, por Brenda Laurel (2000).  

Mais tarde, Jenkins fez dois outros usos do termo transmídia. O primeiro, 

talvez o mais disseminado, liga a transmídia a uma forma emergente de discurso, de 

criação de histórias, de narrativa (narrativa transmídia):  

 
[...] narrativa transmídia se refere a uma nova estética que surgiu em 
resposta à convergência de mídia, que impõe novas demandas aos 
consumidores e depende da participação ativa das comunidades de 
conhecimento [...] A história transmídia se desenrola em várias 
plataformas de mídia, com cada novo texto fazendo uma contribuição 
distinta e valiosa para o todo. Na forma ideal de narrativa transmídia, 
cada meio faz o que faz de melhor - para que uma história possa ser 
introduzida em um filme, expandida através da televisão, romances e 
quadrinhos; seu mundo pode ser explorado através do jogo ou 
experimentado como uma atração de parque de diversões 
(JENKINS, 2006, p. 31-97)26. 

                                                
26 Livre tradução do original: “Transmedia storytelling refers to a new aesthetic that has emerged in 

response to media convergence—one that places new demands on consumers and depends on the 
active participation of knowledge communities […] A transmedia story unfolds across multiple media 
platforms, with each new text making a distinctive and valuable contribution to the whole. In the ideal 
form of transmedia storytelling, each medium does what it does best—so that a story might be 
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O segundo uso do termo está correlacionado à capacidade, habilidade ou 

competência (navegação transmídia), referindo-se a uma gama de conhecimentos, 

habilidades e atitudes dos indivíduos, chamados prosumer, termo que une a ideia de 

produtor (em inglês, producer) e de consumidor (em inglês, consumer). 

Um exemplo desse tipo de narrativa pôde ser visto recentemente na série 

criada pela Netflix Brasil, Whindersson Nunes também quer La Casa de Papel pra 

ontem (2020), protagonizada pelo youtuber.   

A partir de La Casa de Papel, a série representou “um novo texto contribuindo 

de maneira distinta e valiosa para o todo” (JENKINS, [2006] 2008, p. 138). Isso é 

possível notar no vídeo, no QRCode a seguir, que mostra a Netflix Brasil utilizando-

se da imagem do youtuber para produzir outra narrativa inserida no universo de La 

Casa de Papel27, tendo como participantes personagens do elenco original da série 

e o youtuber brasileiro:  

 
Figura 5 – Cena da série Whindersson Nunes também quer La Casa de Papel pra ontem. 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

        Fonte: Netflix Brasil (2020)28.  

 

Scolari (2016, s.p.) define letramento transmídia como “um conjunto de 

habilidades, práticas, valores, sensibilidades e estratégias de aprendizagem e troca 

                                                                                                                                                   
introduced in a film, expanded through television, novels, and comics; its world might be explored 
through game play or experienced as an amusement park attraction” (Jenkins, 2006, p. 31-97). 

27 La Casa de Papel é um seriado espanhol que se tornou um fenômeno mundial após ser adicionado 
ao catálogo de streaming da Netflix.  

28 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=MKs2-qTOc70>. Acesso em: 10 fev. 2022. 
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desenvolvidas e aplicadas no contexto da nova cultura colaborativa”29 e cita algumas 

características definidoras do letramento transmídia, das quais seguem-se duas:  

● A primeira diz respeito a “uma nova concepção de letramento que  não 

pode se limitar a suportes materiais”30; 

● A segunda está relacionada ao espaço de aprendizagem do letramento 

transmídia. Assim, “se os outros letramentos viram a escola como o local 

quase exclusivo de aprendizagem, o letramento transmídia está 

interessado em estratégias de aprendizagem informal e nas 

competências que os sujeitos desenvolvem fora de instituições 

educativas”31.  

As discussões sobre letramento transmídia partem de dois aspectos centrais: 

a concentração de diferentes plataformas e o incentivo à leitura pormenorizada de 

um conteúdo (JENKINS, 2013; SCOLARI, 2016). Como postula Scolari (2016, s.p.): 

“Para compreender um universo transmídia, o leitor/espectador/usuário deve 

correlacionar os conteúdos espalhados por diferentes meios e plataformas, como se 

fosse um quebra-cabeça”32. Para que as estratégias façam sentido, é preciso que o 

público compreenda não só conteúdo vinculado à ação, mas sua ligação com sua 

origem. Nesse contexto, o telespectador interagente deverá estabelecer 

interconexões a partir da propriedade de cada mídia.  

Conforme defende Scolari (2016), o letramento transmídia avigora a 

participação natural do público. Isso se deve à característica de a transmídia 

encorajar a leitura polissêmica e colaborativa, em que o público analisa diversos 

contextos midiáticos e compartilha suas impressões nas redes sociais e nos fóruns 

especializados. As formas de cultura participativa incluem:  
 

Afiliações - associações, formais e informais, em comunidades online 
centradas em torno de várias formas de mídia, como Friendster, 

                                                
29 Livre tradução do original: “[…] un conjunto de habilidades, prácticas, valores, sensibilidades y 

estrategias de aprendizaje e intercambio desarrolladas y aplicadas en el contexto de la nueva 
cultura colaborativa”. 

30 Livre tradução do original: “[...] una nueva concepción del alfabetismo no puede limitarse a los 
soportes materiales”. 

31 Livre tradução do original: “[…]si los otros alfabetismos veían la escuela como el lugar casi 
excluyente de formación, al alfabetismo transmedia le interesan las estrategias de aprendizaje 
informal y las competencias que los sujetos desarrollan fuera de las instituciones educativas”. 

32 Livre tradução do original: “Para comprender un mundo narrativo transmedia, el 
lector/espectador/usuario debe integrar las piezas textuales desperdigadas en diferentes medios y 
plataformas como si se tratara de un rompecabezas”. 
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Facebook, painéis de mensagens, metagaming, clãs de jogos ou 
MySpace). 
Expressões - produzindo novas formas criativas, como amostragem 
digital, skinning and modding, fan videomaking, fan fiction, zines, 
mash-ups). 
Resolução colaborativa de problemas - trabalhando juntos em 
equipes, formais e informais, para completar tarefas e desenvolver 
novos conhecimentos (como através da Wikipedia, alternativa para 
jogos de realidade, spoiling). 
Circulações - Moldar o fluxo da mídia (como podcasting, blogging)33 
(JENKINS et al., 2009, p. 3).  

Segundo Jenkins, a participação é “moldada pelos protocolos culturais e 

sociais" (JENKINS, [2006] 2008, p. 183). Uma cultura participativa é uma cultura 

com barreiras relativamente baixas à expressão artística e engajamento cívico; forte 

apoio para criar e compartilhar as próprias criações; algum tipo de orientação 

informal em que o que é conhecido pelos mais experientes é repassado aos 

novatos. Uma cultura participativa também é aquela em que os membros acreditam 

que suas contribuições são importantes e sentem algum grau de conexão social com 

o outro (eles se importam com o que as outras pessoas pensam sobre o que eles 

criam) (JENKINS et al., 2009, p. 3).  

Jenkins (et al., 2009) adota o conceito de culturas participativas ao invés de 

tecnologias interativas e explica que se trata de uma escolha conceitual que se deve 

ao fato de a interatividade ser uma propriedade da tecnologia, enquanto a 

participação é uma propriedade da cultura. Para ele, a cultura participativa está 

emergindo à medida que a cultura absorve e responde à explosão de novas 

tecnologias de mídia que tornam possível aos consumidores arquivar, anotar e 

recircular o conteúdo de novas mídias de maneiras abrangentes. Diz ainda que o 

foco na expansão do acesso a novas tecnologias evolui até certo ponto, se também 

não forem fomentadas as habilidades e o conhecimento cultural necessários para 

implantar essas ferramentas em nossos próprios fins.  

Jenkins et al. (2009) ainda elenca o desenvolvimento de habilidades 

relacionadas ao letramento transmídia. São elas:  

 

                                                
33 Livre tradução do original: “Affiliations — memberships, formal and informal, in online communities 

centered around various forms of media, such as Friendster, Facebook, message boards, 
metagaming, game clans, or MySpace). Expressions — producing new creative forms, such as 
digital sampling, skinning and modding, fan videomaking, fan fiction writing, zines, mash-ups). 
Collaborative Problem-solving — working together in teams, formal and informal, to complete tasks 
and develop new knowledge (such as through Wikipedia, alternative reality gaming, spoiling). 
Circulations — Shaping the flow of media (such as podcasting, blogging)”. 
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Ludicidade - a capacidade de experimentar o seu entorno como uma 
forma de resolução de problemas;  
Performance - a habilidade de adotar identidades alternativas com o 
propósito de improvisação e descoberta;  
Simulação - a capacidade de interpretar e construir modelos 
dinâmicos do mundo real;  
Apropriação - a capacidade de fazer uma amostragem e remixar de 
forma significativa o conteúdo de mídia;  
Multitarefa - a capacidade ou habilidade de executar 
simultaneamente duas ou mais aplicações ou realizar duas ou mais 
tarefas simultâneas;  
Cognição distribuída - a capacidade de interagir significativamente 
com ferramentas que se expandem capacidades mentais;  
Inteligência coletiva - a capacidade de reunir conhecimentos e 
comparar com outros em direção a um objetivo comum;  
Julgamento - a capacidade de avaliar a confiabilidade e credibilidade 
de informações de diferentes fontes;  
Navegação transmídia - a capacidade de seguir o fluxo de histórias e 
informações em várias modalidades;  
Trabalho em Rede (Networking) - a capacidade de pesquisar, 
sintetizar e disseminar informações;  
Negociação - a capacidade de viajar por diversas comunidades, 
discernindo e respeitando perspectivas múltiplas e apreender e 
seguir normas alternativas34 (JENKINS et al., 2009, p.4, tradução 
nossa).  

 

Carlos Scolari, que, há cerca de 10 anos, tem publicado trabalhos voltados à 

análise da ecologia da mídia, de interfaces e letramento transmídia, diz que o 

conceito de letramento transmídia foi desenvolvido para referir-se a um “conjunto de 

habilidades desenvolvidas em âmbitos informais, que são conhecidas como culturas 

colaborativas”35 (SÁ, 2018). No contexto transmídia, habilidades são “entendidas 

como uma série de capacidades relacionadas à produção de mídia digital interativa, 

compartilhamento e consumo” (SCOLARI et al., 2018).  

Sobre as habilidades transmídia, Scolari (apud SÁ, 2018) interessa-se em 

saber como determinadas habilidades, que não se ensina nas escolas, são 

                                                
34 Livre tradução do original: “Play — the capacity to experiment with one’s surroundings as a form of 

problem-solving. Performance — the ability to adopt alternative identities for the purpose of 
improvisation and Discovery. Simulation — the ability to interpret and construct dynamic models of 
real-world processes. Appropriation — the ability to meaningfully sample and remix media content. 
Multitasking — the ability to scan one’s environment and shift focus as needed to salient details. 
Distributed Cognition — the ability to interact meaningfully with tools that expand mental capacities. 
Collective Intelligence — the ability to pool knowledge and compare notes with others toward a 
common goal. Judgment — the ability to evaluate the reliability and credibility of different information 
sources. Transmedia Navigation — the ability to follow the flow of stories and information across 
multiple modalities. Networking — the ability to search for, synthesize, and disseminate information 
Negotiation — the ability to travel across diverse communities, discerning and respecting multiple 
perspectives, and grasping and following alternative norms” (JENKINS et al., 2009).  

35 Livre tradução do original: “we developed the concept of “transmedia literacy” to be able to refer to 
a set of skills developed in informal ambits, what are known as “collaborative cultures”.  
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adquiridas, como: jogar um videogame, fazer um meme, retocar uma foto no 

Instagram, gerenciar a própria identidade nas redes sociais ou escrever e 

compartilhar um fanfiction etc. Isso ocorre porque, segundo esse pesquisador, os 

adolescentes da atualidade são considerados prosumidores, sujeitos que, em maior 

ou menor grau, produzem e contribuem para que o conteúdo da mídia circule nas 

redes sociais (SCOLARI, 2016, p.13):   

 
Os prosumidores também colaboram na construção do mundo 
narrativo: embora haja uma história oficial gerenciada pelo emissor, 
para essa história criada de cima para baixo você deve adicionar as 
histórias bottom-up dos consumidores, agora transformados em 
produtores. O domínio textual de fandom surge a partir de baixo e se 
junta ao cânone oficial, contribuindo ainda mais para a expansão do 
mundo narrativo transmídia36. 

 

Como é de se notar, o letramento transmídia comporta uma dimensão voltada 

para as práticas de consumo.  

Dando prosseguimento a esses estudos, em 2018, Scolari propôs um 

conjunto de habilidades consideradas relevantes para o contexto atual, expandindo 

as habilidades propostas por Jenkins et al. (2009). Para Scolari (2016), o novo 

ambiente, denominado por ele de “novo ecossistema de mídia”, requer a inclusão, 

em todos os níveis de ensino, de espaços destinados ao trabalho com a mídia e em 

torno da mídia. Assim, as habilidades transmídia variam de processos de resolução 

de problemas em videogames e produção e compartilhamento no contexto de 

plataformas da web e redes sociais à criação, produção, compartilhamento e crítica 

do consumo de conteúdo narrativo (fanfiction, fanvids, etc.), conforme o diagrama 

(figura 6): 
  

                                                
36 Livre tradução do original: “Los 'prosumidores' también colaboran en la construcción del mundo 

narrativo: si bien existe un relato oficial (canon) gestionado por el emisor, a este relato creado de 
arriba hacia abajo se deben sumar las historias bottom-up de los consumidores, convertidos ahora 
en productores. El dominio textual del fandom surge desde abajo y se integra al canon oficial, 
contribuyendo aún más a La expansión del mundo narrativo transmedia.”  
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Figura 6 – Diagrama das Habilidades Transmídia. 

 Fonte: Scolari (2018). 

 

O quadro explicativo, a seguir, elucida as habilidades requeridas pelos 

sujeitos sociais em contexto transmídia, apresentadas no diagrama anterior (figura 

6):  
 

Quadro 4 – Dimensões das habilidades transmídia. 

Habilidade Descrição 
Habilidades 
de produção 

Refere-se à capacidade de conceber, planejar, produzir, editar e / ou 
reapropriar-se de conteúdos por meio de plataformas de mídia e idiomas 
(textos, áudio, audiovisual, código…). Esse conjunto de habilidades 
também envolve habilidades criativas. Habilidades principais: 
- Criar e modificar: escrito, fotográfico áudio e produções audiovisuais; 
desenhos e projetos; videogames. 
- Uso: escrever software e aplicativos; gravação de áudio e edição de 
ferramentas; desenho e ferramentas de design; fotografia e ferramentas de 
edição; ferramenta s de filmagem e edição, ferramentas para vídeo criação 
e modificação de jogos. 
- Codificação, construção e modificação de software e hardware. 
- Uso de ferramentas de codificação e TIC. 
- Criação de cosplay e fantasias. 
- Gerenciamento de conteúdo: refere-se à capacidade de gerenciar 
diferentes conteúdos de mídia por meio de uma variedade de plataformas e 
mídia: para selecionar, baixar, organizar e divulgar. Habilidades principais: 
Pesquisar, selecionar e baixar; gerenciar arquivos de conteúdo; gerenciar a 
disseminação e compartilhamento de conteúdo.  

Continua 
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Continuação Quadro 4 

Habilidade Descrição 
Gestão 
individual 

Refere-se à capacidade do sujeito para autogerir recursos e tempo, e sua 
própria identidade, sentimentos e emoções. Habilidades principais: 
Autogerenciamento; gerenciar identidade pessoal; gerenciar sentimentos e 
emoções pessoais. 

Gestão 
social 
 
 
 
  

Refere-se à capacidade de comunicar, coordenar, coordenar, organizar, 
liderar e ensinar enquanto joga e produz coletivamente. Este conjunto de 
habilidades também inclui habilidades relacionadas à participação em 
mídias sociais. Habilidades principais:  participar nas redes sociais; 
colaborar; coordenar e liderar; ensinar.  

Performance Esta dimensão inclui todos os tipos de performance usando o corpo, seja 
na cena da vida real (artes cênicas) ou cenários virtuais (videogames). No 
caso específico dos videogames, esse conjunto de habilidades refere-se a 
atividades no jogo e individuais. Habilidades principais: Jogar videogames; 
quebrar as regras; agir.  

Mídia e 
tecnologia 

Esta dimensão inclui todas as habilidades relacionadas a ter conhecimento 
sobre mídia economias sociopolíticas, dieta de mídia pessoal de um sujeito 
e tecnologia; recursos lógicos e linguagens. Este conjunto de habilidades 
também inclui habilidades relacionadas à ação em relação a esse 
conhecimento. Habilidades principais: Reconhecer e descrever; comparar; 
avaliar e refletir; tomar uma atitude e aplicar o conhecimento.  

Narrativa e 
estética 

Esta dimensão inclui habilidades com a interpretação de estruturas 
narrativas, como bem como mergulhar na construção da narrativa por meio 
da análise e avaliação dos gêneros, personagens, estética, recursos, etc. 
Este conjunto de habilidades também inclui a capacidade de construir o 
mundo da narrativa transmídia. Habilidades principais: interpretar; 
reconhecer e descrever; comparar; avaliar e refletir; tomar uma atitude e 
aplicar o conhecimento.  

Ideologia e 
ética 

Estas habilidades referem-se à detecção e análise de representações de 
estereótipos na mídia (em termos de gênero, raça, cultura, religião, etc.) e 
questões éticas relacionadas aos direitos autorais, trapaça (principalmente 
em videogames) e hacking. Isso se concentra principalmente em como os 
adolescentes discutem estereótipos, questões de gênero e questões 
interculturais, entre outras. Esse conjunto de habilidades também inclui a 
esfera comportamental por meio das ações tomadas em resposta a esses 
tópicos. Habilidades principais: reconhecer e descrever; avaliar e refletir; 
tomar uma atitude e aplicar o conhecimento.   

Prevenção 
de riscos 

Esta dimensão inclui as habilidades relacionadas a conhecer e tomar 
medidas em relação à privacidade e segurança na mídia (em particular nas 
redes sociais). Este conjunto de habilidades também inclui habilidades 
sobre como gerenciar e refletir sobre sua própria identidade e possíveis 
vícios em mídia. Habilidades principais:  reconhecer e descrever; avaliar e 
refletir; tomar uma atitude e aplicar o conhecimento.   

Fonte: SCOLARI (2018, p. 805)37. 

                                                
37 Livre tradução do original: “Production skills: This refers to the ability to conceive, plan, produce, 

edit and/or re-appropriate contents through different media platforms and languages (texts, audio, 
audio-visual, code…). This set of skills also involves both operational and creative skills. Main skills: 
- Create and modify: written, photographic, audio, and audio-visual productions; drawings, and 
designs; videogames. - Use: writing software and apps; audio recording and editing tools; drawing 
and design tools; photographic and editing tools; filming and editing tools, tools for video game 
creation and modification. - Code, build and modify software and hardware. - Use coding and ICT 
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A respeito dessas habilidades transmídia, Scolari (apud SÁ, 2018) alerta que, 

como o desenvolvimento tecnológico acontece em velocidade exponencial, algumas 

delas podem mudar em muito pouco tempo. Nesse viés, devem ser atualizadas 

periodicamente.  

Nesta seção foram vistos alguns desdobramentos do conceito de letramentos. 

Dessa forma, fez-se um apanhado geral de conceitos de forma a construir um 

percurso teórico consistente que possa subsidiar as posteriores análises. A seguir, 

discute-se o conceito de gêneros do discurso, também, basilar para esta pesquisa.   

  

                                                                                                                                                   
tools. - Create cosplay and costumes. - Content management: This refers to the ability to manage 
different media contents through a range of platforms and media: to select, download, organise and 
disseminate. Main skills: - Search, select, and download - Manage content archives - Manage 
content dissemination and sharing. Individual management: This refers to the subject’s ability to 
self-manage resources and time, and their own identity, feelings and emotions. Main skills: - Self-
manage - Manage personal identity - Manage personal feelings and emotions.  Social 
management: This refers to the ability to communicate, coordinate, organise, lead and teach while 
gaming and producing collectively. This set of skills also includes skills related to participating in 
social media. Main skills: - Participate in social media - Collaborate - Coordinate and lead – Teach. 
Performance: This dimension includes all kinds of performing media activities using the body, be it 
in real life scenarios (performing arts) or virtual scenarios (videogames). In the specific case of 
videogames, this set of skills refers to in-game and individual activities. Main skills: - Play 
videogames - Break the rules – Act. Media and technology: This dimension includes all the skills 
related to having knowledge about socio-political media economies, a subject’s personal media diet, 
and technological features and languages. This set of skills also includes skills related to taking 
action regarding this knowledge. Main skills: - Recognise and describe - Compare - Evaluate and 
reflect - Take action and apply knowledge Narrative and aesthetics: This dimension includes skills 
related to interpreting storytelling and narrative structures, as well as delving into the narrative 
construction through the analysis and evaluation of the genres, characters, aesthetic features, etc. 
This set of skills also includes the ability to reconstruct the transmedia narrative world. Main skills: - 
Interpret - Recognise and describe - Compare - Evaluate and reflect - Take action and apply 
knowledge Ideology and ethics: These skills refer to detecting and analysing media representations 
of stereotypes (in terms of gender, race, culture, religion, etc.) and ethical issues related to copyright, 
cheating (mainly in videogames) and hacking. This focuses particularly on how teens discuss 
stereotypes, gender issues, and intercultural issues, among others. This set of skills also includes 
the behavioural sphere through the actions taken in response to these ideological and ethical topics. 
Main skills: - Recognise and describe - Evaluate and reflect - Take action and apply knowledge Risk 
prevention: This dimension includes the skills related to knowing about and taking measures in 
relation to privacy and security in media (in particular social media). This set of skills also includes 
skills about managing and reflecting on their own identity, and possible addictions to media. Main 
skills: - Recognise and describe - Evaluate and reflect - Take action and apply knowledge. 
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3  GÊNEROS DO DISCURSO: CONTRIBUIÇÃO QUE SE ENTRELAÇA AOS 
MULTILETRAMENTOS  

 

Segundo Lemke (2010, p. 457), “Um letramento é sempre um letramento em 

algum gênero e deve ser definido com respeito aos sistemas sígnicos empregados, 

às tecnologias materiais usadas e aos contextos sociais de produção, circulação e 

uso de um gênero particular”.  

Esta seção se propõe a discutir os gêneros do discurso na perspectiva 

bakhtiniana, com “um foco mais concentrado na flexibilidade, no plurilinguismo e na 

plurivocalidade dos enunciados em gêneros”, que tornam esses estudos mais 

amplos para análise dos textos contemporâneos (ROJO, 2013a, p. 27). Contempla 

três subseções. A primeira, Gêneros do discurso, tem como objetivo conceituar o 

gênero de acordo com os postulados bakhtinianos. A segunda, Plurilinguismo e 

gêneros do discurso, pretende lançar luz sobre os estudos referentes ao 

plurilinguismo bakhtiniano, reunidos no ensaio O discurso no romance (BAKHTIN, 

[1934-1935] 1990), publicado, tempos depois em Questões de literatura e estética: a 

teoria do romance (BAKHTIN, [1975] 1990), de fundamental importância para a 

compreensão dos gêneros do discurso. A terceira subseção, Textos 

contemporâneos e a teoria dos gêneros do discurso, ajudará na reflexão acerca dos 

textos contemporâneos, na compreensão propiciada pelos conceitos de Bakhtin de 

hibridismo, intercalação de gêneros, vozes e linguagens sociais, que desencadeiam 

o plurilinguismo e a plurivocalidade, possibilitando abordar a multiplicidade de 

linguagens nos textos contemporâneos a partir da teoria dos gêneros (ROJO, 

2013a). 

 

3.1  Gêneros do discurso  
 

A fim de que se desenvolvesse, no campo da linguística, uma teoria capaz de 

abordar o aspecto dialógico do discurso e todos os fenômenos a ele ligados, Bakhtin 

interessou-se pela linguagem em geral, em especial na literatura, como força 

criadora da vida (BAKHTIN, [1975] 1990).  

Até que desse modo fosse compreendido, o discurso de modo geral era 

considerado “um monólogo do autor independente e fechado”, pressupondo, “além 

dos seus limites, apenas o ouvinte passivo” (BAKHTIN, [1934-1935] 1990, p. 83). A 
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orientação dialógica, considerada como “um fenômeno próprio de todo discurso”, 

isto é, como uma “orientação natural de qualquer discurso vivo” (BAKHTIN, [1934-

1935] 1990, p. 88), vem para transformar a forma como compreendemos a 

linguagem, em que o conceito de diálogo e dialogia e seus correspondentes são um 

traço específico dela.   

Tais contribuições em relação a essas questões das linguagens nos chegam 

não só por Bakhtin, mas também pelo conjunto da obra do Círculo, como é o caso 

de Marxismo e Filosofia da linguagem (MFL) (VOLÓCHINOV, [1929] 2018). Nessa 

obra, o conceito de gêneros discursivos desponta como parte da “realidade concreta 

dos fenômenos linguísticos” (VOLÓCHINOV, [1929] 2018, p. 45). Ele é, pois, o 

território de materialização do discurso e, por conseguinte, da comunicação 

dialógica. Noutra passagem, nessa mesma obra, mencionam-se aspectos da 

estrutura orgânica do gênero, tais como “composição”, “estilo” e “tema” 

(VOLÓCHINOV, [1929] 2018, p. 105-109).  

Em MFL, a menção aos gêneros do discurso aparece no segundo capítulo.  

Na primeira referência, afirma-se que as mais diversas formas de enunciados se 

realizam “sob o modo de pequenos gêneros discursivos, sejam eles internos ou 

externos” (VOLÓCHINOV, [1929] 2018, p. 107).  Depois, o autor menciona “gêneros 

do discurso” relacionados ao “enunciado e ao diálogo” para, na sequência, associá-

los ao tema, afirmando que: “Cada época e cada grupo social possui o seu próprio 

repertório de formas discursivas da comunicação ideológica cotidiana. Cada grupo 

de formas homogêneas, ou seja, cada gênero discursivo cotidiano possui seu 

próprio conjunto de temas” (VOLÓCHINOV, [1929] 2018, p. 107).  

 Segundo Volóchinov ([1929] 2018), os discursos verbais estão integrados a 

outras formas de manifestação e interação. Essas formas de interação, por estarem 

circunscritas às “condições de dada situação social concreta”, reagem de forma 

sensível “a todas as oscilações do meio social” (VOLÓCHINOV, [1929] 2018, p. 107-

108). É desse modo que os gêneros discursivos estão condicionados tanto à 

“organização social” quanto às “condições mais próximas da sua interação” e, 

devido a isso, modificam-se conforme as transformações nas organizações sociais 

(VOLÓCHINOV, [1929 ] 2018, p. 109). Assim, a comunicação cotidiana é valiosa em 

termos de conteúdo. Isto ocorre porque ela se conecta a numerosas esferas 

ideológicas constituídas, sendo estas o “indicador mais sensível das mudanças 

sociais” (VOLÓCHINOV, [1929] 2018, p. 106, itálico do original).  
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Compreendidos como formas materiais da língua, os gêneros discursivos são 

como corpos vivos, apresentando-se num “fluxo de formação ininterrupto” 

(VOLÓCHINOV, [1929] 2018, p. 174), orientado pelo contexto. Contrário a isso, 

segundo Voloshinov, apenas “um grito animal inarticulado é de fato organizado a 

partir do interior, do aparelho fisiológico de um indivíduo. Ele é pura reação 

fisiológica, sem nenhum acréscimo ideológico”. O enunciado humano, por seu turno, 

é estruturado exterior ao homem, como tal é um produto irrestrito da interação 

social, “tanto a mais próxima, determinada pela situação da fala, quanto a mais 

distante, definida por todo o conjunto das condições dessa coletividade falante” 

(VOLÓCHINOV, [1929] 2018, p. 216).   

Além de MFL, falar de gêneros do discurso evoca outros escritos como é o 

caso d’O discurso no romance (BAKHTIN, [1975] 1990) e dos trabalhos presentes 

em Estética da Criação Verbal (BAKHTIN, [1952-1953] 2011), ambos de Bakhtin.  

Em Estética da Criação Verbal (ECV), Bakhtin afirma que os diferentes 

campos de atuação humana estão relacionados ao exercício da linguagem. Assim, 

ao se observar a natureza e os modos dessas práticas de linguagem, será possível 

notar que elas são tão diversificadas quanto os campos da atividade humana. Dessa 

forma, a utilização da língua realiza-se mediante “enunciados (orais e escritos) 

concretos e únicos, proferidos pelos integrantes desse ou daquele campo de 

atividade” (BAKHTIN, [1952-1953] 2011, p. 261), aos quais denomina “gêneros do 

discurso”. 

Por serem hipersensíveis, esses enunciados refletem/refratam tanto as 

situações como a finalidade próprias de cada campo, seja por seu conteúdo 

(temático), seja pelos recursos da língua selecionados (estilo), mas, em particular, 

por sua construção composicional. Esses três componentes estão, por assim dizer, 

vinculados à totalidade do enunciado e são abalizados pela especificidade da esfera 

de comunicação. Disso decorre Bakhtin definir gêneros do discurso como “tipos 

relativamente estáveis de enunciados” (BAKHTIN, [1952-1953] 2011, p. 262). O 

teórico russo diz isso porque o acervo de gêneros do discurso é tão vasto quantas 

são “as possibilidades da multiforme atividade humana e porque em cada campo 

dessa atividade é integral o repertório de gêneros do discurso, que cresce e se 

diferencia à medida que se desenvolve e complexifica um determinado campo” 

(BAKHTIN, [1952-1953] 2011, p. 262).  
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A heterogeneidade dos gêneros do discurso é de tal maneira ampla que seria 

difícil enumerá-los. Eles vão das simples conversas cotidianas (oral ou escrita) aos 

gêneros mais elaborados, seja da esfera jurídica, literária, jornalística, publicitária, 

científica, política etc. Disso decorre a distinção, excepcionalmente grande e 

essencial, de gêneros discursivos primários (simples) e secundários (complexos), 

proposta por Bakhtin. “Os gêneros discursivos secundários (complexos – romances, 

dramas, pesquisas científicas, de toda espécie, os grandes gêneros publicísticos, 

etc.) surgem nas condições de um convívio cultural mais complexo e relativamente 

desenvolvido e organizado (predominantemente o escrito) - artístico, científico, 

sociopolítico, etc.” (BAKHTIN, [1952-1953] 2011, p. 263).  

Conforme Bakhtin, durante a sua constituição, os gêneros secundários 

integram e absorvem os diversos gêneros primários, dando-lhes uma nova feição 

(BAKHTIN, [1952-1953] 2011, p. 263). Isso se deve ao fato de que, em linhas gerais, 

as formas do gênero são moldáveis, isto é, têm uma plasticidade maior que as 

formas da língua. Por terem eles uma capacidade elevada de transformação, a 

diversidade dos gêneros do discurso é sobremodo grande. Ela pode ser definida “em 

função da situação, da posição social e das relações pessoais de reciprocidade 

entre os participantes” (BAKHTIN, [1952-1953] 2011, p. 283).  

Assim, do mesmo modo que há formas rigidamente respeitosas de gêneros, 

há formas mais maleáveis como, por exemplo, as conversas íntimas. Entretanto, 

naqueles o grau de flexibilidade é menor, porque elevado é seu grau de coação 

(BAKHTIN, [1952-1953] 2011). 

De fato, cada campo concebe tipos de enunciados estilísticos, temáticos e 

composicionais relativamente estáveis de linguagem. A esses três elementos, o 

teórico russo denomina “organismos específicos dos gêneros” (BAKHTIN, [1934-

1935] 1990, p. 96). Dizem respeito aos componentes da língua (léxicos, lógicos, 

semânticos, sintáticos etc.) “estritamente unidos com a orientação intencional e com 

o sistema geral de acentuação” (BAKHTIN, [1934-1935] 1990, p. 96).  

É denominado estilo um efeito no enunciado, “seu produto complementar”. “O 

estilo integra a unidade de gênero no enunciado como seu elemento” (BAKHTIN, 

[1952-1953] 2011, p. 266). No gênero, o estilo dos enunciados é composto 

justamente "pela seleção de recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais da língua" 

(BAKHTIN, [1952-1953] 2011, p. 261), isto é, pela forma como os recursos da língua 

se organizam e estruturam, veiculando um dado discurso. 
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 Embora o estilo tenha uma índole individual, associada à particularidade do 

falante, como explicitamos acima, "nem todos os gêneros são igualmente propícios a 

tal reflexo de individualidade do falante na linguagem do enunciado, ou seja, ao 

estilo individual" (BAKHTIN, [1952-1953] 2011, p. 265), dado que determinados 

gêneros requerem formatações mais padronizadas, como os formulários, os 

documentos oficiais, por exemplo.   

Já o conteúdo temático está presente em questões do discurso e não das 

formas linguísticas; é razoável que se reconheça seu “caráter estável composto por 

regularidades produzidas: pelo campo da comunicação discursiva, pelo todo do 

enunciado – aí incluída a situação de interação verbal –, pela seleção e 

profundidade de abordagem dos aspectos do real e pela avaliação social” (GRILLO, 

2006, p. 1825-1834).  

Assim, conteúdo temático não pode ser confundido com tema de um 

enunciado, mas deve ser visto como “resultado da inter-relação entre uma esfera 

social da comunicação verbal, os aspectos composicionais e o estilo, o que produz 

um significado a partir de um juízo de valor” (GRILLO, 2004, p. 46).  

Em relação à forma composicional, a título de atender às necessidades 

expressivas de cada autor, esta aparece constituída na organização e no 

acabamento do gênero como um todo. Conforme Bakhtin, “falamos apenas através 

de determinados gêneros do discurso, isto é, todos os nossos enunciados possuem 

formas relativamente estáveis e típicas de construção do todo” (BAKHTIN, [1952-

1953] 2011, p. 282, itálico do original).  

Por esse motivo, Bakhtin ([1952-1953] 2011, p. 266) define forma 

composicional como “determinados tipos de construção do conjunto, de tipos do seu 

acabamento, de tipos da relação do falante com outros participantes da 

comunicação discursiva – com os ouvintes, os leitores, os parceiros, o discurso do 

outro, etc.”.  

A “forma arquitetônica determina a escolha da forma composicional” 

(BAKHTIN, [1975] 1990, p. 25). É, em virtude da forma arquitetônica emergente da 

situação de comunicação que as formas composicionais, estilos e temas organizam-

se e realizam-se em um enunciado pertencente a um gênero.  

 

 



80	
 
 

	

3.1.1 Plurilinguismo e os gêneros do discurso 
 

Sem que se restrinja aos estudos literários, os estudos referentes ao 

plurilinguismo bakhtiniano, reunidos no ensaio O discurso no romance (BAKHTIN, 

[1934-1935] 1990), publicado tempos depois em Questões de literatura e estética: a 

teoria do romance (BAKHTIN, [1975] 1990), são de fundamental importância para a 

compreensão dos gêneros do discurso. Isto porque esses devem-se ao 

“plurilinguismo social, a consciência da diversidade das linguagens do mundo e da 

sociedade” (BAKHTIN, [1975] 1990, p. 134). Desse modo, tal noção fala às 

“linguagens dos gêneros, das profissões e outras linguagens sociais” (idem, p. 134).  

Além do plurilinguismo, Bakhtin, nessa obra, ainda destaca o “fenômeno 

pluriestilístico” e “plurivocal” (BAKHTIN, [1975] 1990, p. 73), a fim de caracterizar o 

romance. Para o teórico russo, “o romance é uma diversidade social de linguagens 

organizadas” (BAKHTIN, [1975] 1990, p. 73). Devido a essa característica, ao 

“plurilinguismo social e ao crescimento em seu solo de vozes diferentes”, entende-se 

que os gêneros do discurso se modificam em sua forma e conteúdo, isto é, em “seus 

temas”, em “seu mundo objetal, semântico, figurativo e expressivo” (idem, p. 74).  

Bakhtin concebe que “forma e conteúdo estão unidos no discurso, entendido 

como fenômeno social” (BAKHTIN, [1975] 1990, p. 71).  O “social” é empregado em 

sentido amplo, expandindo-se a “todas as esferas” e em “todos os momentos” do 

discurso, “desde a imagem sonora até os estratos semânticos mais abstratos” (idem, 

p. 71).  

Ademais, o plurilinguismo é “o verdadeiro meio da enunciação” (BAKHTIN, 

[1975] 1990, p. 82), sua importância se assenta no entrelaçar de vozes sociais. 

Nessa direção, “toda linguagem só se revela em sua originalidade quando é 

correlacionada a todas as outras [...] integradas numa mesma unidade contraditória 

do devir social” (BAKHTIN, [1934-1935] 1990, p. 201). “O plurilinguismo em si 

transforma-se no plurilinguismo para si: as linguagens se correlacionam 

dialogicamente e começam a existir umas para as outras (como as réplicas do 

diálogo)” (BAKHTIN, [1975] 1990, p. 191).  

Bakhtin (BAKHTIN, [1975] 1990, p. 191) define o plurilinguismo como “o 

discurso alheio na linguagem alheia”. Sendo o “discurso de outrem”, isto é, o 

discurso alheio, próprio do plurilinguismo, ele não só espelha o discurso no interior 

do discurso, o enunciado no interior do enunciado, mas, concomitantemente, o 
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discurso acerca do discurso, o enunciado acerca do enunciado (VOLÓCHINOV, 

[1929] 2018, p. 262). Desse modo, a língua não existe de forma isolada, mas apenas 

relacionada ao “organismo individual do enunciado concreto”. Somente por meio do 

enunciado é que “língua entra em contato com a comunicação”. Por sua vez, “as 

situações da comunicação discursiva, as suas formas e os meios de diferenciação” 

são condicionados pelos fatores sócio-históricos de determinada época 

(VOLÓCHINOV [1929] 2018, p. 262).  

Além do conceito de plurilinguismo, Bakhtin ([1975] 1990, p. 156) relaciona 

outras categorias, “divididas apenas de modo teórico”, ao processo de criação da 

linguagem. São elas: hibridização e inter-relação dialogizada das linguagens. 

Hibridização é a mescla de duas linguagens sociais inseridas num mesmo 

enunciado, “é o reencontro na arena deste enunciado de duas consciências 

linguísticas, separadas por uma época, por uma diferença social (ou por ambas) das 

línguas”. Já o “diálogo das linguagens” diz respeito a “não somente o diálogo das 

forças sociais [...] mas também o diálogo dos tempos, das épocas, dos dias, daquilo 

que morre, vive, nasce”; é onde a “coexistência e a evolução se fundem 

conjuntamente na unidade concreta e indissolúvel de uma diversidade contraditória 

e de linguagens diversas” (BAKHTIN, [1975] 1990, p. 161).  

São esses fatores mutáveis da comunicação sócio-discursiva que influem nos 

gêneros do discurso, expressando de modo mais ou menos proeminente, conforme 

os tempos, as culturas, os lugares enunciativos e as situações específicas de 

anunciação.  

 

3.1.2 Textos contemporâneos e a teoria dos gêneros do discurso  
 

Segundo Rojo (2009, p. 109), além da noção de “esfera da atividade ou de 

circulação de discurso”, podem ajudar na reflexão acerca dos textos 

contemporâneos a compreensão propiciada pelos conceitos bakhtinianos de 

hibridismo, intercalação de gêneros, vozes e linguagens sociais, que desencadeiam 

o plurilinguismo e a plurivocalidade, possibilitando abordar a multiplicidade de 

linguagens nos textos contemporâneos a partir da teoria dos gêneros (ROJO, 

2013a).  

Efetivamente, o caráter multissemiótico dos textos/enunciados 

contemporâneos mostram desafiar de forma pouco vigorosa “os conceitos e 
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categorias propostas pela teoria dos gêneros” (ROJO, 2013a, p. 26-27). De acordo 

com a autora, tais conceitos e categorias terão mais alcance para análise dos textos 

contemporâneos se a eles for adicionado um enfoque acentuado “na flexibilidade, no 

plurilinguismo e na plurivocalidade dos enunciados em gêneros” (ROJO, 2013a, p. 

27).  

A fim de sintetizar a teoria dos gêneros em Bakhtin ([1952-1953] 2016), Rojo 

(2013a, p. 27) utiliza o recurso do diagrama, explicitado a seguir: 

 
Figura 7 –  Diagrama interpretativo para análise de textos contemporâneos. 

Fonte: Rojo (2013a, p. 27). 

 

Como é possível observar, na parte superior do diagrama, as práticas de 

linguagem são determinadas pela situação de comunicação, ocorrendo sempre de 

maneira situada, definindo-se em relação ao funcionamento das esferas de 

circulação, que, por seu turno, estão situadas historicamente, oscilando conforme as 

coerções do tempo histórico e das culturas locais (ou globais).   

Bakhtin ([1952-1953] 2011) compreende cada uma das esferas de atividade 

como sendo também uma esfera de circulação de discursos e de aplicação da 

língua que “elabora” os “tipos relativamente estáveis de enunciados, aos que 

denominamos gêneros do discurso” (p. 262, itálico do original). 

Na parte inferior (Figura 7), nota-se que o funcionamento e a especificidade 

da esfera/campo determinarão as características do discurso em relação ao que ele 

tem de estável e flexível, isto, é, aos seus elementos integrantes e indissociáveis 
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(tema, forma composicional e estilo). Desse modo, por um lado, as condições de 

produção da esfera/campo determinam, fortemente, certos temas, estilos de língua 

apropriados e, principalmente, o formato de composição que o gênero possuirá; por 

outro lado, a significação e o tema estão intensamente condicionados à apreciação 

de valor, isto é, à avaliação axiológica (ética, política, estética, afetiva), que os 

falantes (enunciadores)  elaboram uns sobre os outros, sobre si, sobre os lugares 

sociais que ocupam e sobre o conteúdo temático focal, que, uma vez apreciado 

valorativamente, converte-se em tema (inédito) do enunciado (ROJO, 2013a, p. 28). 

O conceito de esfera abarca não apenas a situação específica como também o 

tempo histórico (cronotopo, na perspectiva bakhtiniana) em que os enunciados são 

gerados, ou seja, é situada historicamente. Conforme aponta Rojo (2013a, p. 27-28), 

  
O funcionamento das esferas de circulação dos discursos define os 
participantes possíveis da enunciação (locutor e seus interlocutores) 
assim como suas possibilidades (interpessoais e institucionais). 
Define também um leque de conteúdos temáticos possíveis (...) (não 
se pode falar de qualquer coisa em qualquer lugar) (...) O 
funcionamento de uma esfera também define “maneiras específicas 
de dizer/enunciar”, de discursar, cristalizadas e típicas desse campo 
social – os gêneros do discurso. 

 

Assim, as maneiras particulares de dizer/enunciar estão subordinadas ao 

funcionamento de cada esfera/campo. Essas maneiras de dizer, por serem 

mutáveis, oscilam em conformidade com a época, sociedade e lugares enunciativos.  

Disso presume-se que realizar uma prática situada de linguagem implica, 

entre outras coisas, eleger e atuar dentro daquilo que o gênero possui de flexível, 

sabendo que o gênero que materializa o enunciado não o faz apenas por sua forma 

ou pelas palavras e orações. Ele se define tanto pelas formas de composição quanto 

pelos “ecos e ressonâncias de outros enunciados com os quais está ligado pela 

identidade da esfera de comunicação discursiva” (BAKHTIN, [1952-1953] 2011, p. 

297).  

Nesse sentido, corroborando com o que diz Rojo (2013a), se considerarmos o 

que há nos gêneros em termos de ressonância histórica e o que há neles de flexível, 

é possível abordar o conceito de gêneros do discurso do ponto de vista de novas 

mídias e de novas tecnologias que unem usos concomitantes de linguagens ou 

semioses diversas. É possível, hoje, discutir-se a teoria dos gêneros do discurso 

tendo em vista os “textos contemporâneos” (ROJO, 2013a, p. 28).  
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Ademais, sabe-se que muitas esferas atualmente se utilizam das diversas 

mídias e tecnologias em seu funcionamento. Devido às modificações quanto ao 

funcionamento, aos instrumentos e às relações sociais nas esferas, os gêneros se 

transformam; haja vista o aparecimento das tecnologias digitais da informação e da 

comunicação (TDICs), que acarretou modificações nos gêneros por elas absorvidos, 

assim como o surgimento de novos gêneros.  

Assim, Rojo (2013a, p. 30) revisita o primeiro diagrama (Figura 7) 

apresentado, acrescentando a ele, mídias e tecnologias, no campo situação 

comunicativa; modalidades e semioses (e não mais unidades linguísticas), 

relacionadas aos gêneros do discurso, apresentando o diagrama da seguinte forma: 

 
Figura 8 – Diagrama da teoria dos gêneros para análise de textos contemporâneos. 

 
        Fonte: Rojo (2013a, p. 30). Reprodução.  

 

Do mesmo modo que no diagrama anterior, observa-se que a escolha de um 

gênero está relacionada às especificidades de uma determinada esfera de 

circulação, “por considerações semântico-objetais (temáticas), pela situação 

concreta da comunicação discursiva, pela composição pessoal dos seus 

participantes etc.” (BAKHTIN, [1952-1953] 2011, p. 282). Nessa direção, ainda 

relacionado ao diagrama, é possível inferir que as esferas recorrem a diferentes 

mídias (impressa, radiofônica, televisiva, digital) para veiculação de seus discursos e 

elegem recursos semióticos distintos e diferentes ajustes entre eles para obtenção 

dos seus propósitos discursivos, fazendo ressoar seus temas, desencadeando 

transformações nos gêneros (ROJO, 2013a). 
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Desse modo, o “texto contemporâneo, multissemiótico ou multimodal, 

envolvendo diversas linguagens, mídias e tecnologias, coloca, pois, alguns desafios 

para a teoria dos gêneros de discurso do Círculo. Desafios. Não impedimentos!” 

(ROJO, 2013a, p. 19).  

Como afirma Rojo (2013a), o aspecto multissemiótico dos textos/enunciados 

contemporâneos mostram não objetar tão vigorosamente nem os conceitos nem as 

categorias concebidas pela teoria dos gêneros do discurso. Ademais, se a elas for 

acrescida uma visão mais direcionada à flexibilização, ao plurilinguismo e à 

plurivocalidade dos enunciados em gêneros (ROJO, 2013a), “mais amplas e 

eficazes” tornar-se-ão essas ferramentas “para a análise dos textos 

contemporâneos” (ROJO, 2013a, p. 27). 

Desde 2009, na obra Letramentos múltiplos, escola e inclusão social, Rojo 

nos alertava que praticar a leitura e a escrita na escola envolve lidar com leitura e 

produção de textos em diversas linguagens e semioses (verbal oral e escrita, 

musical, imagética [imagens estáticas e em movimento, nas fotos, no cinema, nos 

vídeos, na TV), corporal e do movimento (nas danças, performances, esportes, 

atividades de condicionamento físico], matemática, digital, etc.), já que essas 

múltiplas linguagens e capacidades de leitura e produção por elas exigidas são 

constitutivas dos textos contemporâneos.  

Uma vez que “não somos formados para ensiná-las todas”, segundo Rojo 

(2009, p. 119), isso direcionaria a uma proposta de trabalho interdisciplinar. Assim, 

do mesmo modo que os impressos, as mídias analógicas (TV, rádio, vídeos, cinema, 

fotografia) e digitais se impõem a nós e, para que compreendamos, respondamos, 

sejamos produtores e depreendamos deles os efeitos de sentidos, temos de 

“garantir que o ensino desenvolva as diferentes formas de uso das linguagens 

(verbal, corporal, plástica, musical, gráfica etc.) e das línguas (falar em diversas 

variedades e línguas, ouvir, ler, escrever)”, “já que há tempos o impresso e o papel 

deixaram de ser a principal fonte de informação e formação” (ROJO, 2009, p. 119). 

Avançando nessa cronologia, no intuito de esquadrinhar na obra de Bakhtin 

conceitos que cada vez mais respondam à abordagem dos textos contemporâneos 

e/ou multissemióticos, Rojo e Moura (2019) propõem o conceito de “arquitetônica”, 

presente no artigo The Problem of th Content, the Material, and Form, de Bakhtin 

([1975] 1990).   
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Segundo Rojo e Moura (2019), o conceito de arquitetônica é aplicado à 

concepção de gêneros do discurso no intuito não só de abranger obras criadas com 

imagens estáticas (e dinâmicas), uma vez que estas envolvem  uma “arquitetônica, 

de um conteúdo axiologicamente informado pelo autor criador numa certa 

composição concretizada num certo material” (FARACO, 2011, p. 23), mas também 

de abarcar “diferentes materiais”, isto é, “diferentes sistemas semióticos”, tais como 

o verbo, a música, imagens estáticas e em movimento, que de uma forma ou de 

outra impactam na arquitetônica e na composição acabada.  

Desse modo, por exemplo, a música, cuja composição inclui uma sintaxe e 

sistemas semióticos tipológicos (SANTAELLA, 2001) apontaria para “diversas 

formas de acabamento na composição arquitetônica”, mostrando que, nessa esteira, 

não existe “impedimento de que os diversos sistemas semióticos possam combinar-

se de maneira complementar em obras multissemióticas” (ROJO e MOURA, 2019, p. 

53), sendo, assim, abarcados, pela teoria dos gêneros do discurso.  
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4  LÍNGUA PORTUGUESA NA BNCC DO ENSINO MÉDIO  
 

O presente capítulo tem o objetivo de apresentar a Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC), o atual marco legal na educação para o ensino de Língua 

Portuguesa, aprovada em 04 de dezembro de 2018, especialmente, em sua parte 

voltada ao Ensino Médio (BNCCEM).  

A BNCCEM é homologada no mesmo momento em que as novas tecnologias 

criaram novos espaços de conhecimento. Sendo a BNCCEM o documento mais 

contemporâneo que rege a educação brasileira, deve, portanto, indicar caminhos 

realmente seguros de reestruturação curricular em termos de ensino-aprendizagem 

de língua portuguesa à época de profusas e vertiginosas transformações.  

Até que fosse sancionada, em 2018, e se constituísse como instrumento 

legal, a BNCCEM passou por um longo processo de discussão, compondo-se, no 

caso do Ensino Médio, de três versões. A primeira versão do texto da BNCC para o 

Ensino Médio (BNCCEM) foi colocada para discussão em outubro de 2015. Além 

dessa, duas outras versões da BNCCEM foram disponibilizadas. A segunda, em 3 

de maio de 2016, resultado do processo de discussão e sugestões acolhidas na 

etapa anterior. A terceira versão da BNCCEM, homologada em 04 de dezembro de 

2018, veio a público, desvinculada do texto do EF (Ensino Fundamental) devido às 

reformulações previstas na Lei nº 13.415/2017. As subseções, a seguir, apresentam 

as três versões da BNCCEM, voltadas ao componente Língua Portuguesa.  

 

4.1  O componente Língua Portuguesa na primeira versão da BNCCEM (2015) 
 

A Base Nacional Comum para os currículos foi colocada em consulta pública, 

por meio de internet, entre outubro de 2015 e março de 2016, composta de um 

volume único organizado para os três níveis de escolaridade básica, configurando e 

reunindo os direitos e objetivos de aprendizagem da Educação Básica, dos níveis de 

ensino, das áreas do conhecimento e das disciplinas obrigatórias. Essa versão está 

organizada por segmentos da Educação Básica: Educação Infantil, anos iniciais do 

ensino fundamental, anos finais do ensino fundamental e Ensino Médio.  

O documento, com pouco mais de 300 páginas, é composto por textos de 

pequena extensão que definem de modo provisório o que deve ser abarcado por 

cada área. Os diferentes componentes evidenciam as concepções em que se 
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fundamentam. De modo condensado, estão expostos os arcabouços conceituais 

básicos, os objetivos do componente e os objetivos de aprendizagem por ano ou por 

ciclo, dependendo do caso.  

Desde essa versão, enfatiza-se que a Base não constitui a totalidade dos 

currículos (conteúdos) escolares, e que, à parte comum, deve ser acrescida uma 

parte diversificada, relativa às características regionais e locais, que será elaborada 

coletivamente pela comunidade escolar, afirmando a autonomia do corpo docente 

em relação àquilo que será efetivamente ensinado, tendo em vista as singularidades 

de cada realidade. Cabe às redes de ensino, portanto, a organização de uma Matriz 

Curricular que possibilite as condições para o desenvolvimento integral de seus 

estudantes. 

À Área de Linguagens estão reservadas as páginas 29 a 35 dessa versão. 

Nessa Área, nota-se o emprego do termo linguagens no plural, conforme o 

documento, para dar conta da “abrangência do aprendizado na área”, recobrindo, 

“não apenas a linguagem verbal, mas as linguagens musical, visual e corporal” 

(BRASIL, 2015, p. 29). Nesse domínio, o termo letramento é entendido como a 

“condição de participar das mais diversas práticas sociais permeadas pela escrita; 

abrange a construção de saberes múltiplos que permitam aos/às estudantes 

atuarem nas modernas sociedades tecnológicas” (idem). Ademais, do ponto de vista 

de concepção de língua, esta é assumida como forma de interação entre os sujeitos. 

Os objetivos de aprendizagem de língua portuguesa estão organizados em 

cinco eixos, que dizem respeito a práticas e a conhecimentos de linguagem. São 

eles: apropriação do sistema de escrita alfabético/ortográfico e de tecnologias da 

escrita, oralidade, leitura, escrita e análise linguística, sendo este último transversal 

aos demais. Segundo o documento, esses eixos contribuem para desenvolver o 

letramento em todas as áreas do conhecimento, pois é por meio de seu aprendizado 

que o/a estudante poderá interagir em diferentes situações, lendo, escrevendo, 

ouvindo e falando.  

No tocante às disciplinas, seus elementos constitutivos estão segmentados e 

divididos em eixos especificados por ano escolar. Os eixos de Língua Portuguesa 

são os seguintes: “apropriação do sistema de escrita alfabético/ortográfico e de 

tecnologias da escrita, oralidade, leitura, escrita e análise linguística” (BRASIL, 2015, 

p. 38), sendo que esta última ocorre inserido nas anteriores.  
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Estabelecidos para “todas as etapas da Educação Básica”, os pressupostos 

para o eixo leitura consideram tanto a “construção tipológica dos gêneros (o narrar, o 

argumentar, o expor, o instruir, o relatar)” como “o  grau de complexidade dos textos” 

(BRASIL, 2015, p. 37).  

O eixo escrita ressalta conhecimentos sobre: a) “as situações sociais em que 

se escrevem os textos”; b) as “estratégias de planejamento, reescrita, revisão e 

avaliação dos textos”; c) os “gêneros textuais adotados nas situações de escrita, 

considerando-se os aspectos sociodiscursivos, temáticos, composicionais e 

estilísticos; c) os “recursos estilísticos empregados nos textos, considerando-se as 

convenções da escrita e as estratégias discursivas planejadas em função das 

finalidades pretendidas” (BRASIL, 2015, p. 38).  

O eixo análise linguística abrange reflexão concernente à materialidade do 

texto (seleção lexical, recursos morfossintáticos, sinais gráficos, diagramação, dentre 

outros aspectos), bem como a propriedade em termos de estratégias de exploração 

dos elementos constitutivos da textualidade (unidade e progressão temática, 

articulação entre partes, modos de composição tipológica, intertextualidade e 

polifonia, argumentatividade, planos enunciativos, relação entre recursos de coesão 

e coerência, dentre outros) (BRASIL, 2015, p. 38). Nesse eixo, a utilização das 

categorias gramaticais parte sempre da perspectiva USO-REFLEXÃO-USO:   

 
A abordagem de categorias gramaticais (fonéticas/fonológicas, 
morfológicas, sintáticas, morfossintáticas) e de convenções da 
escrita (concordância, regência, ortografia, pontuação, acentuação 
etc.) deve vir a serviço da compreensão oral e escrita e da produção 
oral e escrita, e não o contrário. Dessa forma, os aspectos 
linguísticos abordados em atividades de leitura, escrita e oralidade 
podem ampliar os conhecimentos dos/as estudantes em relação a 
variedades que eles/ as não dominam ainda, sem desqualificar as 
variedades de origem. Conforme o avanço na escolaridade, é 
esperado um aumento gradativo do nível de sistematização e de 
utilização de categorias gramaticais, sempre na perspectiva do USO-
REFLEXÃO-USO, e não, vale repetir, da acumulação de um rol de 
conteúdos desconectados das práticas sociodiscursivas da 
linguagem (BRASIL, 2015, p. 41). 

 

Esses eixos estão prescritos desde os PCN, que intitulam análise linguística a 

prática responsável pelo eixo da REFLEXÃO, articulada ao eixo do USO. Tal 

proposta, defendida desde a primeira versão da BNCC, representa a continuidade 

de grande avanço no ensino-aprendizagem da língua portuguesa por oferecer uma 
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visão ampliada sobre os usos da língua, quer na modalidade oral, quer na 

modalidade escrita, como aponta Geraldi (2015):  

 
Há um segundo princípio assumido, este não mais relativo às 
concepções fundantes, mas ao objeto e à forma de trabalho escolar 
com a linguagem: trata-se de elevar as práticas de linguagem à 
posição de objeto e ao mesmo tempo de forma pela qual a 
aprendizagem de recursos expressivos a serem mobilizados se dará. 
Isso significa um grande avanço, já apontado nos PCN, nessa área: 
em lugar de aprender a descrição de uma variedade qualquer da 
língua (as disponíveis são aquelas supostamente sobre a variedade 
culta escrita) apostando que desse conhecimento, da 
gramaticalização, resultaria mais do que um conhecimento sobre a 
língua, mas também e miraculosamente sobre os usos da língua, 
quer na modalidade oral, quer na modalidade escrita (e sempre na 
variedade de que se estudou a descrição!), aponta-se (junto com 
inúmeras propostas de ensino elaboradas na década de 1980) para 
as práticas linguísticas como o caminho mais efetivo para aprender a 
mobilizar recursos expressivos na produção de compreensões de 
textos, na elaboração de textos e na própria reflexão sobre esses 
fazeres. Daí o princípio metodológico USO-REFLEXÃO-USO que 
orienta toda a proposta curricular de língua portuguesa [...] 
(GERALDI, 2015, p. 385). 
 

Consonante aos eixos citados, são oferecidos cinco campos de atuação, que 

servem para orientar “a seleção dos gêneros textuais a serem preferencialmente 

trabalhados” (BRASIL, 2015, p. 39). São eles: prática artístico-literária, prática 

político-cidadã, prática investigativa, práticas culturais das tecnologias de informação 

e comunicação e prática do mundo do trabalho, caracterizados a seguir: 

 
Quadro 5 –  Campos de Atuação BNCCEM. 

Campo Caracterização 
Práticas artístico-
literárias 

“[...] dizem respeito à participação em situações de 
leitura/escuta, produção oral/escrita na criação e fruição de 
produções literárias” (BRASIL, 2015, p. 39). 

Práticas político-cidadãs “[...] dizem respeito à participação em situações de 
leitura/escuta, produção oral/escrita, especialmente de textos 
das esferas jornalística, política, jurídica e reivindicatória, 
contemplando temas que impactam a cidadania e exercício 
de direitos” (BRASIL, 2015, p. 39).  

Práticas investigativas “[...] dizem respeito à participação em situações de 
leitura/escuta, produção oral/escrita de textos que 
possibilitem conhecer gêneros expositivos e argumentativos, 
a linguagem e as práticas relacionadas ao estudo, à 
pesquisa, à divulgação científica, favorecendo a 
aprendizagem dentro e fora da escola” (BRASIL, 2015, p. 
39). 

Continua 
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Continuação Quadro 5 

Campo Caracterização 
Práticas culturais das 
tecnologias de 
informação e 
comunicação 

“[...] dizem respeito à participação em situações de 
leitura/escuta, produção oral/escrita de textos que 
possibilitem a comunicação a distância e a compreensão de 
características e modos de produzir, divulgar e conservar 
informação, experimentar e criar novas linguagens e formas 
de interação social” BRASIL, 2015, p. 39-40). 

Práticas do mundo do 
trabalho (exclusivamente 
no Ensino Médio) 

“[...] dizem respeito à participação em situações de 
leitura/escuta, produção oral/escrita de textos que 
possibilitem conhecer os gêneros, a linguagem e as práticas 
relacionadas ao mundo do trabalho, bem como discutir 
temáticas relativas ao trabalho na contemporaneidade” 
(BRASIL, 2015, p. 40). 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 

 

Note-se que, nesse quadro, o item Práticas culturais das tecnologias de 

informação e comunicação está completamente deslocado da lógica que rege as 

outras categorias, que é a de campo social e não a de mídia, configurando um erro 

conceitual que compromete o conjunto.  

Tendo por material concreto os diferentes gêneros, essas práticas se dão com 

base em seis objetivos gerais, envolvendo em seu  escopo diferentes ações a serem 

executadas, como: ler (2)38, planejar (2), produzir (2), reescrever (1), editar (1), 

refletir (4), revisar (1) e avaliar (1); e atitude, como valorizar (1) “diferentes 

identidades sociais, lendo e apreciando a literatura das culturas tradicional, popular 

[...]” (BRASIL, 2015, p. 41).  

Já os objetivos de aprendizagem oscilam entre dezesseis, quinze e quatorze, 

correspondentes à/ao etapa/Ano 1a, 2a e 3a do Ensino Médio, respectivamente.  

Nessa versão do documento, ainda não se adota o termo habilidades. O que 

o componente oferece são “objetivos de aprendizagem do componente curricular 

Língua Portuguesa no Ensino Médio”. Esses objetivos são distribuídos em cinco 

“campos de atuação” e dispostos conforme os anos do Ensino Médio. Observe-se as 

imagens, respectivamente, referentes ao 1º, 2º e 3º Ensino Médio:   

 
  

                                                
38 O numeral em parênteses indica a frequência em que a ação estabelecida pelo verbo aparece 

entre as habilidades.  
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Figura 9 – Objetivos de aprendizagem, para práticas do mundo do trabalho, 1º ano do 
Ensino Médio. 

Fonte: Brasil (2015, p. 63). 
 

Figura 10 – Objetivos de aprendizagem, para práticas do mundo do trabalho, 2º ano do 
Ensino Médio 

 
Fonte: Brasil, 2015, p. 63. 

 

Figura 11 – Objetivos de aprendizagem, para práticas do mundo do trabalho, 3º ano do 
Ensino Médio 

 
Fonte: Brasil, 2015, p. 66. 

 

O conceito de multiletramentos não aparece nessa versão da BNCC. Porém, 

em três momentos, foram encontrados termos relativos ao campo específico dos 

multiletramentos. Na descrição do Componente Curricular Língua Portuguesa, 

quando da menção a “gêneros orais, escritos e multimodais” (p. 36); junto aos 

Objetos Gerais do Componente Curricular Língua Portuguesa na Educação Básica: 

“analisar textos multimodais” (p. 41); relacionado ao termo multiculturalidade, 

presente uma única vez no rol de habilidades do 1o Ano/EM. 

Depois de elaborada a “primeira versão” da BNCC, a mesma foi submetida a 

uma apreciação pública. Posteriormente, o MEC analisou a sistematização das 

contribuições e definiu o que seria incorporado ao documento, originando a 

“segunda versão”, apresentada a seguir.  
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4.2  O componente Língua Portuguesa na segunda versão da BNCCEM (2016) 
 

Em sua segunda versão, o documento determina que cabe ao componente 

Língua Portuguesa “proporcionar aos estudantes experiências que contribuam para 

a ampliação do letramento (ou dos letramentos), entendido como a condição de 

participar de uma diversidade de práticas sociais permeadas pela escrita” (BRASIL, 

2016, p. 505). Assim, em continuidade ao que foi proposto pelos PCN, o texto é 

elemento central na organização dos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento 

desse componente curricular.  

Nesse documento, a utilização do termo linguagens mostra recobrir a 

“linguagem verbal, musical, visual e corporal e para integração desses recursos 

expressivos na participação na vida social”. Ampliando a versão anterior, o termo 

abrange também as distintas formas de experiência: “estéticas, sensoriais, 

sensíveis, corporais, sonoras, cinestésicas, imagéticas e performativas” (BRASIL, 

2016, p. 86 ).  

Para tanto, o componente Língua Portuguesa está organizado em 6 unidades 

curriculares, denominadas: Unidade Curricular I, Unidade Curricular II, Unidade 

Curricular III e assim por diante, não referenciadas a uma fase específica da etapa 

do Ensino Médio. Cada Unidade é composta de 7 a 20 objetivos: Unidade Curricular 

I - 8 objetivos (EM11LI01 a EM11LI08); Unidades Curriculares II e III - 7 objetivos 

(EM13LI01 a EM13LI07); Unidade Curricular IV - 20 objetivos (EM13LI01 a 

EM13LI20); Unidade Curricular V - 19 objetivos (EM13LI01 a EM13LI19); Unidade 

Curricular VI - 16 objetivos (EM13LI01 a EM13LI16), envolvendo ações como: ler (3), 

reconhecer (12), identificar (4), construir (1), refletir (2), avaliar (4), interpretar (3), 

analisar (16), produzir (5), declamar (1), compreender (11), perceber (5), planejar (2), 

relacionar (2), organizar (2), utilizar (2), revisar (5), aprofundar (1), anotar (1), expor 

(1), selecionar (2) e conhecer (2).  

Diferentemente da 1a versão, as unidades curriculares estão relacionadas a 3 

campos de atuação ao invés de 5. São os campos das Práticas literárias (Unidades 

I, II e II); das Práticas Político-Cidadãs (Unidades IV e V); das Práticas de Estudo e 

Pesquisa (Unidade VI), descritas conforme o quadro, a seguir, que compara as 

versões 1 e 2 do documento:  
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Quadro 6 – Campos de atuação BNCCEM (2015 e 2016). 

Campo Caracterização BNCCEM – v.139 Caracterização BNCCEM – v.2 
Práticas artístico-
literárias40  

“[...] dizem respeito à participação 
em situações de leitura/escuta, 
produção oral/escrita na criação e 
fruição de produções literárias” 
(BRASIL, 2015, p. 39). 

“[...] envolvem as práticas com 
textos que possibilitem a fruição 
de produções  literárias e 
favoreçam experiências 
estéticas” (BRASIL, 2016, p. 
506). 

Práticas político-
cidadãs 

“[...] dizem respeito à participação 
em situações de leitura/escuta, 
produção oral/escrita, 
especialmente de textos das 
esferas jornalística, política, 
jurídica e reivindicatória, 
contemplando temas que 
impactam a cidadania e exercício 
de direitos” BRASIL, 2015, p. 39). 

“[...] envolvem especialmente a 
abordagem de textos 
jornalísticos, publicitários, das 
esferas jurídica e reivindicatória, 
contemplando temas que 
impactam a cidadania e o 
exercício de direitos” (BRASIL, 
2016, p. 506). 

Práticas 
investigativas 

“[...] dizem respeito à participação 
em situações de leitura/escuta, 
produção oral/escrita de textos 
que possibilitem conhecer gêneros 
expositivos e argumentativos, a 
linguagem e as práticas 
relacionadas ao estudo, à 
pesquisa, à divulgação científica, 
favorecendo a aprendizagem 
dentro e fora da escola” (BRASIL, 
2015, p. 39). 

“[...] possibilitam conhecer os 
gêneros, 
a linguagem e as práticas 
relacionadas ao estudo, pesquisa 
e divulgação científica, 
favorecendo a aprendizagem 
dentro e fora da 
escola” (BRASIL, 2016, p. 506). 

Práticas culturais 
das tecnologias 
de informação e 
comunicação 

“[...] dizem respeito à participação 
em situações de leitura/escuta, 
produção oral/escrita de textos 
que possibilitem a comunicação a 
distância e a compreensão de 
características e modos de 
produzir, divulgar e conservar 
informação, experimentar e criar 
novas linguagens e formas de 
interação social” BRASIL, 2015, p. 
39-40). 

 

Práticas do 
mundo do 
trabalho 
(exclusivamente 
no ensino médio) 

“[...] dizem respeito à participação 
em situações de leitura/escuta, 
produção oral/escrita de textos 
que possibilitem conhecer os 
gêneros, a linguagem e as 
práticas relacionadas ao mundo 
do trabalho, bem como discutir 
temáticas relativas ao trabalho na 
contemporaneidade” (BRASIL, 
2015, p. 40). 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 

 

                                                
39 V1 e V2 são as versões da BNCC: preliminar e 2a versão, respectivamente.  
40 Na segunda versão, o campo é denominado somente como “literário”.  
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Distintos da versão preliminar, os três campos de atuação social estão 

estruturados em torno dos eixos leitura, escrita, oralidade e conhecimento sobre a 

língua e sobre a norma padrão. Não mais por oralidade, leitura, escrita e análise 

linguística, conforme quadro, a seguir:  

 
Quadro 7 – Eixos estruturantes das práticas do componente Língua Portuguesa BNCC EM 

(2015 e 2016). 
 
 

Eixos  

Composição  (BNCC EM-v.1) Composição  (BNCC EM-v.2) 
apropriação do sistema de escrita 
alfabético/ ortográfico e de 
tecnologias da escrita, oralidade, 
leitura, escrita e análise linguística 

leitura, escrita, oralidade e 
conhecimento sobre a língua e sobre 
a norma padrão  

Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 

 

Os eixos relacionados aos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento de 

Língua Portuguesa, organizados em um grupo de quatro, compreendendo 

dimensões interligadas nas práticas de uso e reflexão, são definidos conforme o 

expresso nos parágrafos a seguir.   

O eixo da escrita envolve, essencialmente, as capacidades: de compreender 

como se estruturam os gêneros argumentativos; de utilizar os recursos linguísticos 

relevantes aos efeitos de sentido pretendidos; de adequar o texto a convenções 

normativas. Essas capacidades se desenvolvem, conjuntamente, nas práticas de 

leitura, escrita e oralidade. Nas práticas de escrita, elas são mobilizadas em 

atividades de planejamento, escrita/reescrita e revisão dos textos. 

Ademais, esse eixo compreende as práticas de linguagem relacionadas à 

interação e à autoria do texto escrito, e têm por finalidades, por exemplo, expressar 

a posição em um artigo de opinião, escrever um bilhete, relatar uma experiência 

vivida, registrar rotinas escolares, regras e combinados, registrar e analisar fatos do 

cotidiano em uma crônica, descrever uma pesquisa em um relatório, registrar ações 

e decisões de uma reunião em uma ata, dentre outros.  

O eixo leitura compreende as práticas de linguagem que decorrem do contato 

do leitor com o texto escrito e de sua interpretação; são exemplos as leituras para 

fruição estética de obras literárias; para a pesquisa e como base de trabalhos 

acadêmicos; para a adoção de um procedimento; para o conhecimento e o debate 

sobre temas relacionados a questões sociais relevantes. As variedades de leitura, 

em voz alta ou de forma silenciosa, também devem ser consideradas no contexto 
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escolar, de acordo com o seu objetivo, tendo em vista que a leitura é uma prática 

social.  

O eixo da oralidade, também presente nos PCN e na versão preliminar do 

documento, mostra que o oral é também objeto de estudos e aponta para a 

necessidade de a escola ensinar ao aluno a usar a linguagem verbal não escrita. 

Esse eixo compreende as práticas de linguagem que acontecem tanto em situação 

de fala como de sinalização – no caso dos estudantes e dos estudantes surdos/as, 

oralizados/as ou não, que têm na LIBRAS sua primeira língua – com ou sem contato 

face a face, citando como exemplo, aula dialogada, recados gravados, seminário, 

debate, apresentação de programa de rádio, entrevista, declamação de poemas e 

contação de histórias. 

Nesta seção, foi apresentada, sucintamente, a 2ª versão da BNCCEM. 

Segue-se a versão homologada do documento pelo então ministro da Educação, 

Rossieli Soares, em dezembro de 2018.   

 
4.3  O componente Língua Portuguesa na terceira versão da BNCCEM (2018) 

 

Em dezembro de 2018, a BNCC do Ensino Médio (BNCCEM) foi aprovada 

para ser uma lei normativa, que define “[...] o conjunto orgânico e progressivo de 

aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das 

etapas e modalidades da Educação Básica [...]” (BRASIL, 2018, p. 7).   

Embora na história recente de organização da educação, sejam encontrados 

instrumentos similares ao que hoje se denomina de Base Nacional Comum (como os 

“Guias Curriculares”, na década de 1980; os “Parâmetros Curriculares”, nos anos 90; 

as “Diretrizes Nacionais Curriculares” para a educação infantil, para o Ensino 

Fundamental e para o Ensino Médio, e homologadas pelo MEC, entre os anos de 

2009 e 2011),  tais documentos não tinham força de lei.  

Diferentemente daqueles, a BNCCEM é um normativo legal. É uma política 

pública educacional, materializada em um documento de lei, condizente com a Carta 

Magna, em seu artigo 210, sendo, portanto, um imperativo constitucional, que 

influencia de forma direta a construção dos currículos escolares.  

Em sentido amplo, todos os comandos da BNCCEM são legais e devem ser 

respeitados. Sendo assim, a BNCCEM “[...]seleciona e organiza os conhecimentos a 

serem ensinados ao longo dos níveis e modalidades da Educação Básica no Brasil” 
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(BRASIL, 2018, p. 7), credenciando-se como o regulamento da educação brasileira 

contemporânea, prevendo, por isso, “o conjunto de aprendizagens essenciais aos 

estudantes brasileiros” no ensino de Língua Portuguesa, bem como nos demais 

componentes em diferentes áreas.  

O documento BNCC do Ensino Médio, que pode ser acessado pelo QRCode 

abaixo, propõe um conjunto de competências gerais e específicas para cada 

área/disciplina, a serem desenvolvidas pelos alunos ao longo da Educação Básica.  

 
Figura 12 – Acesso à BNCCEM por QRCode. 

 
Fonte: Gerado em https://br.qr-code-generator.com/. Acesso em: 11 fev. 2021. 

 

Esse documento surge como determinação  legal,  concomitante ao interesse 

crescente pelo estudo de práticas, interações e formas textuais multissemióticas e 

multimidiáticas, relacionadas às TDIC, no campo aplicado dos estudos da 

linguagem, em resposta ao desafio premente de estabelecer elos entre a educação 

linguística contemporânea e o vertiginoso desenvolvimento tecnológico alcançado 

pela humanidade, sobretudo, na área da comunicação, constituindo-se como um 

instrumento fundamental para o enfrentamento do desafio da equidade no nosso 

país (BRASIL, 2018). 

Tal como nos PCN, na BNCCEM, o conhecimento escolar é dividido em 

áreas, como já se antecipou aqui. A Língua Portuguesa, inserida na área de 

Linguagens e suas Tecnologias, mantendo coerência com os PCN, do qual é uma 

extensão (BRASIL, 2018), é considerada “língua materna geradora de significação e 

integradora da organização do mundo e da própria identidade” (BRASIL, 2000, p. 

10).  

Nessa linha, a BNCCEM organiza-se em quatro áreas de conhecimento, 

dispondo cada uma de competências específicas, que serão desenvolvidas tanto no 

domínio da BNCC como dos itinerários formativos41 das diferentes áreas: 

                                                
41 Itinerário formativo: conjunto de unidades curriculares, organizado conforme o(s) eixo(s):  

investigação científica; processos criativos; mediação e intervenção sociocultural; 



98	
 
 

	

Linguagens e suas Tecnologias42. Cada uma das competências específicas está 

associada a habilidades que apontam para as aprendizagens essenciais 

concernentes aos estudantes do Ensino Médio (BRASIL, 2018). 

Adotando o enfoque das competências, a BNCCEM define competência 

como: “[...] a mobilização de conhecimentos (conceitos e procedimentos), 

habilidades (práticas, cognitivas e socioemocionais), atitudes e valores para resolver 

demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo 

do trabalho” (BRASIL, 2018, p. 8).  

Nessa terceira versão (BRASIL, 2018), o componente Língua Portuguesa 

apresenta cinco campos de atuação social (campo da vida pessoal, campo das 

práticas de estudo e pesquisa, campo jornalístico-midiático, campo de atuação na 

vida pública e campo artístico), “como no Ensino Fundamental, mas sem indicação 

de seriação” (BRASIL, 2018, p. 485). Segundo o documento, essa “decisão permite 

orientar possíveis progressões na definição anual dos currículos e das propostas 

pedagógicas de cada escola” (BRASIL, 2018, p. 485). Esses campos estão 

relacionados aos eixos “leitura, produção de textos, oralidade (escuta e produção 

oral) e análise linguística/semiótica” (BRASIL, 2018, p. 500). Conforme o quadro, a 

seguir, cotejando as três versões:  

 
Quadro 8 – Comparativo de versões da BNCCEM. 

 1a. versão  2a. versão  3a. versão 
Prática de 
linguagem/ 
eixos de 
aprendiza-
gem  

● Leitura 
● Escrita  
● Oralidade  
● Análise linguística   

● Leitura 
● Escrita  
● Oralidade e  
● Conhecimento sobre 

a língua e sobre a 
norma padrão 

● Leitura  
● Produção de Textos  
● Oralidade (escuta e 

produção oral)  
● Análise 

Linguística/Semiótica 
Campos de 
atuação  

● Campo artístico-literário 
● Campo das práticas 

político-cidadãs 
● Campo investigativo 
● Campo cultural das 

tecnologias de informação 
e comunicação 
● Campo do mundo do 

trabalho 

● Campo literário  
● Campo político-

cidadão   
● Campo investigativo 

● Campo artístico 
● Campo de atuação na 

vida pública   
● Campo da vida 

pessoal  
● Campo das práticas 

de estudo e pesquisa  
● Campo jornalístico-

midiático  
Fonte: Elaborado pela pesquisadora.  

                                                                                                                                                   
empreendedorismo. Disponível em: https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/ 
content/id/70268199.  Acesso em: 20 nov. 2020.  

42 Note-se que o termo “código”, presente nos PCNs para a descrição das Área, não parece na 
BNCC.  
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Na primeira versão, o eixo análise linguística foi apresentado como análise 

linguística na ótica de USO-REFLEXÃO-USO (BRASIL, 2015, p. 36). Na segunda 

versão, o eixo foi designado como conhecimento sobre a língua e sobre a norma, 

propondo a aprendizagem dos conhecimentos gramaticais, revelando uma 

perspectiva funcional a serviço da atividade de produção escrita e leitura de textos 

(BRASIL, 2016, p. 92). A terceira versão apresenta o termo “análise linguística e 

semiótica” (AL), apontando para “uma nova perspectiva de reflexão sobre o sistema 

linguístico e sobre os usos da língua, com vistas ao tratamento escolar dos 

fenômenos gramaticais, textuais e discursivos” (MENDONÇA, 2006, p. 205).  

Comparando as versões, nota-se que, no campo “Práticas de linguagem/eixos 

de aprendizagem”, o termo “escrever” foi abandonado na última versão, que 

assumiu a proposta de “produção de textos”. Isso se deve ao fato de que o ato 

de produzir texto vai muito além do registro gráfico, diz respeito, dentre outros 

fatores, a todo o processo do conteúdo: o seu planejamento, o público com o qual 

estabelece interlocução, a modalidade de linguagem que deve ser utilizada, as 

mídias de veiculação, os resultados que são esperados com aquele texto e, claro, o 

acabamento em si. Ademais, pode-se produzir textos sem que necessariamente 

tenha-se que escrever, quando, por exemplo, o professor executa o papel de escriba 

e pede que os estudantes criem oralmente um texto, isso é produção de texto tanto 

da parte dos alunos quanto da parte do professor. De acordo com o documento, as 

práticas de leitura e produção de textos são construídas  

 
[...] a partir de diferentes linguagens ou semioses [...] consideradas 
práticas de multiletramentos, na medida em que exigem letramentos 
em diversas linguagens, como as visuais, as sonoras, as verbais e as 
corporais. Já os novos letramentos remetem a um conjunto de 
práticas específicas da mídia digital que operam a partir de uma nova 
mentalidade, regida por uma ética diferente (BRASIL, 2018, p. 487 – 
nota de rodapé). 
 

Pesquisas recentes na área consideram o termo “práticas de leitura” como um 

desdobramento da noção de “práticas de letramento”, difundida, especialmente por 

Street em várias publicações, como a que ocorre compilação na produzida em 

parceria com Lefstein (STREET e LEFSTEIN, 2007). Nessa publicação, os autores 

propõem leitura, escrita, fala e audição – essas duas últimas compreendendo 

oralidade – como elementos constituintes do letramento. 
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Em referência ao quadro anteriormente proposto, em sua parte inferior, na 

primeira coluna do quadro, a expressão análise linguística, presente na 1ª versão, foi 

mantida na 3ª (ver última coluna) com o acréscimo do vocábulo “semiótica”. Sua 

definição é encontrada nas páginas do documento, na sua versão integral, no 

capítulo reservado à língua portuguesa, voltado ao ensino fundamental:  
 

O Eixo da Análise Linguística/Semiótica envolve os procedimentos e 
estratégias (meta)cognitivas de análise e avaliação consciente, 
durante os processos de leitura e de produção de textos (orais, 
escritos e multissemióticos), das materialidades dos textos, 
responsáveis por seus efeitos de sentido, seja no que se refere às 
formas de composição dos textos, determinadas pelos gêneros 
(orais, escritos e multissemióticos) e pela situação de produção, seja 
no que se refere aos estilos adotados nos textos, com forte impacto 
nos efeitos de sentido. Assim, no que diz respeito à linguagem verbal 
oral e escrita, as formas de composição dos textos dizem respeito à 
coesão, coerência e organização da progressão temática dos textos, 
influenciadas pela organização típica (forma de composição) do 
gênero em questão. No caso de textos orais, essa análise envolverá 
também os elementos próprios da fala – como ritmo, altura, 
intensidade, clareza de articulação, variedade linguística adotada, 
estilização etc. –, assim como os elementos paralinguísticos e 
cinésicos – postura, expressão facial, gestualidade etc. No que tange 
ao estilo, serão levadas em conta as escolhas de léxico e de 
variedade linguística ou estilização e alguns mecanismos sintáticos e 
morfológicos, de acordo com a situação de produção, a forma e o 
estilo de gênero (BRASIL, 2018, p. 80). 

 

O delineamento conceitual acima exposto insere-se numa proposta de ensino 

baseada em práticas articuladas de leitura, produção de texto, fomentada na 

primeira metade dos anos 80, como uma alternativa pedagógica ao ensino-

aprendizagem de língua portuguesa, especialmente, ao que antes se denominava 

ensino de gramática e ao tratamento dado ao texto em seus muitos domínios. 

Diversamente do ensino descontextualizado da gramática, a AL vincula-se aos 

demais eixos de estudo da língua/linguagens, dando sustentação aos mesmos.  

Nesse sentido, a BNCCEM de língua portuguesa envolve não o ensino 

instrumental, cujo objetivo é o domínio da língua concebida como um código, que 

precisa ser aprendido a ser codificado e decodificado para compreensão da 

informação.  

Contrariamente, a BNCCEM de língua portuguesa propõe o trabalho com o 

texto não como decodificação, mas como prática responsiva em que, ao deparar-se 

com um texto, o estudante se sinta provocado a refletir sobre as multissemioses das 
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quais o autor lança mão para atribuir-lhes sentidos e possa recorrer a esses 

recursos no momento de suas produções textuais. Essa proposta ainda denota 

oposição ao ensino tradicional calcado na norma da língua, oferecendo uma ruptura 

com a análise puramente gramatical, assumindo a “linguagem nas dimensões 

sistêmica (ou gramatical), textual, discursiva e também normativa” (MENDONÇA, 

2006, p. 208). Segundo a autora,  

 
[...] a AL é parte das práticas de letramento escolar, consistindo 
numa   reflexão explícita e sistemática sobre a constituição e o 
funcionamento da linguagem nas dimensões sistêmica (ou 
gramatical), textual, discursiva e também normativa, com o objetivo 
de contribuir para o desenvolvimento de habilidades de 
leitura/escuta, de produção de textos orais e escritos e de análise e 
sistematização dos fenômenos linguísticos (MENDONÇA, 2006, p. 
208).  

 

No quadro 8, o termo “semiótica” compondo a expressão “PRÁTICAS de 

Leitura, escuta, produção de textos (orais, escritos, multissemióticos) e análise 

linguística/semiótica” na 3ª versão da BNCCEM “[...] tem por objeto de investigação 

todas as linguagens possíveis, ou seja, examina os modos de constituição de todo e 

qualquer fenômeno como o de produção de significação e de sentido” (SANTAELLA, 

1983, p. 13). O eixo da análise linguística abarca conhecimentos linguísticos – sobre 

o sistema de escrita, o sistema da língua e a norma-padrão – textuais e discursivos 

e sobre os modos de organização e os elementos de outras semioses – visuais 

(imagens estáticas e em movimento), sonoras (música, ruídos, sonoridades), verbais 

(oral ou visual-motora, como Libras, e escrita) e corporais (gestuais, cênicas, dança) 

(BRASIL, 2018). Ou seja, o eixo engloba as demandas decorrentes das 

multissemioses e, consequentemente, enfatiza os multiletramentos, em virtude do 

caráter do texto contemporâneo, cada vez mais multissemiótico e multimodal.  

Desse modo, a linguagem deve ser explorada em sentido amplo, podendo-se 

investigar fenômenos relacionados ao sistema da língua, à composição discursivo-

textual e aos elementos linguísticos e não-linguísticos. Portanto, uma prática de 

análise linguística semiótica, nessa perspectiva [semiótica], deve considerar os 

elementos relacionados diretamente à multimodalidade da linguagem (movimento, 

cor, tamanho, enquadramento, timbre, expressões faciais, volume etc.), como parte 

da concretização de um texto, e não somente o texto verbal escrito.  
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Assim, foi gerado um quadro síntese que sumariza diferenças substanciais 

entre o trabalho com a gramática tradicionalmente feito e o trabalho com a prática de 

análise linguística: 

 
Quadro 9 – Diferenças teórico-metodológicas entre o trabalho com a gramática tradicional e 

a prática de análise linguística. 
Ensino de Gramática Prática de Análise Linguística 

Concepção de língua como sistema, 
estrutura inflexível e invariável. 

Concepção de língua como ação 
interlocutiva situada, sujeita às interferências 
dos falantes. 

Fragmentação entre os eixos de ensino: as 
aulas de gramática não se relacionam 
necessariamente com as de leitura e de 
produção textual. 

Integração entre os eixos de ensino: a AL é 
ferramenta para leitura e a produção de 
textos. 

Metodologia transmissiva, baseada na 
exposição dedutiva (do geral para o 
particular, isto é, das regras para o exemplo) 
+ treinamento 

Metodologia reflexiva, baseada na indução 
(observação dos casos particulares para a 
conclusão das regularidades/regras). 

Privilégio das habilidades metalinguísticas. Trabalho paralelo com habilidades 
metalinguísticas e epilinguísticas. 

Ênfase nos conteúdos gramaticais como 
objetos de ensino, abordados isoladamente 
e em sequência mais ou menos fixa. 

Ênfase nos usos como objetos de ensino 
(habilidades de leitura e escrita), que 
remetem a vários outros objetos de ensino 
(estruturais, textuais, discursivos, 
normativos), apresentados e retomados 
sempre que necessário. 

Centralidade da norma-padrão. Unidade privilegiada: o texto. 
Preferência pelos exercícios estruturais, de 
identificação e classificação de unidades/ 
funções morfossintáticas e correção. 

Preferência por questões abertas e 
atividades de pesquisa, que exigem 
comparação e reflexão sobre adequação e 
efeitos de sentido. 

Fonte: Mendonça (2006, p. 207). 
 

Em relação ao quadro 9, no que tange aos campos de atuação, na parte 

inferior do quadro, esse aspecto envolve a compreensão de que os textos que 

orbitam a dinâmica da prática escolar e da vida social devem subsidiar a 

estruturação didática dos saberes acerca da significação em suas diferentes formas 

de manifestação (linguagens). Assim, o ensino de análise linguística volta-se para as 

necessidades originadas no repertório de gêneros com os quais o aluno toma 

contato.  

Ademais, os campos incorporam dimensões de uso da linguagem dentro e 

fora  da escola, oportunizando situações de ensino-aprendizagem em diferentes 

esferas, em atividades do cotidiano, contemplando, por exemplo: a produção do 

conhecimento e a pesquisa; o exercício da cidadania, que abrange, por exemplo, a 



103	
 
 

	

possibilidade de manter-se atualizado sobre os fatos do mundo e opinar sobre eles, 

de desenvolver a propriedade em propor ideias de pautas, de discuti-las, apreciá-las 

e de oferecer alternativas para soluções de problemas, como forma de vislumbrar 

possibilidades de atuação na vida pública; a formação estética, que possibilite o 

olhar sensível relacionado tanto à experiência de leitura e escrita do texto literário 

como  à compreensão e produção de textos artísticos multissemióticos.  

Os campos de atuação ou “esferas de circulação”, dimensão advinda dos 

estudos sobre gêneros discursivos, dão-se num curso progressivo que tem início na 

vida pessoal, em que a veiculação de gêneros orais e menos escolarizados é, 

sobremodo, elevada (Campo da vida pessoal), direcionando-se a práticas e gêneros 

mais escolarizados, com a dominância da escrita e do oral público.  

Nesse sentido, o conceito de campo de atuação não se limita à ideia de 

espaço físico, uma vez que é influenciado pelos conjuntos de objetos e ações 

prototípicas do espaço em que as interações acontecem. Tal relação define quais 

práticas e gêneros podem ser atualizados no espaço em que se desenvolvem as 

práticas de determinada esfera. Ainda, os campos de atuação apontam para uma 

abordagem integrada das linguagens e de suas práticas. Do ponto de vista da área, 

a ideia de campo de atuação 
 

[...] propõe que os estudantes possam vivenciar experiências 
significativas com práticas de linguagem em diferentes mídias 
(impressa, digital, analógica), situadas em campos de atuação social 
diversos, vinculados com o enriquecimento cultural próprio, as 
práticas cidadãs, o trabalho e a continuação dos estudos (BRASIL, 
2018, p. 485).  
 

Os campos de atuação social, determinados para contextualizar as práticas 

de linguagem no Ensino Médio estão organizados e descritos da seguinte forma: 
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Quadro 10 –  Campos de atuação social. 

Campo Descrição 
Vi

da
 p

es
so

al
 

“O campo da vida pessoal organiza-se de modo a possibilitar uma reflexão 
sobre as condições que cercam a vida contemporânea e a condição juvenil no 
Brasil e no mundo e sobre temas e questões que afetam os jovens. As 
vivências, experiências, análises críticas e aprendizagens propostas nesse 
campo podem se constituir como suporte para os processos de construção de 
identidade e de projetos de vida, por meio do mapeamento e do resgate de 
trajetórias, interesses, afinidades, antipatias, angústias, temores etc., que 
possibilitam uma ampliação de referências e experiências culturais diversas e do 
conhecimento sobre si” (BRASIL, 2018, p. 488). 
“O campo da vida pessoal pretende funcionar como espaço de articulações e 
sínteses das aprendizagens de outros campos postas a serviço dos projetos de 
vida dos estudantes. As práticas de linguagem privilegiadas nesse campo 
relacionam-se com a ampliação do saber sobre si, tendo em vista as condições 
que cercam a vida contemporânea e as condições juvenis no Brasil e no 
mundo”. (BRASIL, 2018, p. 502). 

A
rt

ís
tic

o-
lit

er
ár

io
 

“No campo artístico-literário, buscam-se a ampliação do contato e a análise mais 
fundamentada de manifestações culturais e artísticas em geral. Está em jogo a 
continuidade da formação do leitor literário e do desenvolvimento da fruição. A 
análise contextualizada de produções artísticas e dos textos literários, com 
destaque para os clássicos, intensifica-se no Ensino Médio. Gêneros e formas 
diversas de produções vinculadas à apreciação de obras artísticas e produções 
culturais (resenhas, vlogs e podcasts literários, culturais etc.) ou a formas de 
apropriação do texto literário, de produções cinematográficas e teatrais e de 
outras manifestações artísticas (remidiações, paródias, estilizações, 
videominutos, fanfics etc.) continuam a ser considerados associados a 
habilidades técnicas e estéticas mais refinadas” (BRASIL, 2018, p. 503). 

Pr
át

ic
as

 d
e 

es
tu

do
 e

 
pe

sq
ui

sa
 

“O campo das práticas de estudo e pesquisa mantém destaque para os gêneros 
e as habilidades envolvidos na leitura/escuta e produção de textos de diferentes 
áreas do conhecimento e para as habilidades e procedimentos envolvidos no 
estudo. Ganham realce também as habilidades relacionadas à análise, síntese, 
reflexão, problematização e pesquisa: estabelecimento de recorte da questão ou 
problema; seleção de informações; estabelecimento das condições de coleta de 
dados para a realização de levantamentos; realização de pesquisas de 
diferentes tipos; tratamento de dados e informações; e formas de uso e 
socialização dos resultados e análises” (BRASIL, 2018, p. 504).  

Jo
rn

al
ís

tic
o-

m
id

iá
tic

o 

“No Ensino Médio, enfatiza-se ainda mais a análise dos interesses que movem o 
campo jornalístico-midiático e do significado e das implicações do direito à 
comunicação e sua vinculação com o direito à informação e à liberdade de 
imprensa. Também estão em questão a análise da relação entre informação e 
opinião, com destaque para o fenômeno da pós-verdade, a consolidação do 
desenvolvimento de habilidades, a apropriação de mais procedimentos 
envolvidos nos processos de curadoria, a ampliação do contato com projetos 
editoriais independentes e a consciência de que uma mídia independente e 
plural é condição indispensável para a democracia. Aprofundam-se também as 
análises das formas contemporâneas de publicidade em contexto digital, a 
dinâmica dos influenciadores digitais e as estratégias de engajamento utilizadas 
pelas empresas”. (BRASIL, 2018, p. 502). 

Continua 
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Cotinuação Quadro 10 

A
tu

aç
ão

 n
a 

vi
da

 p
úb

lic
a Nesse campo “[...] ganham destaque as condições de produção dos textos 

legais, sócio e historicamente situados e, em última instância, baseados nas 
experiências humanas, formulados com vistas à paz social. A discussão sobre o 
Estatuto da Juventude e seu cumprimento e a análise e produção coletiva de 
projetos de lei também são postos em evidência. Análises de campanhas e 
programas políticos e de políticas públicas, bem como de estratégias de 
acompanhamento do exercício do mandato de governantes, também são 
consideradas em algumas das habilidades propostas. Ainda no domínio das 
ênfases, indica-se um conjunto de habilidades que se relacionam com a análise, 
discussão, elaboração e desenvolvimento de propostas de ação e de projetos 
culturais e de intervenção social (BRASIL, 2018, p. 502). 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 
 

Nessa direção, “tanto a promoção humanística, científica, cultural e 

tecnológica do País” como a “promoção dos princípios do respeito aos direitos 

humanos, à diversidade”, expressos no Art. 2º do PNE perpassam esses campos, 

uma vez que, segundo a BNCCEM,  

  
Os direitos humanos perpassam todos os campos de atuação social 
de diferentes formas, seja no debate de ideias e organização de 
formas de defesa de direitos (campo jornalístico-midiático e campo 
de atuação na vida pública), seja no exercício desse direito (direito à 
literatura, à arte, à informação, aos conhecimentos disponíveis, ao 
saber sobre si etc.) (BRASIL, 2018, p. 505). 
 

Na BNCCEM, os objetos de conhecimento – aqui entendidos como conteúdo, 

conceitos e processos – e as habilidades são orientados para cada campo de 

atuação, a partir das práticas de linguagem. As habilidades são disponibilizadas sob 

a perspectiva da integração dos eixos organizadores e objetos de conhecimento, 

tendo em vista o percurso longitudinal de escolarização.  

Além disso, a BNCCEM parte da definição de linguagem dos PCN, “uma 

forma de ação interindividual orientada para uma finalidade específica; um processo 

de interlocução que se realiza nas práticas sociais existentes numa sociedade, nos 

distintos momentos de sua história” (BRASIL, 1998, p. 20). Essa definição incorpora 

teses da análise dialógica do discurso e de outras abordagens enunciativo-

discursivas. Desse modo, o enunciado não é tomado isoladamente, mas dentro de 

uma concepção dialógica de linguagem, calcada nos estudos do Círculo de Bakhtin.  

Nesse entender, a Prática de Análise Linguística (PAL) é compreendida como 

um fenômeno interacional que propicia a constituição do sujeito por meio da 

língua(gem). Isso porque é mediante as interações que os sujeitos estabelecem 
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relações uns com o(s) outro(s), que a língua(gem) é (re)significada, formando  “uma 

corrente dialógica através dos enunciados produzidos, os quais manifestam seus 

posicionamentos axiológico-valorativos” (PEREIRA e COSTA-HÜBES, 2021, p. 10). 

Para que isso ocorra, os usuários da língua/linguagem executam escolhas 

linguístico-discursivas conforme um projeto enunciativo-discursivo. Logo, segundo 

Pereira e Costa-Hübes (2021, p. 10), com base em Volóchinov,  

 
[...] se queremos, no ensino de LP, analisar/refletir dialogicamente 
o/sobre emprego/uso da língua(gem), precisamos considerar as 
coerções do cronotopo, da esfera de atividade humana, do gênero do 
discurso, enfim, do contexto no qual o enunciado se inscreve, 
lembrando que tais escolhas o impregnam de tons valorativos e 
ideológicos que “expressa[m] a situação histórica concreta que gerou 
o enunciado” (VOLÓCHINOV, [1929] 2018, p. 228). 
 

Nesse entendimento, faz sentido e é insubstituível o texto como a unidade de 

ensino, em razão de que as interações são mediadas por enunciados. Disso decorre 

que na BNCC, o texto é a unidade de trabalho, o grande vetor a ser considerado 

dentro nas aulas de língua portuguesa na perspectiva enunciativo-discursiva. Sendo 

assim, em sua proposta, a BNCCEM 
 

[...] assume a centralidade do texto como unidade de trabalho e as 
perspectivas enunciativo-discursivas na abordagem, de forma a 
sempre relacionar os textos a seus contextos de produção e o 
desenvolvimento de habilidades ao uso significativo da linguagem em 
atividades de leitura, escuta e produção de textos em várias mídias e 
semioses (BRASIL, 2018, p. 67). 
 

Conforme sumariamente exposto nesta seção, a BNCCEM estabelece que a 

ação docente deve levar o aluno a ter, dentre outras, a competência específica para  

 
Compreender o funcionamento das diferentes linguagens e práticas 
culturais (artísticas, corporais e verbais) e mobilizar esses 
conhecimentos na recepção e produção de discursos nos diferentes 
campos de atuação social e nas diversas mídias, para ampliar as 
formas de participação social, o entendimento e as possibilidades de 
explicação e interpretação crítica da realidade e para continuar 
aprendendo (BRASIL, 2018, p. 491). 

 

A BNCCEM-LP surge em face às mudanças que se acirram na sociedade 

atual, uma sociedade pós-fordismo, que “[...] substitui as antigas estruturas 

hierárquicas de comando, epitomadas no desenvolvimento de técnicas de produção 
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em massa” (KALANTIZIS et al., 2020, p. 54), período em que  “as escolas não 

ensinavam mais do que os três fundamentos “básicos rudimentares”: leitura, escrita 

e aritmética; que faziam com que as crianças basicamente memorizassem listas de 

palavras com a ortografia correta e corrigissem erros gramaticais”. O período pós-

fordismo requer “uma nova linguagem, resultado, em grande parte, de novas 

tecnologias, cada vez mais multimodais e digitais de interação e, até mesmo, de 

controle de máquinas no ambiente de trabalho” (KALANTIZIS et al., 2020, p. 56).   

Esse novo cenário desafia os educadores a promoverem o desenvolvimento 

de alunos preparados para interagir com novas linguagens do mundo, 

correspondentes às mudanças radicais que atualmente estão em andamento. Os 

estudantes precisam ter habilidades que lhes permitam “operar através dos múltiplos 

modos de comunicação, ou seja, que estejam aptos a ler e a escrever sobre o 

mundo por meio dos modos oral, escrito, visual, tátil e espacial, alternando-os 

sempre que necessário” (KALANTIZIS et al., 2020, p. 58).   

Dado isso, o enaltecimento da diversidade linguística e textual é, na 

BNCCEM, sobremodo, elevado, indicando a importância de os estudantes 

vivenciarem  

 
[..] experiências significativas com práticas de linguagem em 
diferentes mídias (impressa, digital, analógica), situadas em campos 
de atuação social diversos, vinculados com o enriquecimento cultural 
próprio, as práticas cidadãs, o trabalho e a continuação dos estudos 
(BRASIL, 2018, p. 485).  
 

Essas demandas exigem que as escolas de Ensino Médio expandam os 

contextos nos quais os jovens aprendem a tomar e sustentar decisões, a fazer 

escolhas e assumirem posições (BRASIL, 2018, p. 486). Requerem também 

“possibilitar aos estudantes condições tanto para o adensamento de seus 

conhecimentos, alcançando maior nível de teorização e análise crítica, quanto para 

o exercício contínuo de práticas discursivas em diversas linguagens” (BRASIL, 2018, 

p. 486).  

Nesse sentido, “O letramento tradicional da “letra” não é mais adequado [...]” 

(KALANTIZIS et al., 2020, p. 58). Precisam, em vez disso, de letramentos para a 

cidadania, centrada em alunos letrados críticos, que saibam negociar as diferenças 

de suas linguagens sociais, dialetos e discursos transculturais híbridos, negociando 

dessa forma, suas próprias identidades (KALANTIZIS et al., 2020).  
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Nesse cenário para além da cultura do impresso (ou da palavra escrita), que 

deve continuar tendo visibilidade na educação escolar, deve-se contemplar a cultura 

digital, originária do ciberespaço e da linguagem da internet, ocasionada pelos 

avanços tecnológicos; os multiletramentos e os novos letramentos, entre outras 

qualificações que procuram denominar novas práticas sociais de linguagem que 

devem ocorrer na escola (BRASIL, 2018), sem que se olvide, é claro, do seu 

compromisso com os letramentos locais ou vernaculares e com os valorizados. “É 

preciso garantir que as juventudes se reconheçam em suas pertenças culturais, com 

a valorização das práticas locais, e que seja garantido o direito de acesso às 

práticas dos letramentos valorizados” (BRASIL, 2018, p. 487). 

Assim, a presente seção apresentou, sucintamente, questões relativas à Base 

Nacional Comum Curricular para o Ensino Médio no Componente Língua 

Portuguesa, fazendo um percurso pelas três versões desse documento. A seção 

seguinte expõe a determinação metodológica empregada para fins da análise em 

resposta às perguntas de pesquisa.  
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5  ENCAMINHAMENTOS METODOLÓGICOS: TRILHANDO A PESQUISA 
DOCUMENTAL 

 

Esta seção apresenta a metodologia adotada, que pauta a análise do corpus 

desta pesquisa. Para tanto, utilizam-se principalmente as contribuições de Chizzotti 

(1998, 2003), de Flick (2013), de González Rey (2002, 2003, 2005), dentre outros, 

para tratar da pesquisa qualitativa. Lankshear e Knobel (2008a) constituirão os 

fundamentos para a análise documental, Moita Lopes (1996, 2006) para a 

Linguística Aplicada.  Os critérios de análise têm como base a metodologia proposta 

por Rojo (2013a).  

A estrutura da seção compreende, além desta introdução, a apresentação: da 

área e paradigma de pesquisa; do tipo de pesquisa; dos procedimentos de análise e 

interpretação de dados; das categorias de análise; e, por fim, dos procedimentos de 

geração de dados.   

Primeiramente, antes de dissertar acerca das escolhas metodológicas, são 

retomados os objetivos da pesquisa. O objetivo geral deste trabalho é analisar a 

afiliação teórica da Base Nacional Comum Curricular para o Ensino Médio 

(BNCCEM) (BRASIL, 2018), no componente Língua Portuguesa, no que tange aos 

multiletramentos. 

Especificamente, esta pesquisa tem como objetivos específicos:  

a) identificar as características dos multiletramentos em sua articulação com as 

habilidades indicadas na BNCCEM-LP;  

b) confrontar/analisar a(s) concepção(ões) teórica(s) relativa(s) às 

características (ou dimensões) dos multiletramentos presentes no 

documento;  

c) analisar/confrontar as dimensões dos multiletramentos relacionadas ao 

objeto de ensino propostos na BNCC para o componente Língua Portuguesa 

no Ensino Médio.   

Dirigidas a estes objetivos, foram criadas as seguintes perguntas de 

pesquisa:  

I. Como as características dos multiletramentos articulam-se às habilidades 
referidas na BNCCEM?  

II. Para qual (ou quais) concepções teóricas a BNCCEM aponta? De que 

modo essas concepções teóricas estão relacionadas aos multiletramentos? 
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III. Como os multiletramentos estão relacionadas ao objeto de ensino 

propostos na BNCCEM-LP? 

 

5.1   Área e paradigma de pesquisa  

 

Esta pesquisa está inserida na área da Linguística Aplicada (LA) e, na medida 

em que não preza por quantificar os fenômenos relacionados à linguagem da BNCC, 

mas sim por realizar a análise do discurso documental, configura-se por uma 

abordagem de cunho qualitativo e interpretativo, adotando, por conseguinte, o 

paradigma qualitativo de investigação.  

Os pontos que ligam esta pesquisa a essas escolhas estão esboçados nas 

linhas a seguir.   

O primeiro ponto é que a pesquisa qualitativa engloba, atualmente, um amplo 

campo transdisciplinar, abrangendo as ciências humanas e sociais, recorrendo a 

diferentes tradições e paradigmas de análise advindos de diferentes correntes 

teóricas, como o positivismo, a fenomenologia, a hermenêutica, o marxismo, a teoria 

crítica e o construtivismo, e admitindo variados tipos de investigação para o estudo 

de um fenômeno situado (CHIZZOTTI, 1998, 2003).   

Apartando-se das grandes narrativas e dos paradigmas únicos, para a 

pesquisa qualitativa, pautada pela teoria crítica, inexiste uma “interpretação pura – 

na verdade, nenhuma metodologia, nenhuma teoria social ou educacional ou 

discursiva pode alegar uma posição privilegiada que possibilite a produção de 

conhecimento autorizado” (KINCHELOE e MC LAREN, 2006, p. 288). O ponto 

central da pesquisa qualitativa centra-se, pois, no engajamento humanista do 

pesquisador em apreender o mundo a partir da ótica de um indivíduo marcado e 

situado historicamente (DENZIN e LINCOLN, 2006). No capítulo intitulado O sétimo 

momento, deixando o passado para trás, os autores assim definem pesquisa 

qualitativa:  
 

A pesquisa qualitativa é um campo interdisciplinar, transdisciplinar e, 
às vezes, contradisciplinar, que atravessa as humanidades, as 
ciências sociais e as ciências físicas. A pesquisa qualitativa é muitas 
coisas ao mesmo tempo. Tem um foco multiparadigmático. Seus 
praticantes são suscetíveis ao valor da abordagem de múltiplos 
métodos, tendo um compromisso com a perspectiva naturalista e a 
compreensão interpretativa da experiência humana. Ao mesmo 
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tempo, trata-se de um campo inerentemente político e influenciado 
por múltiplas lealdades éticas e políticas.  

A pesquisa qualitativa adota duas tensões ao mesmo tempo. Por um 
lado, é atraída a uma sensibilidade geral, interpretativa, pós-
experimental, pós-moderna, feminista e crítica. Por outro lado, é 
moldada para concepções da experiência humana e de sua análise 
mais restritas à definição positivista, pós-positivista, humanista e 
naturalista (DENZIN e LINCOLN, 2006, p. 390).  

 

Tal como o paradigma qualitativo, que abarca várias áreas do conhecimento, 

Moita Lopes (1996) considera a Linguística Aplicada (LA) como que perpassando 

áreas das Ciências em geral, envolvendo a Antropologia, a Teoria Educacional, a 

Psicologia e a Sociologia. A Linguística Aplicada é uma ciência social. E, como 

afirma, Moita Lopes (2006, p.20), 

  
[...] a LA não tenta encaminhar soluções ou resolver os problemas 
com que se confronta ou constrói. Ao contrário, a LA procura 
problematizá-los ou criar inteligibilidades sobre eles, de modo que 
alternativas para tais contextos de usos da linguagem sejam 
vislumbradas.  

 

Eis o segundo ponto.  Um objeto de pesquisa situado, tal como o desta 

pesquisa, demanda um tratamento inter e transdisciplinar, haja vista a necessidade 

de buscar subsídios em diferentes áreas, como, por exemplo, a semiótica e a 

linguística para dar respostas aos problemas de relevância social, transpondo os 

limites do essencialmente linguístico e disciplinar. Sendo assim, ao se analisar a 

coerência teórica da BNCCEM, pretende-se construir inteligibilidades43 acerca de um 

documento normativo cujo recorte aqui proposto se aplica, estritamente, às 

aprendizagens do componente Língua Portuguesa, que, para além do conteúdo 

linguístico necessário para a comunicação, deve preparar o aluno para o 

enfrentamento do mundo.  

Como assinala Mignolo (2000), a aprendizagem da língua não envolve 

somente a aquisição de um código, mas uma maneira de se estar no mundo. Sendo 

a BNCCEM um instrumento constituinte da educação, ela interfere nas práticas 

sociais nos seus diversos níveis. Isso porque, de maneira geral, a educação 

                                                
43 O emprego do termo inteligibilidade é entendido em relação à complexidade dos textos lidos. Essa 

escolha decorre do fato de ser a expressão comumente utilizada por estudiosos cujos trabalhos têm 
se voltado para a área de leitura e simplificação textual (SCARTON et al., 2010; SCARTON e 
ALUÍSIO, 2010). 
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linguística deve visar à formação de cidadãos habilitados para atuar criticamente por 

onde transitam. Ou, como complementa Rajagopalan (2003), significa, por meio da 

linguagem, transformá-los em “cidadãos do mundo” (RAJAGOPALAN, 2003, p. 70). 

Como a Linguística Aplicada explicita um compromisso social com a resolução de 

questões em que a linguagem ocupa lugar central (KLEIMAN, 2013), nesse sentido 

esta pesquisa e a LA também dialogam.  

O terceiro ponto que direciona essa escolha diz respeito ao fato de, 

ultimamente, a LA ter-se enveredado para uma série de objetos diferentes da sala 

de aula (ROJO, 2013b), como 

  
[...] os letramentos escolares e não escolares, os referenciais e 
propostas curriculares, os processo de formação de professores, as 
práticas e discursos de sala de aula e os materiais impressos de 
diferentes tipos (apostilados, fascículos, cadernos do professor e do 
aluno, sequência didática e livros didáticos)” (ROJO, 2013b, p. 163).  

 

A propósito disso, o presente trabalho recai sobre uma fonte documental, um 

dispositivo legal emitido pelo Ministério da Educação, encarregado de construir uma 

política de educação que atenda à grande diversidade de ambientes físicos e sociais 

de que se constitui a realidade educacional brasileira.  

O quarto ponto diz respeito às questões de pesquisa para as quais o método 

selecionado se adequa e que foram formuladas dirigidas para o objetivo da 

pesquisa.  No contexto da pesquisa qualitativa, o objetivo não determina o modo 

como enxergamos o mundo, mas ajuda o pesquisador a inventar questões e 

estratégias para explorá-lo (KINCHELOE e MC LAREN, 2006). Entretanto, esse 

processo de apreensão do conhecimento, partindo da inquietação e passando pela 

averiguação e interpretação dos fatos, não tem um fim em si mesmo, nutrido que é 

pelo compromisso político de transformação da realidade.   

O quinto ponto refere-se à ressonância da pesquisa. No paradigma 

qualitativo, considera-se que “uma afirmação de conhecimento tem dimensões 

sociais” (HUGHES, 1983, p. 22). Tal compreensão coincide com a abordagem 

epistemológica defendida por Moita Lopes (2006, p. 16), segundo a qual “[…] uma 

Linguística Aplicada como área de pesquisa mestiça e ideológica, que precisa 

considerar, inclusive, os interesses a que servem os conhecimentos que produz”.   

Como observa Kincheloe (2003, p.18 apud LANKSHEAR e KNOBEL, 2008a, 

p.15), os professores não vivem no mesmo ambiente profissional dos pesquisadores 
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e o lugar que alimenta as diretrizes e a ênfase educacional é “ainda... bem distante 

da escola” produzida por “especialistas em um domínio exclusivo”. De qualquer 

sorte, as discussões aqui propostas podem, por exemplo, recrudescer a discussão 

sobre a necessidade de se repensar a formação do professor de Língua Portuguesa, 

para que cursos, currículos, disciplinas e programas de universidades passem a ser 

orientados não pelo tradicionalismo arraigado ao longo de muitos anos, mas por  

abordagens que, alinhadas com a realidade atual, possibilitem aos professores 

empoderar-se em relação ao componente que ensinam (ou ensinarão), enfocando-o 

à luz das reais necessidade e interesses dos alunos como usuários competentes e 

capazes, numa perspectiva de educação para a alteridade, baseada no respeito à 

diferença e na originalidade de cada indivíduo presente em sala de aula.  

Dado que a “interpretação envolve uma visão holística dos fenômenos 

analisados, demonstrando que os fatos sociais sempre são complexos, históricos, 

estruturais e dinâmicos” (GODOY, 1995, p. 25), assume-se  uma perspectiva crítica 

perante a linguagem da BNCCEM, com interesse na transmissão não linear de 

conteúdos e/ou aprendizagens de Língua Portuguesa, que, desconexa da realidade, 

não leva em conta o contexto sócio-histórico-cultural em foco e suas necessidades 

(MAGALHÃES, 2011), tendo em vista a configuração própria da Linguística Aplicada 

Crítica (LAC) como uma “prática interrogadora” (FABRÍCIO, 2006, p. 49).  

O sexto ponto relaciona-se à esfera teórica desta pesquisa. González Rey 

(2002, 2003, 2005) afirma que o pesquisador na pesquisa qualitativa não toma 

posse da realidade, mas sugere inteligibilidades na totalidade de dados produzidos, 

amparado por um referencial teórico que confere valor ao conhecimento, dada sua 

“capacidade de gerar campos de inteligibilidade que possibilitem tanto o surgimento 

de novas zonas de ação sobre a realidade, como de novos caminhos de trânsito 

dentro dela através de nossas representações teóricas” (GONZÁLEZ REY, 2005, p. 

6). O pesquisador assinala, ainda, que o aparato teórico é componente basilar que 

possibilita (re)construir  a realidade de uma pesquisa qualitativa. No caso deste 

estudo, deve trazer em seu bojo premissas, conceitos, concepções e ferramentas 

em sincronia com as necessidades do mundo atual, que impõem ao cidadão uma 

postura mais ativa em relação aos usos da linguagem.  

“O que somos, nossas identidades sociais, são construídas por meio de 

nossas práticas discursivas com o outro” (MOITA LOPES, 2002, p. 32).  Sendo 

assim, o sétimo ponto diz respeito ao fato de LA querer intervir na ou falar à prática 
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social (MOITA-LOPES, 2006). Disso decorre o intento em criar inteligibilidades 

acerca de um documento cujo componente linguagem tem o papel central e devido 

ao fato de esta pesquisa ser situada no mundo, e de poder utilizar-se de um método 

empírico, tendo como objeto [empírico] de análise o discurso documental presente 

na BNCCEM, no componente Língua Portuguesa.  

São salutares, portanto, os pontos que unem a Linguística Aplicada e o 

paradigma qualitativo nesta pesquisa, como instrumentais pertinentes para o 

alcance do objetivo nela traçado.  

 

5.2      Pesquisa documental  
 

Como fonte para a obtenção de dados, como já destacado, optou-se pela 

análise documental, envolvendo a BNCCEM (BRASIL, 2018), um documento 

normativo externo à escola, oriundo de fontes governamentais, encontrado em 

formato eletrônico. No tocante à pesquisa documental, ela é o método que busca, de 

forma não direta, criar proximidade com a realidade social através da análise de 

documentos gerados pelo homem.  

Ao optar pela pesquisa documental, este estudo se filia ao pensamento de 

Lankshear e Knobel (2004, p. 35), quando afirmam que os documentos “informam 

decisões presentes e futuras sobre o ensino, estratégias de aprendizagem, políticas 

da escola, etc. (...) e podem proporcionar uma série de perspectivas sobre um 

evento ou questão”44. Na esteira desse pensamento, Lankshear e Knobel (2008a, p. 

177-178) complementam que, numa pesquisa qualitativa, os documentos envolvem:  
 

• O potencial para fundamentar decisões presentes e futuras 
relacionadas à educação em geral, à Pedagogia dentro de uma 
área disciplinar específica ou entre disciplinas, além do 
desenvolvimento profissional de professores, de políticas 
educacionais, de grades curriculares, etc.;  

• O potencial para proporcionar uma “leitura” ou relato do 
desenvolvimento de uma política, de um currículo, uma prática, um 
evento social ou outro fenômeno que cause algum impacto na 
educação (por exemplo, responsabilidade escolar, testes 
padronizados, recursos curriculares, novos planos de ensino);  

                                                
44 Livre tradução do original: “Documents inform present and future decisions about teaching, learning 

strategies, school policies, and so on. Documents mays provide a range of perspectives on an event 
or issue. They can enable the researcher to reconstruct an account of a past evente, phenomenon or 
practice” (LANKSHEAR e KNOBEL, 2004, p. 35). 
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• O potencial para proporcionar esclarecimentos contextuais e 
históricos de uma questão, evento, problema ou prática relevante 
para a educação [...]. (LANKSHEAR e KNOBEL, 2008a, p. 177-178, 
aspas do original). 

 

Por conseguinte, segundo esses autores, a pesquisa de análise documental 

do ponto de vista do seu cunho investigativo pode se apresentar segundo os 

seguintes formatos: como uma “pesquisa que construa ‘interpretações’ para 

identificar ou construir significado”, como uma “pesquisa baseada em documentos 

realizada para desenvolver uma postura ‘normativa’ sobre uma questão” ou como 

uma pesquisa que use “o texto para promover achados substantivos sobre o mundo” 

(LANKSHEAR e KNOBEL, 2008a, p.105). 

Nesse pormenor, uma vez que o escopo desta pesquisa está relacionado às 

dimensões dos multiletramentos e às concepções teóricas imbricadas no documento 

corpus de pesquisa, o foco desta tese direciona-se para o primeiro formato 

apresentado por Lankshear e Knobel (2008a, p. 105), que consiste em “investigar os 

tipos de significados construídos através do texto”. 

Segundo Lankshear e Knobel (2008a, p. 117),  

 
Quando usamos documentos como dados, devemos examinar 
cuidadosamente até onde vão suas afirmações conceituais no que se 
refere a reforçar determinados sistemas de significação e as várias 
crenças e práticas nele baseadas. E devemos perguntar-nos se 
queremos acompanhar essas afirmações conceituais e seus 
vínculos. Se não quisermos, não devemos aceitá-las.  
 

Ao se lançar mão de um documento como objeto de pesquisa, esse é 

assumido, segundo Flick (2009), como um meio de comunicação, tendo em vista 

que foi construído com um propósito determinado, para alguma aplicação, tendo, até 

mesmo, um destinatário presumido. Assim, o documento abordado não foi utilizado 

como “contêiner de informações” (FLICK, 2009), mas considerando-se o contexto de 

produção do documento, sua finalidade e para quem se direciona, no intuito de 

entender o contexto no qual está inserido.   

Ao mesmo tempo, como um dispositivo de Lei, a BNCCEM pode ser 

percebida como uma peça de persuasão retórica (PARINI, 2017), alicerçada em 

questões sócio-históricas. Sendo um documento oficial, é direcionado a um 

determinado grupo de pessoas, cujo conteúdo dá a saber o que seus autores ou as 
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instituições que eles representam fazem ou pretendem fazer (FLICK, 2013). Assim, 

são documentos produzidos com um propósito determinado, em que a maneira 

como é apresentado influencia os efeitos que serão produzidos pelo documento 

sendo parte constitutiva do seu significado (FLICK, 2013).  

Desse modo, quanto ao documento da BNCC, a análise está fundamentada 

na perspectiva da pesquisa documental. A seguir, são apresentados os 

procedimentos de análise e geração de dados. 

 
5.3 Procedimentos de análise e interpretação  

 

O presente estudo compreende a BNCCEM como um discurso legal em um 

gênero (base curricular). Tal compreensão está amparada na perspectiva teórico-

metodológica dos estudos do discurso do Círculo de Bakhtin, segundo o qual 

“falamos apenas através de determinados gêneros do discurso” (BAKHTIN, [1979] 

2011, p. 282).  

Com base nessa compreensão, como procedimento de análise, esta pesquisa 

adota a metodologia desenvolvida por Rojo (2013a), por ser composta pela 

hibridização de diferentes elementos, sustentados em três vertentes teóricas, bases 

desta pesquisa:  

a) a concepção de gêneros de discurso, de herança bakhtiniana (BAKHTIN, 

[1979] 2011; 2016);   

b) a concepção de multiletramento, originada pelo New London Group 

(1996).    

c) a concepção de matrizes de linguagens, de herança pierceana 

(SANTAELLA, 2010).  

Segundo Rojo (2013a), com base em Bakhtin, o gênero em que se materializa 

um enunciado é mais que um formato. Ele define formas de composição do 

enunciado em seu estilo, envolvendo recursos lexicais fraseológicos e gramaticais, 

em função de um tema, ou seja, de certos efeitos de sentido visados pela vontade 

enunciativa do locutor, dependentes de sua apreciação de valor sobre significações 

ou parceiros interlocutores.   
Desse modo, o corpus escolhido foi analisado de acordo com a noção 

bakhtiniana de gênero do discurso e suas dimensões essenciais: tema, composição 
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(modalidades) e estilo (unidades semióticas), tendo em vista uma determinada   

esfera social em que circula, mídias e tecnologias e a perspectiva dialógica do 

discurso, conforme o diagrama: 

 
Figura 13 –  Diagrama da teoria dos gêneros discursivos. 

 
Fonte: ROJO (2013a). Adaptado pela pesquisadora. 

 

Tendo selecionado e delimitado o corpus e definido a metodologia de análise, 

a etapa posterior desta pesquisa envolveu a mobilização de categorias de análise, a 

seguir,  para abordagem do material recortado.   

 
5.4    Categorias de análise (Tríade Rojeana)  

 

As categorias de análise foram depreendidas do diagrama interpretativo 

proposto por Rojo (2013a) e Rojo e Barbosa (2015), assentadas na tríade: práticas 

de linguagem (1); situação de comunicação (2) e seus componentes; gênero do 

discurso (3) e seus componentes.  

 
5.4.1   Primeiro elemento da tríade: práticas de linguagem  
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O primeiro item do diagrama, “práticas de linguagem”, corresponde a práticas 

que envolvem os diferentes usos da linguagem em função das condições em que ela 

é produzida e daquelas em que será recebida, nos diferentes campos de atuação. 

Práticas de linguagem abrangem o contexto histórico, social, político ou cultural, 

interferindo nas escolhas dos temas, dos gêneros discursivos e dos recursos 

expressivos, combinando (ou não) diferentes linguagens e incluindo a mídia 

impressa, digital ou analógica.   

Ao mesmo tempo, o conceito de prática de linguagem evoca “práxis”, 

compreendida como ações humanas capazes de transformar a nossa vida, o mundo 

e a natureza (ROJO e BARBOSA, 2015). Práxis é “a atividade do sujeito que, de 

algum modo, aproveita algum conhecimento ao interferir no mundo, transformando e 

se transformando a si mesmo” (KONDER, 2003, p. 1).    

 
● Formas de materialização 

As práticas de linguagem se materializam nas práticas discursivas 

diversificadas em diversas linguagens, nos âmbitos da produção artístico-cultural, da 

vida escolar, cidadã e do trabalho etc. A BNCC, por exemplo, é um documento 

normativo pertencente ao campo das práticas de atuação da vida pública e ao 

campo educacional. Implica compreendê-lo como um produto sócio-histórico e 

cultural em que atuam vários agentes (instituição de ensino, professores, 

legisladores, agentes públicos, etc.), com relações sociais entre si na produção de 

enunciados concretos, com determinados objetivos.  

 
5.4.2   Segundo elemento da tríade: situação de comunicação  
 

O segundo elemento da tríade é a situação de comunicação. Ao estudar um 

documento legal como gênero discursivo, importam os discursos com os quais ele 

dialoga nas esferas de atividade em que os sujeitos atuam, como a escola, mas 

também é preciso atenção aos discursos de outras esferas que exercem enorme 

poder sobre elas, como as esferas política e jurídica. Toda situação de comunicação 

envolve elementos como: esfera, tempo histórico, lugar, mídias, participantes, 

conteúdo temático, apreciação valorativa,  comentados, a seguir.  
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5.4.2.1   Esfera – tempo histórico, lugar, participantes  
 

Para Bakhtin ([1952-1953] 2011), em cada esfera da atividade humana 

circulam e são utilizados gêneros que correspondem às condições específicas dessa 

esfera; assim, “uma dada função (científica, técnica, publicística, oficial, cotidiana) e 

determinadas condições de comunicação discursiva, específicas de cada campo, 

geram determinados gêneros” (BAKHTIN, [1952-1953] 2011, p. 266), ou seja, um 

determinado tipo de enunciado, relativamente estável do ponto de vista temático, 

composicional e estilístico. 

As esferas estão “relacionadas aos tipos de atividade humana 

desempenhadas em uma dada esfera, por sua vez, aos gêneros discursivos que 

nelas circulam em forma de textos/enunciados concretos” (ROJO e BARBOSA, 

2015, p. 68). 

As esferas de atividade e de circulação de discurso não existem de forma 

isolada, isto é, não são concebidas de modo estanque. Inversamente, as diferentes 

esferas se atravessam continuamente em nosso dia-a-dia, rearranjando nossas 

posições e, até mesmo, nossos direitos, deveres e discursos em cada uma delas.  

 

● Formas de materialização  

Esfera envolve “um conjunto de conceitos subordinados, como os de 

“propósito” finalidade ou [valor], “lugar histórico” e “tempo histórico”, “participantes” 

ou “agentes” ou atores” (ROJO e BARBOSA, 2015, p. 70, aspas do original). Podem 

ser depreendidos por meio do emprego de pronomes pessoais retos, pela utilização 

de pronomes pessoais oblíquos, pronomes possessivos e desinências número-

pessoais dos verbos; por meio de nomes próprios, siglas de entidades, órgãos e 

instituições que remetem às diferentes esferas da sociedade; pelo uso de sintagmas 

adverbiais, expressando tempo e finalidade.  

Por exemplo, na apresentação da BNCC (BRASIL, 2018, p. 5), há um eu 

coletivo que se coloca como um dos principais atores dessa cena enunciativa. Ele é 

revestido figurativamente pelo ator Ministro da Educação Mendonça Filho, sendo 

concretizado pelo investimento do nome de um órgão: o Ministério da Educação 

(MEC) que, por sua vez, evoca órgãos a ele ligados, seja de assistência direta 

(Gabinete, Consultoria Jurídica, Assessoria Especial de Controle Interno, 
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Corregedoria e Secretaria-Executiva), como os órgãos específicos singulares 

(Secretaria de Educação Básica, Diretoria de Políticas e Diretrizes da Educação 

Básica etc.) e órgão colegiado (Conselho Nacional de Educação).  

Ancorada em seu tempo e lugar histórico, a BNCCEM, promulgada em 2018, 

decorre o Plano Nacional de Educação, mediante proposta do Poder Executivo, 

aprovada pelo Congresso Nacional.  

 
5.4.2.2 Mídias e tecnologias  

Mídias são meios, ou seja, suportes materiais, canais físicos ou digitais, por 

meio dos quais as linguagens se materializam e através dos quais seguem seu 

curso. O veículo, meio ou mídia de comunicação é o componente material aparente 

de todo processo comunicativo (SANTAELLA, 2007).  

 
● Formas de materialização  

Mídia digital é a que utiliza um conjunto de aparelhos e veículos de 

comunicação baseados em tecnologia digital. Tais como: ferramenta de gif, wiki, 

site, de animação, de edição e finalização de filme/fotografia; ferramentas e 

ambientes colaborativos (Google forms, Google docs, Teams etc.); programas, 

softwares, apps etc. 

Mídia eletrônica é aquela que transmite a informação através de 

equipamentos eletrônicos, como os antigos TV, rádio, vídeos, cinema, fotografia. 

Mídia impressa é aquela veiculada pelo meio impresso pelo uso de impressão 

em papel. São livros didáticos, jornais, revistas, folhetos, folders, malas-diretas, etc. 

 

5.4.2.3 Conteúdo temático  
	

O conteúdo temático refere-se à finalidade discursiva, ao objeto de discurso, à 

criação e orientação de sentido do discurso, considerando que “cada esfera social 

tem sua orientação específica para a realidade, seus objetos de discurso, sua 

função sócio-ideológica específica'' (RODRIGUES, 2001, p. 43). Em algumas 

esferas de atividade, como as esferas oficiais ou produtivas, há uma possibilidade 

maior de esgotamento do sentido do objeto do enunciado, “nas quais os gêneros do 
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discurso são de natureza sumamente padronizada e o elemento criativo está 

ausente quase por completo” (BAKHTIN, [1952-1953] 2011, p. 281). 

 
● Formas de materialização  

Depreendido no conjunto das relações dialógicas e ideológicas presentes em 

cada esfera da atividade humana, o conteúdo temático não pode ser interpretado 

apenas como o assunto ou tópico principal de um enunciado. Na BNCCEM, o 

conteúdo temático versa sobre as aprendizagens essenciais para os estudantes 

brasileiros na etapa do ensino médio da Educação Básica.  

 

5.4.2.4 Apreciação valorativa  
  

No texto também se arquitetam maneiras de conceber e apresentar a visão 

de mundo do falante e quais princípios ideológicos este segue. “Desse modo, 

qualquer enunciado é, na concepção de Círculo, sempre ideológico – para eles, não 

existe enunciado não ideológico. E ideológico em dois sentidos: qualquer enunciado 

se dá numa esfera de uma das ideologias [...] e expressa sempre uma posição 

avaliativa [...]” (FARACO, 2003, p. 46-47). 

 

● Formas de materialização  

No uso de verbos: 

− prospectivos45 (advertir, ameaçar, avisar, predizer, prognosticar e vaticinar – 

costumam ser vistos como sinônimos, prever): “Isso inclui raciocinar e utilizar 

conceitos, representações e índices estatísticos para descrever, explicar e 

predizer fenômenos” (BRASIL, 2018, p. 418, ênfase adicionada). 

− de avaliação negativa (reprovar, desistir, acusar – sinônimo de denunciar, 

delatar, criticar e censurar, culpar, desqualificar – desacreditar, reprovar, 

responsabilizar, ridicularizar): “Esse exercício permite que os estudantes 

desenvolvam a capacidade de identificar, interpretar, analisar, criticar e 

compreender as formas de registro” (BRASIL, 2018, p. 418, ênfase 

adicionada).   
                                                
45 “Os verbos prospectivos têm entre as suas funções a de antecipar ações que se produzirão ou que 

são suscetíveis de serem produzidas. É um tipo de verbo que está ancorado na relação de fatos 
que se projetam em relação ao futuro” (LUGLI e ANTONIO, 2018, p. 5.).   
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− de avaliação positiva (agradecer, valorizar, felicitar): “Prevê também que o 

jovem valorize a vivência das práticas da cultura corporal de movimento 

como formas privilegiadas de construção da própria identidade, 

autoconhecimento e propagação de valores democráticos [...]” (BRASIL, 

2018, p. 487, ênfase adicionada pela pesquisadora).   

− de sentimento (abater, apegar, sensibilizar etc.): “[...] refere-se ao deleite, ao 

prazer, ao estranhamento e à abertura para se sensibilizar durante a 

participação em práticas artísticas e culturais” (BRASIL, 2018, p. 195, ênfase 

adicionada pela pesquisadora).   

− de conselho (aconselhar, recomendar - quem recomenda denota ser 

generoso, respeitado e conhecedor do assunto): “[...] narrar fatos cotidianos, 

de forma crítica, lírica ou bem-humorada em uma crônica; comentar e indicar 

diferentes produções culturais por meio de resenhas ou de playlists 

comentadas; descrever, avaliar e recomendar (ou não) um game em uma 

resenha” (BRASIL, 2018, p. 76, ênfase adicionada pela pesquisadora).   

− de ordem (exigir, ordenar): “Embora a implementação seja prerrogativa dos 

sistemas e das redes de ensino, a dimensão e a complexidade da tarefa vão 

exigir que União, Estados, Distrito Federal e Municípios somem esforços”. 

(BRASIL, 2018, p. 21, ênfase adicionada).  

No uso de adjetivos axiológicos (KERBRAT-ORECCHIONI, 1980): “A Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento de caráter normativo que 

define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais” (BRASIL, 

2018, 7, ênfase adicionada pela pesquisadora). 

No uso de substantivos estigmatizados: “[...] a BNCC é uma peça central 

nessa direção, em especial para o Ensino Médio no qual os índices de 

aprendizagem, repetência e abandono são bastante preocupantes” (BRASIL, 2018, 

p. 5, ênfase adicionada pela pesquisadora).  

Nas comparações: “Por fim, o componente Língua Portuguesa – tal como 

Matemática – deve ser oferecido nos três anos do Ensino Médio (Lei nº 

13.415/2017)” (BRASIL, 2018, p. 485).  “Em comparação com o Ensino 

Fundamental, a BNCC de Língua Portuguesa para o Ensino Médio define a 

progressão das aprendizagens e habilidades levando em conta” (BRASIL, 2018, p. 

490, ênfase adicionada pela pesquisadora).  



123	
 
 

	

Nas implicaturas de advérbios (“apenas”, “de novo”, “só”, “ainda”, “bastante” 

etc.): “Essa afirmação não se vincula apenas à ideia de vivenciar e/ou aprender, por 

exemplo, os esportes aquáticos (em especial, a natação em seus quatro estilos 

competitivos) [...]” (BRASIL, 2018, p. 219). “[...] a BNCC é uma peça central nessa 

direção, em especial para o Ensino Médio no qual os índices de aprendizagem, 

repetência e abandono são bastante preocupantes” (BRASIL, 2018, p. 5, ênfase 

adicionada pela pesquisadora).  

Nas ênfases (ver negrito): “Considerar que há juventudes implica organizar 

uma escola que acolha as diversidades e que reconheça os jovens como seus 

interlocutores legítimos sobre currículo, ensino e aprendizagem. Significa, ainda, 

assegurar aos estudantes uma formação que, em sintonia com seus percursos e 

histórias, faculte-lhes definir seus projetos de vida, tanto no que diz respeito ao 

estudo e ao trabalho como também no que concerne às escolhas de estilos de vida 

saudáveis, sustentáveis e éticos” (BRASIL, 2018, p. 463, ênfase do original).  

Nas hipérboles: “Para responder a essa necessidade, mostra-se 

imprescindível considerar a dinâmica social contemporânea, marcada pelas 

rápidas transformações decorrentes do desenvolvimento tecnológico” (BRASIL, 

2018, p. 462, ênfase adicionada pela pesquisadora). 

Nos eufemismos: “Entre os fatores que explicam esse cenário, destacam-se o 

desempenho insuficiente dos alunos nos anos finais do Ensino Fundamental, a 

organização curricular do Ensino Médio vigente, com excesso de componentes 

curriculares, e uma abordagem pedagógica distante das culturas juvenis e do 
mundo do trabalho” (BRASIL, 2018, p. 461, ênfase adicionada pela pesquisadora). 

Nas metonímias: “Segundo essa opção, a área propõe que os estudantes 

possam vivenciar experiências significativas com práticas de linguagem em 

diferentes mídias (impressa, digital, analógica), situadas em campos de atuação 

social diversos, vinculados com o enriquecimento cultural próprio, as práticas 

cidadãs, o trabalho e a continuação dos estudos” (BRASIL, 2018, p. 462, ênfase 

adicionada pela pesquisadora). 

Nas interrogações: “Além disso, a ideia de variação e constância comporta 

indagações do tipo “e se fosse?”, que mobilizam processos de abstrações, 

representações e generalizações, essenciais para a criatividade em Matemática ” 

(BRASIL, 2018, p. 522). “A discussão a respeito dessas categorias, bem como de 

suas relações, marca a constituição das chamadas Ciências Humanas. O 
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esclarecimento teórico dessas categorias tem como base a resposta à questão que 

a tradição socrática, nas origens do pensamento grego, introduziu: O que é o ser 
humano?” (BRASIL, 2018, p. 520, ênfase adicionada pela pesquisadora).  

 

5.4.2.5 Multissemiose  

Elementos de natureza diversa, que precisam ser decodificados em unidades 

que vão contribuir para a construção do sentido (COSCARELLI e NOVAIS, 2010, p. 

39).  

● Formas de materialização 

Diferentes materialidades, como desenhos, fotos, tabelas, gráficos, layout e 

design da página, seja ela digital ou impressa etc.  

 
5.4.2.5.1 Semiose verbal  
 

Conforme Feres (2013, p. 93),  

 
A verbalidade, configurada com o signo linguístico, caracteriza-se 
como uma materialidade organizada de acordo com um sistema 
prévio, que fornece signos a partir de uma escolha baseada em um 
processo combinatório submetido tanto a regras organizacionais, 
quanto a relações baseadas em paradigmas. O signo verbal, ou um 
conjunto de signos verbais, assume o status de enunciado quando, 
empregado em uma troca comunicativa, se submete também a 
ajustes comandados pelo contexto, ou seja, pela influência mútua 
exercida pelos parceiros da troca mediada pelo texto, pela presunção 
de saberes partilhados, pela conformação atrelada a gêneros 
discursivos de uso corrente. O caráter linear do signo verbal o 
submete a uma disposição sucessiva de elementos, numa 
organização temporalizada. A forte capacidade simbólica 
característica da verbalidade permite elevado grau de abstração e de 
categorização das coisas do mundo, permitindo dizer tudo o que 
pode ser identificado em uma determinada perspectiva. 

 

● Formas de materialização  

Aspectos notacionais (ortografia padrão, pontuação adequada, mecanismos 

de concordância nominal e verbal, regência verbal etc.). Variação fonético-

fonológica, lexical, sintática, semântica e estilístico-pragmática.  
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5.4.2.5.2  Semiose visual  

A visualidade, em sentido amplo, é composta por elementos 
apreendidos pela visão, seja numa experiência direta com o mundo, 
seja numa relação intermediada por imagens produzidas pelo 
homem, que representam o mundo, ou seja, pela linguagem visual. A 
visualidade pode ser tomada com um Sistema Imagético composto 
por outros sistemas, como a cinésica, os sistemas cromáticos, a 
indumentária, o design e pelos sistemas enunciativos (meramente 
visuais, ou verbo-visuais) ad hoc, que se atualizam, por exemplo, no 
texto publicitário, nas histórias em quadrinhos e nas ilustrações dos 
livros, e suscitam uma sintaxe visual de acordo com as recorrências 
e as convenções relacionadas a cada gênero. O sistema imagético é, 
então, formado por signos cujo significante é da ordem do visual e 
cujo significado depende, em alguma medida, da iconicidade, i.e., de 
uma relação motivada (pela semelhança, ou coincidência de uma 
qualidade) entre significante e significado, ou, nos termos de Peirce 
(2003), entre signo e objeto. Uma imagem alça o caráter simbólico ao 
ultrapassar a simples referencialidade, à medida que se torna 
convencional e incorpora valores ao signo, afirmando seu caráter 
representacional (FERES, 2013, p. 94). 

 

● Formas de materialização  

Enquadramento, ângulo/vetor, cor, brilho, contraste; sequenciação 

(disposição e transição, movimentos de câmera, remix); performances; ângulo 

(frontal, oblíquo, mesmo ângulo, ângulo superior, ângulo inferior; modo semiótico do 

olhar; postura corporal, movimentos e gestualidade significativa, expressão facial, 

contato de olho etc.; cor, saturação, brilho, movimentos do corpo, gestos, ocupação 

do espaço cênico (BRASIL, 2018).    

 

5.4.2.5.3    Semiose sonora  
 

É a linguagem desenvolvida a partir da apreensão e manuseio dos sons, 

organizados, ou não, através da música.  
 

● Formas de materialização  

Volume, timbre, intensidade, pausas, ritmo, melodia, escalas, efeitos sonoros, 

sincronização etc.; entonação, trilha sonora, sampleamento etc.; modulação de voz, 

entonação, altura e intensidade, respiração etc. (BRASIL, 2018).  
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5.4.3 Terceiro elemento da tríade: gênero do discurso  

São apresentadas, a seguir, as categorias envolvidas no gênero do discurso.  

 

5.4.3.1 Tema  

Tema “é o sentido de um dado texto tomado como um todo, ‘único e 

irrepetível’, justamente porque se encontra viabilizado pela refração da apreciação 

de valor do locutor no momento de sua produção. É pelo tema que a ideologia 

circula” (ROJO e BARBOSA, 2015, p. 88, aspas do original). 

 
5.4.3.2 Forma composicional (modalidades)  

“É a organização e o acabamento do todo do enunciado, do texto como um 

todo. Está relacionado ao que a teoria textual chama de “ (macro/super) estrutura” 

do texto, à progressão temática, à coerência e coesão do texto” (ROJO e 

BARBOSA, 2015, p. 94, grifos do original). São os “elementos das estruturas 

comunicativas e semióticas compartilhadas pelos textos pertencentes ao gênero” 

(ROJO, 2005, p.196). 

 

● Formas de materialização  

Expressões como “Era uma vez” e “Viveram felizes para sempre”; nas 

fábulas, a moral; nas receitas, a estruturação em itens dos ingredientes; na 

entrevista, o formato de pergunta e resposta, os papéis de entrevistador e 

entrevistado etc. Estruturas, como: situação inicial, conflito e desfecho, nos contos. 

Estrutura piramidal invertida do gênero notícia, composta por informações que 

partem do mais ao menos importante: lide, dados secundários, fecho. Estruturas em 

verso da canção. Parágrafos, incisos e alíneas nos textos normativos.  

Na composição dos gêneros “deve-se levar em conta a forma de organização, 

a distribuição das informações e os elementos não-verbais: a cor, o padrão gráfico 

ou a diagramação típica, as ilustrações” (KOCH e ELIAS, 2012, p. 109-10). Também 

se refere ao tipo de estruturação do enunciado, ao modo de organizar o texto na 

produção do enunciado, “é a noção acerca da forma do enunciado total, isto é, de 

um gênero do discurso específico, que coloca o discurso em determinadas formas 

composicionais e estilísticas” (RODRIGUES e CERUTTI-RIZZATTI, 2011, p.112). 
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5.4.3.3   Unidades semióticas (estilo) 

São “escolhas linguísticas que fazemos para dizer o que queremos dizer 

(“vontade enunciativa”), para gerar o sentido desejado” (ROJO e BARBOSA, 2015, 

p. 92, grifo do original). 

● Formas de materialização  

Léxico (vocabulário), estrutura frasal (sintaxe), registro linguístico (formal/ 

informal, gírias). Todos os campos da gramática estão envolvidos (ROJO e 

BARBOSA, 2015, p. 92). Pronomes de tratamento, diminutivos, polidez, 

rebuscamentos.   

 

5.4.3.4 Arquitetônica  

A forma arquitetônica é “um conjunto de relações axiológicas (e é, portanto, 

uma realidade relacional) que se concretiza no artefato. [...] uma arquitetônica, 

conteúdo axiologicamente informado pelo autor-criador numa certa composição num 

certo material” (FARACO, 2011, p. 23).  

 

● Formas de materialização  

A arquitetônica é depreendida do todo do “texto acabado em torno da 

valoração advinda de um posicionamento ideológico e axiológico do autor-criador e, 

evidentemente, determinante para o binômio produção/efeito de sentido do 

texto/enunciado” (ROJO e MELO, 2017, p.1280).  
 

5.5 Procedimentos de geração de dados  
 

O corpus desta pesquisa constitui-se do documento Base Nacional Comum 

Curricular para o Ensino Médio (BRASIL, 2018), na parte que versa sobre o 

componente Língua Portuguesa, páginas 497 a 516 do documento. Dessa maneira, 

para esta pesquisa, adotou-se, portanto, um corpus verbal escrito.  

Direcionado aos objetivos da pesquisa, o corpus foi selecionado a partir do 

levantamento lexical que orbita o conceito de multiletramentos.  
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A palavra léxico, aqui utilizada, é entendida à luz de Bakhtin ([1952-1953] 

2016), segundo o qual recursos lexicais são um dos elementos pelos quais efetuam-

se os enunciados, um material linguístico concreto, de onde “os pesquisadores 

extraem os fatos linguísticos de que necessitam” (BAKHTIN, ([1952-1953] 2016, p. 

16). Segundo Bakhtin, a palavra, como unidade significante da língua, atinge sua 

plenitude de sentido não a partir de dicionários e gramáticas, mas na comunicação 

discursiva viva, quando da sua assunção pelo contexto (BAKHTIN, ([1952-1953] 

2016, p. 38). Já o campo lexical é mais amplo que léxico. Trata-se de um 

agrupamento de palavras ou expressões que dizem respeito ao domínio de uma 

mesma realidade, distribuídos segundo as categorias gramaticais: nomes, adjetivos, 

verbos e advérbios etc. 

Sob a ótica apresentada, o recorte do corpus foi realizado com base na 

frequência dos termos lexicais que ativam e veiculam significados do domínio dos 

multiletramentos. Por se tratar de um corpus de pequena extensão, para depreendê-

los, foi utilizada a ferramenta de busca do Adobe Reader, leitor de PDF, que oferece 

modalidades de busca nesse tipo de documento com a utilização de palavras.  

Como o conceito de multiletramentos aponta para letramentos em múltiplas 

culturas, múltiplas linguagens/semioses (imagens estáticas e em movimento, 

música, dança e gesto, linguagem verbal oral e escrita etc.) e múltiplas mídias 

(analógicas e digital) (ROJO e MOURA, 2019), fez-se um levantamento das 

ocorrências com base nos sentidos depreendidos desse conceito, resultando em 

alguns termos e suas flexões e derivações.  

Partindo-se do prefixo multi-, a ferramenta localizou 62 palavras: 

multissemióticos, multiplicidade, multiletramentos, multimidiáticos, multimidiática, 

multimidiático. 

A ferramenta disponibilizou a frequência total e a contagem individual das 

palavras. Assim, esse mesmo critério foi aplicado à raiz –mídia-, resultando na 

localização de 47 palavras entre mídia e mídias. Em seguida, utilizando-se a raiz -

semio-, foram encontradas 24 palavras: semiótica, semioses, semiose e, 

posteriormente, em linguagens e digital. Com a função de pesquisa, o Acrobat 

realçou todos os resultados correspondentes no PDF do termo digitado e suas 

respectivas frequências de ocorrência no total do documento 

Como a ferramenta faz o levantamento do total de palavras no documento e o 

interesse desta pesquisa versa sobre o componente Língua Portuguesa, na parte 
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destinada ao Ensino Médio, foi necessário, ainda, executar uma busca mecânica 

com a barra de rolagem vertical, direcionando a pesquisa para o ponto de interesse 

no documento.  

Expandindo-se para o sintagma anterior e posterior em que foi empregado o 

campo lexical derivado da busca, a ferramenta disponibilizou um escopo básico de 

palavras, oferecendo os parâmetros iniciais para a análise, utilizados em diferentes 

momentos, como por exemplo, no caso do levantamento dos verbos agentivos nos 

descritores das habilidades.   
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6  DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DA PESQUISA  
 

O aprofundamento teórico realizado ao longo das seções um, dois e três, 

assim como a exposição teórico-metodológica exposta na seção quatro, 

possibilitam, nesta seção, proceder à análise do corpus da pesquisa, a saber, a 

Base Nacional Comum Curricular para o Ensino Médio (BNCCEM), na parte que 

versa sobre o Componente Língua Portuguesa (BNCCEM-LP).  

Nesta etapa da análise, em um primeiro momento, é apresentada uma 

descrição da BNCCEM-LP, de forma a detalhar a composição, o estilo e o tema 

(geral); a esfera de produção, circulação e recepção da enunciação / enunciado 

concreto; a mídia que o veicula. Com essa descrição, intenta-se, ainda, chegar à 

forma arquitetônica e à atividade autoral da BNCCEM-LP. Conexo a isso, verifica-se 

sua diagramação, sua disposição gráfica, espacial e a inter-relação entre esses 

elementos. Essa descrição ajudará a situar a análise, referente à coletânea de 

excertos escolhidos para compor o corpus; ainda, será auxiliar nas análises 

qualitativas subsequentes e na interpretação dos resultados.  

Para o levantamento qualitativo, com predominância de uma ou outra a 

depender da pergunta, foram consideradas as categorias do quadro a seguir: 

 
     Quadro 11 – Categorias selecionadas para o levantamento qualitativo. 

Categorias 
a) Gêneros discursivos  

b) Esfera de circulação  

c) Linguagens e semioses  

d) Mídias e tecnologias  

e) Apreciação valorativa  

                           Fonte: elaborado pela pesquisadora.  

 

O corpus de pesquisa selecionado para o levantamento qualitativo foi o 

seguinte: 
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Quadro 12 – Corpus da pesquisa. 

Pergunta da Pesquisa Localização no Documento Habilidade selecionada 

a) Identificar as 
características dos 
multiletramentos em 
sua articulação com as 
habilidades indicadas 
na BNCCEM/LP.  

Descritor de habilidades  

EM13LP10 
EM13LP16 
EM13LP17 
EM13LP18 
EM13LP19 
EM13LP20 
EM13LP21 
EM13LP22 
EM13LP23 
EM13LP25 
EM13LP26 
EM13LP27 
EM13LP34 
EM13LP35 
EM13LP43 
EM13LP54 

b) Confrontar/analisar 
a(s) concepção(ões) 
teóricas relativas às 
características (ou 
dimensões) dos 
multiletramentos 
presentes no 
documento.   

Texto introdutório da Área de 
Linguagens (p. 486) 

 
 

Descritor de habilidades   

EM13LP01 
EM13LP02 
EM13LP05 
EM13LP06 
EM13LP07 
EM13LP08 
EM13LP13 
EM13LP14 
EM13LP15 
EM13LP16 
EM13LP17 
EM13LP19 
EM13LP21 
EM13LP23 
EM13LP25 
EM13LP27 
EM13LP31 
EM13LP32 
EM13LP33 
EM13LP34 
EM13LP35 
EM13LP36 
EM13LP38 
EM13LP40 
EM13LP42 
EM13LP43 
EM13LP44 
EM13LP45 
EM13LP46 
EM13LP47 
EM13LP53 
EM13LP54 

Continua  
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Continuação Quadro 12. 

Pergunta da Pesquisa Localização no Documento Habilidade selecionada 
c) Analisar/confrontar 
as dimensões dos 
multiletramentos 
relacionadas aos 
objetos de ensino 
propostos na BNCC 
para o componente   
Língua Portuguesa no 
Ensino Médio. 

Texto introdutório do 
componente Língua 
Portuguesa (pp. 503; 504; 
510; 512; 519). 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 

 

Em síntese, esta seção foi organizada da seguinte forma: primeiro descreve-

se como o enunciador textualiza o corpus no documento, enfocando os aspectos 

composicionais do texto. Em seguida, com base no corpus selecionado, acima, 

responde-se, consecutivamente, às perguntas 1 a 3 elaboradas com base nos 

objetivos específicos da pesquisa.  
 

6.1   BNCCEM-LP: elementos bakhtinianos 
 
Na página 498 da BNCCEM-LP, no branco do papel, recuado à esquerda, 

com um tipo de letra em caixa alta, acentuada pela cor azul, encontra-se distribuído 

na horizontal um título: Língua Portuguesa.  
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Figura 14 – O Componente Língua Portuguesa no Arranjo Tipográfico. 

 
                Fonte: Brasil (2018, p. 498). 
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Esse título, Língua Portuguesa, expressa o conteúdo temático de um texto 

estruturado em páginas. Dessa forma, estabelece uma relação com aquilo que 

segue, atuando como elemento catafórico, porque anuncia, em parte, o conteúdo 

presente no texto. Essa inscrição constitui, por assim dizer, uma estratégia a serviço 

das intenções do enunciador, funcionando como uma espécie de prenúncio do texto. 

É também o primeiro lugar do seu agir e uma forma de contatar o outro, seu leitor, 

de quem espera uma resposta ativa para realização do seu projeto enunciativo.   

É, em primeiro lugar, pelo título que o enunciatário inicia o seu processo de 

compreensão. Esse elemento essencial cria ou comprova, no espaço do texto, o 

modelo de contexto comunicativo abrangendo interesses, objetivos e crenças; sua 

proposição (sentença) aciona os conhecimentos tocantes ao tema que enuncia; em 

seguida, proporciona a base para que o leitor tome a iniciativa de adquirir, ou não, 

informações referentes ao tema anunciado. 

É, pois, nesse arranjo tipográfico distribuído no alto da página que um “eu” se 

põe à mostra para quem está de fora, posicionando-o como “tu”. Frente a frente 

estão, portanto, enunciador e enunciatário e o objeto do discurso. A correspondência 

à espacialidade é o aqui, a temporalidade é o agora.  

No título Língua Portuguesa, a fonte é Arial, pertencente a uma família 

tipográfica sem-serifa. Essa composição nominal de duas letras, esse substantivo 

próprio, especifica uma língua, um componente, uma disciplina que, num tempo não 

longe deste, era acessível para poucos (SOARES, 2002). Na topologia em que se 

encontra, esse título fixa nele os olhos do leitor e a presença de um eu-enunciador 

assume a construção do tema anunciado: o Componente no documento.  

Os algarismos dispostos à esquerda do nome próprio composto, Língua 

Portuguesa, revelam que o componente está inserido em um contexto maior. A 

subseção 5.1.2.1 corresponde à etapa do Ensino Médio, inserida na Área de 

Linguagens e suas Tecnologias, destinada à Língua Portuguesa. Nessa seção, o 

texto, de modo geral, é heterogêneo, visto que contém diferentes composições na 

sua estrutura. Além de um texto estruturado em prosa, composto por títulos e 

subtítulos, e organizado, majoritariamente, em parágrafos e em alguns tópicos, 

distribuem-se, em quadros, o gênero esquema e o gênero descritor.  

O gênero esquema sumariza as principais partes do conteúdo apresentado, 

desempenhando função catafórica. O gênero descritor, encontrado a partir da 

página 506, como o próprio nome diz, descreve as 53 habilidades específicas 
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relativas ao componente Língua Portuguesa, aspecto que pode ser observado na 

arquitetura, a seguir: 

 
Figura 15 – Printscreen da BNCCEM-LP (descritores). 

 
Fonte: Brasil (2018, p. 506)46. Adaptado. 

 

Nos quadros das habilidades, a primeira linha (item1) indica o campo de 

atuação; a segunda (item 2), as práticas de linguagem sugeridas para os campos de 

atuação; a terceira (item 3) é composta de duas colunas com as descrições das 

habilidades, à esquerda, (item 4) e o numeral indicativo das competências 

específicas (item 5), à direita.  

Nessa composição, outros elementos visuais são encontrados, como os 

títulos grafados em caixa alta e os subtítulos e textos explicativos, em caixa baixa. 

Observa-se, ainda, uma gradação de cores que busca orquestrar os percursos de 

leitura, orientando a atenção do leitor no sentido vertical.   

Formando uma hierarquização visual de modo a destacar informações que 

devem ser percebidas antes das demais, o tom de azul, nas três primeiras linhas 

dos quadros, vai da tonalidade mais escura para a tonalidade mais clara. Nesse 

campo, a cor da letra também varia, delimitando o campo de leitura. Nesse contexto, 

o enunciatário é levado a executar a leitura tanto pela distribuição topológica, como 

por suas direções, e também pelo cromático. 

Nas duas primeiras linhas, compostas pelos títulos Todos os campos de 

atuação social e Práticas, utiliza-se a cor branca, para o fundo azul e, nas demais, a 

cor é predominantemente cinza. Na terceira linha, o negrito destaca o subtítulo 

                                                
46 Para efeito de explanação, foram enumerados os elementos da imagem.  
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Habilidades e o código alfanumérico que as identifica, na linha posterior. Sob esse 

código, o primeiro par de letras identifica a etapa de ensino; o segundo, o 

componente curricular; o primeiro par de números indica o ano a que se refere a 

habilidade; o último par de números indica a posição da habilidade na ordem 

sequencial.   

No espaço do quadro demarcado para cada habilidade, linhas finas as 

separam das Competências específicas, à direita. A área delimitada para as 

habilidades é preenchida pela cor cinza, espaço em que também se notam nuances 

de gris, sendo o mais claro para o fundo e o mais escuro para as letras.  Estes e os 

demais recursos gráficos e cromáticos mencionados gerenciam a atenção do leitor e 

orientam o acesso a informações sobre o Componente Língua Portuguesa.  

 

6.1.1 O descritor de habilidades – BNCCEM-LP 

O Descritor é um texto, em um gênero familiar à esfera educacional. Podemos 

vê-lo em instrumentos como PCN e Matrizes Curriculares, por exemplo. Composto 

por enunciados de curta extensão, esse gênero é organizado, no caso do 

componente Língua Portuguesa, por um estudioso do campo da linguagem. Seus 

potenciais leitores são educadores, de modo geral, e, de modo mais específico, o 

professor do componente Língua Portuguesa, cuja resposta almejada é de ordem 

cognitiva. É desse interlocutor que o texto oficial espera uma compreensão 

responsiva, isto é, que entenda o enunciado e que cumpra o que está sendo 

indicado. O dialogismo, nesse caso, realiza-se por meio da interação verbal entre a 

voz oficial e os potenciais leitores do documento legal, que, em posse desse 

instrumento, são transformados em agentes ativos da comunicação verbal.  

Na diagramação dos quadros, os descritores são ajustados às variantes 

topológicas do formato em um número determinado de zonas horizontais. Quanto à 

linguagem, é própria da área, tendo como temas conceitos elaborados no terreno 

dos estudos linguísticos, trazidos para o campo aplicado dos estudos da 

língua(gem). Quanto aos objetivos dos Descritores, eles são tão diversos quanto são 

suas esferas de aplicação. No caso da BNCCEM-LP, no componente específico 

Língua Portuguesa, eles servem para nortear o caminho de aprendizagem que o 

aluno irá percorrer na área de conhecimento. Em função disso, o Descritor oferece 

as competências e habilidades necessárias.  
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O leitor presumido dos Descritores é, como já mencionado, o professor de 

Língua Portuguesa, isto é, aquele que se supõe conheça os conceitos, conteúdos e 

as metodologias a serem utilizadas para que o aluno desenvolva habilidades e 

competências que lhes permitirão a apropriação dos “bens imateriais” da cultura, 

principalmente, relativos às produções culturais letradas em efetiva circulação social.  

Desse modo, o conteúdo do Descritor é, pois, o produto da combinação resultante 

dos conceitos (objetos de conhecimento), operações mentais e linguagens e mídias 

convertidos em habilidades a serem desenvolvidas pelo aluno. 

No tocante às propriedades linguístico-discursivas, dando forma à alteridade 

do enunciador, cada um dos Descritores possui características peculiares. Ou seja, 

cada um desses pequenos fragmentos, iniciados por algarismos apresentados entre 

parêntesis, mobiliza recursos linguísticos (estilísticos, frasais), temáticos e 

composicionais específicos. O fragmento apresentado, a seguir, pode ser tomado 

como exemplo técnico de como o Descritor das habilidades foi construído. 

 
Figura 16 –   Printscreen da habilidade EM13LP02. 

 
Fonte: Brasil (2018, p. 506). Adaptado. 

 

Note-se que o período se inicia com um verbo que implica um processo 

mental: estabelecer. A transitividade verbal de estabelecer mostra um movimento 

desse sintagma em direção ao seu complemento (objeto), onde aparece explicitado 

o objeto de conhecimento: relações entre partes dos textos. Antecedidos por vírgula, 

outros verbos imediatamente posteriores são identificados.  

Estabelecendo uma relação de simultaneidade, nas orações subsequentes 

reduzidas na forma nominal gerundiva, as ações, representadas pelos verbos, 

compõem a 2a, 3a e 4a orações. Sendo elas desprovidas de um tempo e modo 



138	
 
 

	

específicos, na forma nominal seu valor temporal e modal dependem do contexto em 

que se inserem. Essas orações são introduzidas, respectivamente, pelos verbos: 

considerando, usando/reconhecendo e organizando. Nesses casos, o gerúndio 

determina um evento que se desenvolve como condição do evento anterior.  

No descritor, o gerúndio funciona também como condensador da sentença, 

que faz com que seja possível introduzir, no enunciado, uma série de significados, o 

que torna a prática mais ampla e portadora de maior complexidade de ações. 

As características apontadas no Descritor EM13LP02 podem ou não se 

repetir nos Descritores subsequentes, como é possível notar no fragmento seguinte, 

em que o verbo no infinitivo introduz a oração e os demais são formas verbais 

substantivadas (explicitação, de explicitar; identificação, de identificar e 

compreensão, de compreender), formando orações subordinadas substantivas 

objetivas diretas e não adverbiais reduzidas de gerúndio como demonstrado 

anteriormente. Veja-se:  

 
Figura 17 –   Printscreen da habilidade EM13LP03. 

 
Fonte: Brasil (2018, p. 506). Adaptado. 

 

Assim, o gênero Descritor trata-se de um tipo relativamente estável de 

enunciado, que visa transmitir, de forma resumida, as habilidades necessárias para 

desenvolvimento de uma dada competência cognitiva.  

Ainda relacionado ao aspecto composicional, via de regra, os Descritores têm 

seus enunciados introduzidos por verbos de ação, como: produzir (6)47, 

compreender (6), utilizar (4), construir (3), desconstruir (1),  participar (4), selecionar 

(4), socializar (3), compartilhar (3), engajar-se (3), discutir (2), perceber (2), criar (2), 

elaborar (2), relacionar (2), organizar (2), resumir (1), conhecer (1), acompanhar (1), 

atuar (1), planejar (1), apresentar-se (1), usar (1),de acordo com o exemplo, a seguir:  
                                                
47 O numeral entre parênteses indica a quantidade de vezes que o verbo aparece nas habilidades 

específicas de Língua Portuguesa.  
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Figura 18 – Printscreen das habilidades EM13LP28 a EM13LP32. 

 
Fonte: Brasil (2018, p. 517). Adaptado. 

 

Os verbos destacados na sequência anterior denotam modos de agir/fazer do 

sujeito, inscritos no infinitivo impessoal, indicando um processo de construção do 

conhecimento não tributário de uma fonte ou externo ao sujeito. Por seu aspecto, o 

verbo situa os estudantes como participantes ativos ou, se interpretado na 

perspectiva dos multiletramentos, como “designers ativos do futuro social” (JEWITT, 

2008, p. 245).  

No que se refere a estilo, vê-se nos Descritores a recorrência de gestos 

metonímicos. Isso se deve ao caráter sintético próprio do gênero. Desse modo, não 

são encontradas listas de gêneros do discurso, por exemplo, para se trabalhar 

determinada habilidade – dado que a BNCCEM não é currículo, mas um documento 

que norteia a sua construção –, bem como procedimentos. Disso decorre o uso de 

metonímias como estratégia de economia da língua feita pelo enunciador.  
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Assim, nas habilidades da BNCCEM, os gêneros48 (available designs) estão 

inscritos em sua forma metonímica, sem que se mencione sua genericidade, 

expressos pelo uso de termos como:  gênero(s)”, gênero textual (sic);  texto(s) 

(textos de divulgação científica orais, escritos e multissemióticos de diferentes áreas 

do conhecimento);  produção (produções multissemióticas ou instrumentos), entre 

outros. Note-se o exemplo:  

 
Figura 19 – Aspectos tipológicos relacionados às habilidades 

do Componente Língua Portuguesa. 

 
  Fonte: Brasil/MEC (2018, p. 509). Adaptado. 

 

Além dos termos destacados, no exemplo anterior, foram encontrados outros 

tropos lexicais por expansão semântica. Ao fazer uso da metonímia mídias, no 

exemplo, no nível do texto, o enunciador recobre, no nível do discurso, todos os 

“suportes materiais, canais físicos, nos quais as linguagens se corporificam e através 

dos quais transitam” (SANTAELLA, 2003, p. 24-25).  

As habilidades são ainda, por vezes, preenchidas por figuras, expressas por 

substantivos concretos, como: volume, timbre, intensidade, pausas, ritmo, efeitos 

sonoros, sincronização, entonação, trilha sonora, sampleamento, enquadramento, 

ângulo/vetor, cor, brilho, contraste etc., relativos ao campo do som, da imagem em 

movimento, do design, remetendo aos multiletramentos, de acordo com os excertos 

seguintes:  

                                                
48 A respeito de muitos termos, em Bakhtin, “[...] é relevante lembrar que não existe regularidade, nos 

livros, quanto ao emprego das diversas terminologias, isto é, há empregos de diferentes termos 
para designar conceitos equivalentes epistemologicamente, por exemplo: “horizonte ideológico” 
empregado em MFEL, “horizonte espacial comum” empregado em DVDA e “horizonte apreciativo” 
empregado em MFL. O mesmo se observa acerca do emprego de enunciado: ora somente 
“enunciado”, ora “enunciado concreto”, ora “enunciação” (ROJO e MELO, 2017, p. 1275).  
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Figura 20 – Printscreen da habilidade EM13LP14. 

 
     Fonte: Brasil/MEC (2018, p. 509). 

 

Outro elemento promovedor de expansão semântica é o emprego do plural do 

substantivo (efeitoS de sentido, imagenS, performanceS, elementoS sonoroS etc.). 

Nele, uma gama de seres dobra seu sentido original a fim de significar mais do que 

um elemento dentro de um mesmo grupo de elementos.  

A seguir, com base no aprofundamento teórico e nas reflexões realizadas ao 

longo deste trabalho, analisa-se o corpus descritor para responder à primeira 

pergunta elaborada para esta pesquisa. 

 

6.2 Habilidades requeridas na BNCCEM-LP e sua articulação com os 
multiletramentos  
 

Esta etapa da seção está organizada por Esferas de Atividade (ou de 

circulação de discursos) - assim também o é na BNCCEM-LP. Isso porque os 

documentos oficiais de parametrização do ensino de Língua Portuguesa no Ensino 

Médio (BRASIL, 2006) salientam a necessidade de a escola instaurar um diálogo 

entre práticas sociais de linguagem, mediadas por textos (letramentos) que a 

circundam para além da esfera escolar, considerando o percurso dos estudantes 

conectados “às práticas dos grupos sociais dos quais participam, como também de 

possibilitar sua inserção efetiva em novas esferas sociais, segundo seus anseios 

como profissionais e cidadãos” (BRASIL, 2006, p. 28-9). É também uma forma de 

pensarmos a democratização dos discursos na escola, tendo-se em mente que a 

ideologia comporta várias esferas ideológicas, que identificam áreas da produção 

intelectual humana: a arte, a ciência, a moral, a ética, a filosofia, a religião etc. 
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(BAKHTIN, [1929-1930] 1999, p. 46.) e que, portanto, certas esferas, embora 

fundamentais ao exercício reflexivo da cidadania, não são  muitas vezes possíveis 

de serem acessadas por determinados grupos sociais (ROJO, 2006b, p. 72).  

Entretanto, consoante às exigências de um novo contexto de mudanças de 

mundo e de homem, ocorridas na vida pessoal, no trabalho e na sociedade, existe 

uma demanda clara para que adolescentes e jovens exercitem seu direito de 

participação (UNICEF, s.d.), contribuindo para que sejam bem-sucedidos em 

diferentes setores na vida no trabalho, na vida pessoal e na vida cidadã (NLG, 

1996). Tal perspectiva extrapola os tradicionais modos de ensinar-aprender e gera 

novos caminhos para se avançar novas formas de alunos e professores atuarem nas 

aulas de Língua Portuguesa.  

Nessa direção, o conceito de esferas é basilar neste percurso de 

investigação, por, além de ser na BNCCEM-LP o eixo medular das habilidades e de 

seus respectivos gêneros discursivos, ajudar na detecção da provável existência do 

tema dos multiletramentos.  

Atualmente, as esferas de comunicação utilizam diferentes mídias e 

selecionam diversos recursos semióticos, o que tem efeito sobre as formas de 

composição e estilo dos enunciados (ROJO, 2013a). Cada esfera ideológica reúne 

semioses específicas para aludir à exterioridade e, portanto, um modo peculiar de 

representá-la e refratá-la (BAKHTIN, [1929-1930] 1999, p. 40). Disso decorre que ler 

e escrever, como processos de codificação e decodificação de símbolos ortográficos 

e numéricos somente, embora essenciais, tornaram-se habilidades sobremodo 

simplistas e já não suficientes à plena comunicação (NLG, 1996; KLEIMAN, 2005). 

Dessa maneira, cabe à escola “Complementar a matriz curricular na direção de 

contemplar os multiletramentos com diversidade de mídias, linguagens e culturas, de 

forma articulada com os conteúdos e expectativas de aprendizagem propostos para 

as disciplinas e áreas do currículo” (ROJO e BARBOSA, 2015, p. 18).  

Assim, para os diferentes campos de atuação social, na BNCCEM-LP, os 

multiletramentos devem estar inferidos através de eventos de letramentos que 

oportunizem o contato do aluno com outras semioses, visando à apropriação de 

letramentos múltiplos, multimodais (ou multissemióticos). Espera-se que as 

habilidades, podendo ou não abranger as TDIC, englobem o diálogo a partir da 

diversidade, do desenvolvimento das múltiplas culturas e múltiplas linguagens de 

referência dos alunos, e não apenas os letramentos da letra ou do impresso e os 
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gêneros discursivos da tradição e do cânone (ROJO, 2017), para que o jovem possa 

participar de práticas sociais de leitura e escrita relativas tanto às instâncias formais, 

como também aos espaços informais de atuação, isto é, considerando não apenas 

espaços institucionalizados, mas também outras formas de participação.  

Nessa direção, na primeira habilidade selecionada, EM13LP16, prescrita para 

Todos os Campos de Atuação Social, nota-se o enfoque nos textos orais 

expandindo-se para a percepção do movimento humano, da palavra e da voz. 

Consequentemente, a habilidade amplia o domínio do conceito de letramento aos 

multiletramentos, ao considerar, para além de seu escopo de aplicação tradicional 

da linguagem vinculada à mídia escrita, os gêneros orais associados aos gestos na 

criação de significados:  

 
Figura 21 – Printscreen da habilidade EM13LP16. 

 
          Fonte: Brasil (2018, p. 509). 

 

Refletir sobre a linguagem verbal escrita difere da reflexão da linguagem 

verbal oral, pois coloca a necessidade de pensar sua inserção em um outro tipo de 

materialidade que não aquela possibilitada por textos escritos, mas em enunciados 

audíveis (ROJO, 2006ab). Essa peculiaridade lança novos desafios em termos de 

análise linguística, pois atenta para o fato de que os elementos da fala, ao invés de 

serem naturais, fazem parte da “realidade material específica da criação ideológica” 

(BAKHTIN, [1929-1930] 1999, p. 25).  

Nessa perspectiva, uma vez que o domínio do ideológico e o domínio dos 

signos são mutuamente correspondentes (BAKHTIN, [1920-1930] 1999), a ideologia 

não é algo exterior à fala, mas intrínseca a ela. Além disso, a fala, além de 

ideológica, é social; em razão de que seus elementos são gerados nas relações 

interindividuais e estão recobertos de sentidos conferidos por diferentes 

interlocutores (BAKHTIN, [1920-1930] 1999). 
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Ao falar, não somente itens lexicais e estruturas do sistema gramatical são 

selecionados. Há também elementos linguisticamente significativos realizados por 

meio da oralidade que são escolhidos pelo enunciador para expressar determinada 

significação. Desse modo, a habilidade envolve  diferentes elementos relacionados 

tanto a sistemas tipológicos (verbais), como é o caso dos elementos da fala 

(hesitações, pausas e outras características prosódicas, partes de sílabas, sílabas, 

partes de palavras, palavras, frases e partes de frases, e não-verbais etc.), quanto 

topológicos (movimentos e não-movimentos da cabeça, do tronco, dos olhos, da 

face (mímica) e das mãos e braços etc.) relacionados à percepção visual e à 

gesticulação (ROJO e MOURA, 2019) e, nesse sentido, mostra valorar as interações 

discursivas como multissemióticas, para as quais são requeridas novas habilidades, 

que relacionam o som, o visual (expressão facial etc.), o espaço e o gesto 

(movimentos de gestualidade) (COPE e KALANTZIS, 2000).  

O acento valorativo à multissemioticidade é inferido em outros momentos da 

leitura das habilidades do componente, como na habilidade EM13LP17, a seguir, ao 

considerar gêneros que fazem parte das práticas contemporâneas de linguagem 

(vlog, videoclipe, videominuto, documentário etc.):  

 
Figura 22 – Printscreen da habilidade EM13LP17.  

Fonte: Brasil (2018, p. 509). 

 

 Note-se como os objetos selecionados organizam-se em torno do som, do 

verbo e da imagem em movimento, constitutivos das matrizes de linguagem-

pensamento do ciberespaço (sonora, visual e verbal) (SANTAELLA, 2001, 2004; 

ROJO e MOURA, 2019). Por conseguinte, essa habilidade expande a anterior, pois, 

além das linguagens mencionadas anteriormente, tem a música. Cada uma das 

linguagens, no entanto, não é substituível pela outra; ao contrário, nos gêneros vlog, 

videoclipe, documentário etc., elas podem complementar-se, cruzar-se, enroscar-se, 

juntar-se e até mesmo se separar (SANTAELLA, 2001).  

Obviamente, nessa habilidade, a referência a práticas multi/transmídia conduz 

aos (novos) multiletramentos, uma vez que a narrativa transmídia implica um 
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movimento não sequencial, descentralizado de linguagens e mídias, o que convida 

os estudantes “[...] a identificar nos textos e nos recursos tecnológicos as 

potencialidades das diferentes linguagens e seus modos semióticos para a 

elaboração de sentidos” (ARANDA e FREIRE, 2020, p. 1539). 
 

Do ponto de vista dos consumidores, práticas transmídia promovem 
multiletramentos, isto é, a capacidade de interpretar de forma 
abrangente discursos de diferentes meios e linguagens (Dinehart, 
2008).  Para entender um mundo de narrativas transmídia, o 
leitor/espectador/usuário deve integrar partes textuais espalhados em 
diferentes meios e plataformas, como se fosse um quebra-
cabeça.  Mas a narrativa transmídia vai além da expansão de 
personagens e situações narrativas através de múltiplas mídias e 
plataformas: como já mencionado, também transforma as práticas de 
consumo (SCOLARI, 2016 apud MASSAROLO e PADOVANI, 2019, 
p. 34). 

 

Além disso, ao fazer menção à produção de vídeos variados, a habilidade 

EM13LP17 insere o tema da produção textual ligado ao paradigma de nova 

aprendizagem (KALANTZIS e COPE, 2008), baseado em modalidades outras que 

não apenas a escrita verbal.  

Ao serem introduzidas na mídia digital, as antigas formas de produção textual 

são remodeladas à contemporaneidade, pressupondo sua fusão com as outras 

linguagens, transformando a produção textual na sua essência (SANTAELLA, 2007).  

Nesse cenário, os sujeitos socioculturalmente situados também passam por 

transformação. O aluno sai do seu papel de consumidor de conteúdos de mídias 

para atuar como “prosumer” (JENKINS, [2006] 2009), produtor e consumidor de 

produtos. Isso exige nova lógica na organização do ensino, novos processos, dentro 

de um novo padrão de produção e uma nova postura de professores e estudantes 

no trato com as ferramentas envolvidas. Para que tal produção se desenvolva com 

fluência, há de se aplicar certas formatações específicas, em ambientes digitais, 

envolvendo a manipulação de som e imagem e o desenvolvimento de 

multiletramentos, já se aproximando da noção de transletramento.   

Além do uso de dispositivos tecnológicos, compreendendo as novas TDIC, a 

habilidade EM13LP17 vislumbra novas práticas autorais e coletivas, concernentes à 

proposta epistemológica dos novos multiletramentos, viabilizados pelas “novas 

tecnologias, aplicativos, ferramentas e dispositivos” que trouxeram “novas 

possibilidades de textos/discursos – hipertexto, multimídia e, depois, hipermídia – 
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que, por seu turno, ampliaram a multissemiose [...] dos textos/discursos” (ROJO e 

MOURA, 2019, p. 26). Ainda, a previsibilidade de multissemioses, de modo a 

explorar as potencialidades das diferentes linguagens e seus modos semióticos para 

a elaboração de roteiros envolvendo o uso da escrita para produção de multimídia 

digital, é mais um elemento que diagnostica os novos multiletramentos, uma vez que 

permite que os letramentos valorizados, universais e institucionais não sejam 

ignorados ou apagados, mas, ao contrário, sejam (re)colocados em contato com a 

cultura digital.   

De modo adicional, a respeito do excerto apresentado na figura 22, a 

penúltima linha do trecho (...comentadas etc., para ampliar as possibilidades de 

produção...) traz os fins da ação de elaborar. Essa primeira ação do descritor tem o 

sentido de “preparar gradualmente” (FERREIRA, 1999, p. 252). Relacionado ao 

conceito de multiletramentos, o verbo elaborar remete aos usos e práticas de 

linguagem como um processo não estanque, mas processual de apropriação. Isso 

se deve à característica da abordagem dos multiletramentos, em que o processo de 

design acontece, na aula, em diferentes planos de intervenção sobre os textos 

(COPE e KALANTZIS, 2009). Isso porque o design se forma mediante um processo 

de construção de sentidos, cuja composição advém da inter-relação de seus três 

elementos essenciais: available designs, designing e redesigned em contextos de 

aprendizagem em que os instrumentos não se limitam ao papel e à caneta, mas 

podem incorporar softwares que possibilitam aos designs serem (re)desenhados 

(The (Red)esigned), adequando-se  aos propósitos comunicativos.  

Em EM13LP17, sendo o podcast uma mídia de gêneros essencialmente 

sonoros, possibilita-se o redesigned tanto do ponto de vista da linguagem quanto 

das TDIC. No tocante ao desenvolvimento da oralidade, o podcast permite ainda  

 
a modificação das dinâmicas vocais pelo uso de edição, bem como 
pela inserção de sonoplastias, além de disporem, para a oralidade, 
da possibilidade de revisão expressiva, tida como típica da escrita. 
Essas características advêm do potencial de realização de 
infindáveis regravações no uso de tecnologias como o rádio e o 
podcast (FREIRE, 2013, p. 40). 

 

Entrelaçando-se a essa habilidade (EM13LP18), o Descritor seguinte faz 

referência ao uso de ferramentas próprias para edição:  

 



147	
 
 

	

Figura 23 –   Printscreen da habilidade EM13LP18. 

 
Fonte: Brasil (2018, p. 509). 

 

Nesse fragmento, observa-se que, na habilidade EM13LP18, o verbo no 

gerúndio (explorando e apropriando-se) lembra um ato contínuo de apropriação, 

expresso pela categoria topológica concomitância, num momento de referência 

coincidente com o primeiro ato (utilizar). Primeiramente, o verbo explorar, de sentido 

polissêmico pode ser compreendido, dentre outros sentidos, como “procurar, 

descobrir; percorrer estudando; pesquisar, estudar” (FERREIRA, 1999, p. 307). O 

outro verbo, apropriando-se, cuja ação praticada ocorre no próprio sujeito, pode ser 

entendido como “tomar como seu; tomar como próprio” (FERREIRA, 1999, p. 54). 

Assim, a construção do objeto textual é própria a cada sujeito, que se engaja em 

atividade com o outro num processo de construção coletiva do conhecimento e de 

desenvolvimento de projetos integrados ao conteúdo curricular. Essa forma de atuar 

proporciona aos professores formas efetivas de trabalhar conteúdos relevantes e, 

aos alunos, o desenvolvimento da autonomia e da criatividade, com trabalhos em 

equipe.  

Destarte, no mundo globalizado, a participação em ambientes colaborativos é 

bastante notada. Pela forma como se organizam, esses ambientes apresentam certo 

grau de complexidade, oferecendo a seus participantes a posição presumida de 

estratégias de negociação na divisão de papéis e responsabilidades. A respeito 

disso, a relação entre a habilidade EM13LP18 e os multiletramentos indica 

mudanças importantes e correlacionadas, recoberta por temas como trabalho 

colaborativo, práticas colaborativas e construção coletiva na construção dos designs, 

remetendo à “epistemologia do pluralismo” (NLG, 1996).  

Integrando, ainda mais, o tema do pluralismo, os enunciados observados na 

habilidade EM13LP10, a seguir, tendo em vista a língua portuguesa na sua rica 

diversidade e coexistência, depõem, também, a favor da linguagem no que ela tem 

de “híbrida” e pluralista (SANTAELLA, 2008):  
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Figura 24 – Printscreen da habilidade EM13LP10. 

Fonte: Brasil (2018, p. 508). 

 

Note-se que, por um lado, essa habilidade enfoca a perspectiva de língua 

enquanto fenômeno heterogêneo, compreendendo seu grau de diversidade e 

variabilidade, não baseada em estereótipos, mas na abertura cultural. Por outro, 

concernente à característica bifronte do conceito de multiletramentos, a habilidade 

EM13LP10 alude à propriedade de abranger a multiplicidade cultural e linguística, ou 

seja, à diversidade em razão de diferenças geográficas, do perfil socioeconômico, de 

níveis de escolaridade, de categorias como profissão, idade, sexo, entre outras, em 

diversas práticas e eventos de letramentos.  

Para o desenvolvimento dessa habilidade, a internet, por exemplo, é um 

território fértil. O espaço comunicativo das redes sociais (fotolog, twitter, weblogs 

etc.) bem exemplifica o caráter histórico da língua, demonstrando que a plenitude 

estrutural, em nenhuma das variedades da língua, nunca é alterada. “Elas passam 

sim por contínuas reconfigurações estruturais, mas nunca perdem seu caráter 

estruturado [...]” (FARACO, 2008 p.73-74).  

Tomando-se como exemplo o comentário observado em um fotolog 

(RECUERO, 2012, p. 63): “sempre liiiiiiiiiiiiiiiiiiinda mari *-* bom final de semana:*”. 

Nota-se “a repetição da letra “i” como forma de simular uma entonação oral, e o uso 

dos emoticons (“*-*” e “:*”) representando, respectivamente, olhos cintilantes e um 

beijo”. No entanto, seu aspecto estrutural permanece inalterado, apesar do uso dos 

signos criados a partir de convenções de uso da linguagem no ciberespaço.  

Outro exemplo seriam as conversações observadas no Twitter:  

 
Usuário A: Tenho trufas de chocolate na geladeira. :-D (3h ago) 
Usuário B: É um convite? :-P RT @usuarioA: Tenho trufas de 

chocolate na geladeira. :-D (3h ago)  
Usuário A: @usuarioB Se tu conseguir chegar aqui antes do 

@usuario C terminar com elas, pode ser. :D (2h ago)  
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Usuário C: @usuarioA @usuarioB Too late! (38 min ago)  
Usuário B: @usuarioA @usuarioC Damned! (4 min ago)  
(RECUERO, 2012, p. 65)  

 

Nessa conversação desenvolvida entre três pessoas, embora note-se o uso 

de abreviações “RT” (abreviação de retweet – reenvio de uma mensagem publicada 

por outra pessoa) e símbolos, como “@” e “:-D” como forma de contactar o 

interlocutor, a característica estrutural, tanto do discurso direto como da organização 

frasal/oracional, não se modifica.    

Ainda, a fim de promover a expressão das diversas identidades culturais 

presentes na Esfera da Vida Pessoal, a habilidade EM13LP20 mostra receptividade 

aos gostos e interesses, de modo que diferentes grupos socioculturais possam 

salvaguardar suas preferências:  

 
Figura 25 –  Printscreen da habilidade EM13LP20. 

 

 

 

 

 

             Fonte: Brasil (2018, p. 511). 

 

Note-se que o termo prática e seu qualificador aparecem grafados no plural: 

“práticas culturais”, mostrando a necessidade de ser desenvolvido o tema da não 

hierarquização das diferenças, de modo que não seja extraído da linguagem sua 

característica plurivalente, transformando-a em monovalente (BAKHTIN ([1929-1930] 

1999, p. 7).   

Assim, nessa habilidade, os verbos respeitar e valorizar inserem o conceito de 

diferença (valorizando a diferença) num campo ideológico em que a natureza híbrida 

e pluralista da(s) língua(gens) é reconhecida; remete, também, a formas de não 

erradicação da diversidade, reafirmando toda uma variedade de formas de 

linguagem presentes na vida social, evitando, dessa forma, a “unificação” e a 

“centralização linguística das forças centrípetas da língua” (BAKHTIN, [1975] 1990, 

p.  81). 
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Para o desenvolvimento dessa habilidade, como ferramenta pedagógica, em 

contexto de internet, poder-se-ia usar os recursos do WhatsApp e/ou Facebook49, 

por meio dos quais é possível formar grupos por gostos, interesses e preferências, 

constituindo uma forma de representatividade midiática, através de narrativas 

construídas, personalização dos textos, imagens, fotografias, vídeos etc. “O 

ciberespaço como arena relacional” tem-se mostrado como um  “lugar profícuo para 

os estudantes exercitarem atuações sociais e políticas e pode funcionar como local 

potencializador e possibilitador de experiências participativas de largo alcance” 

(SCANDOLARA et al., 2015, p. 251). 

 Em contexto de multiletramentos, a habilidade EM13LP20 apresenta-se 

dessa forma porque, na contemporaneidade, como resposta aos desafios colocados 

por uma sociedade marcada pela complexidade e que tende a valorizar recriações e 

reinterpretações originais, ou redesigns, como dizem Cope e Kalantzis (2000a), é 

necessário um outro ethos em termos de mentalidade, inteligências e competências; 

valores, éticas e estéticas (LANKSHEAR e KNOBEL, 2007), de modo a romper com 

a concepção linear, compartimentalizada e expressa pela ideia de posse e de 

privilégios das mais variadas ordens (ROCHA, 2014, p.13). 

Nesse sentido, o excerto a seguir integra linguagens de diversas ordens que 

compõem os variados textos digitais, como: perfis variados, gifs biográficos, biodata, 

currículo web, videocurrículo etc. Veja-se a habilidade seguinte:  

 
Figura 26 – Printscreen da habilidade EM13LP19. 

 

 

 

 

     Fonte: Brasil (2018, p. 511).  

 

Como se verifica, a habilidade EM13LP19 se desenha através de textos 

multimodais diversos. São eles, textos digitais (currículo web, biodata, 

videocurrículo) que supõem o domínio de uma profusão de multiletramentos. Isto é, 

de muitas linguagens (ou modos e semioses), a partir do fluxo, da mistura. Ademais, 

                                                
49 De acordo com o site Statista, são 2 bilhões os usuários do aplicativo WhatsApp e 2,895 bilhões os 

usuários ativos no Facebook, que lidera o ranking como a rede social mais usada no mundo. Dados 
de outubro de 2021. Disponível em: https://www.statista.com/statistics/272014/global-social-
networks-ranked-by-number-of-users/. Acesso em: 18 jan. 2021.  
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do ponto de vista dos produtores, deve tangenciar uma nova ética, inerente às 

práticas sociais de usos da linguagem, conforme mostra a habilidade EM13LP21, a 

seguir:  

 
Figura 27 –   Printscreen da habilidade EM13LP21. 

 

 

 

 

 
   

Fonte: Brasil (2018, p. 511). 

 

Na figura 27, habilidade EM13LP21, nota-se, antes de tudo, que a partícula 

modificadora da ação sugere um modo novo de produção: de forma colaborativa. 

Essa forma de produção mostra uma ruptura com os modos de ensinar-aprender 

Língua Portuguesa conservadores e verticalmente hierárquicos. Tal característica 

permite que os alunos interajam em vários níveis e com diferentes interlocutores, 

tanto do ponto de vista de interfaces e ferramentas, como também de línguas (e 

suas variedades), de linguagens (e suas combinações) e de práticas letradas (em 

suas variedades) (ROJO, 2012). Desse modo, a habilidade, ao almejar uma política 

colaborativa, rejeita, em sua base, perspectivas reducionistas, mecanicistas e 

dicotômicas, e considera as transformações engendradas no modo a partir do qual 

os participantes se comunicam na sociedade tecnológica digital (COPE e 

KALANTZIS, 2000). 

A índole colaborativa apresenta-se, mais uma vez, no fragmento que segue. 

Dessa vez, associada a construir e/ou atualizar, antevendo trajetórias pessoais e 

profissionais:  
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Figura 28 – Printscreen da habilidade EM13LP22. 
 

 

 

 
     Fonte: Brasil (2018, p. 511). 

 

 Para o NLG (1996, p. 64), “[uma] efetiva cidadania e um trabalho produtivo 

requerem que possamos interagir efetivamente usando múltiplas linguagens, em 

múltiplos ‘ingleses’ e padrões de comunicação que cruzam fronteiras nacionais, 

culturais e comunitárias”. Vinculada aos contextos de vida pessoal e profissional, a 

habilidade EM13LP22 indica que as práticas escolares sejam compreendidas para 

além da sala de aula física, de modo a estarem mais próximas daquilo que os 

estudantes possam vir a ser no futuro.  

Ao articular essa relação presente-futuro, a habilidade se direciona para um 

dos propósitos dos multiletramentos: garantir que os alunos se beneficiem da 

aprendizagem, buscando, de alguma forma, estabelecer relação com a vida 

produtiva, marcada tanto pelo capitalismo rápido, como também por outras 

transformações decorrentes dos processos de globalização, fortalecidos pela 

frequência, cada vez mais constante e dinâmica, das tecnologias digitais (NLG, 

1996).  

A Esfera da Vida Cidadã, âmbito também contemplado nas habilidades, volta-

se, dentre outras questões, para os valores que embasam o discurso que nela 

circula. Desse modo, na habilidade EM13LP23, subsequente, espera-se que o aluno 

analise criticamente o histórico e o discurso político nas suas diferentes formas de 

materialização: propagandas, programas e propostas. Veja-se: 
 

Figura 29 –  Printscreen da habilidade EM13LP23. 
 

Fonte: Brasil (2018, p. 514). 

 

Conforme se sabe, em função da crescente inserção das mídias digitais no 

cotidiano das pessoas, seu uso como aparato eleitoral contribui para a construção 
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da vontade eleitoral. Em vista disso, a habilidade visa entrelaçar texto e discurso, 

voltando-se tanto para a análise do histórico (sincrônico) como do discurso político 

(diacrônico). Os alunos, ao analisarem o histórico e os discursos políticos, terão a 

possibilidade de avaliar se há ou não a confluência entre comunicação eleitoral e 

prática governamental, para que possam participar do debate político, pensando nas 

posições e na oportunidade de refletirem criticamente como cidadãos do mundo, 

circulando em variados campos.   

Nesse sentido, a questão da agência na participação cidadã é central nessa 

habilidade, fomentada na abordagem dos Multiletramentos, como se vê a seguir:  

 
[...] uma pedagogia para a cidadania ativa, centrada nos aprendizes 
como agentes de seus próprios processos de conhecimento, 
capazes de realizar suas próprias contribuições, bem como negociar 
as diferenças entre as comunidades que circulam50 (COPE e 
KALANTIZIS, 2009, p. 172).  

 

Em relação à propaganda mencionada no excerto, sabe-se que ela apresenta 

uma arquitetura multimodal própria, circulando nos mais variados meios de 

comunicação (televisão, rádio, jornal, revista, internet etc.). Como estratégia 

persuasiva, ela cria a imagem ligada à produção dos sentidos sensoriais, 

emocionais, afetivos etc., resultantes de estratégias discursivas diversas, propondo 

os multiletramentos.  

Nessa esfera, a próxima habilidade, EM13LP25, aponta para a atuação 

protagonista dos alunos, ao cotejar sua participação em reuniões na escola, 

agremiações, coletivos ou movimentos, em debates, fóruns de discussão, 

assembleias etc., conforme segue:  

 
  

                                                
50 Livre tradução do original: “The Multiliteracies approach suggests a pedagogy for active citizenship, 

centred on learners as agents in their own knowledge processes, capable of contributing their own 
as well as negotiating the differences between one community and the next.”  
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Figura 30 – Printscreen da habilidade EM13LP25. 

 
   Fonte: Brasil (2018, p. 514). 

 

O primeiro ponto que se nota nessa habilidade é que ela está intensamente 

apoiada no trabalho com significados situados, no que tange aos gêneros orais, por 

meio da participação dos alunos em debates, fóruns, assembleias etc., autênticos.   

No seu conjunto, a habilidade encaminha a um trabalho “com enunciados 

concretos” (BAKHTIN, [1979] 2011, p. 264); a participação do aluno na pluralidade 

de enunciados, exigindo processos significativos de construção mediante atitudes 

responsivas, quer seja no ato de ouvir quer seja no ato de falar, reconhecendo “o 

papel da subjetividade e da agência” (COPE e KALANTZIS, 2009, p. 177)51. Desse 

modo, a habilidade denota a escola não apenas como um lugar de ensino-

aprendizagem (formal), mas também um espaço de simulação. Indo ao encontro de 

um dos principais objetivos da escola, que é justamente o de possibilitar aos seus 

alunos a participação em várias práticas sociais que se utilizam da leitura, da escrita 

e da oralidade (letramentos) na vida da cidade, de maneira ética, crítica e 

democrática (ROJO, 2009, p.107), ao invés de a aula tematizar “o falar” ou “a 

oralidade”, os gêneros orais públicos são tomados como objetos de ensino, 

permitindo “um maior desenvolvimento das capacidades comunicativas dos alunos e 

uma melhor condição de exercício da cidadania” (BARBOSA, 2001, p.74). 

Assim, o trabalho escolar com a oralidade é valorado positivamente, as 

diversas decisões, nas sociedades entendidas como democráticas, utilizam-se 

dessa linguagem como forma de comunicação. Consequentemente, esse trabalho 

agrega aspectos do contexto maior ao contexto situacional de modo a preparar os 

jovens para interações comunicativas orais formais de formação cidadã.  

                                                
51 Livre tradução do original: “a pedagogy of design recognizes the role of subjectivity and agency”. 
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A habilidade EM13LP25 aponta, ainda, para a participação em fóruns, na sua 

vertente escrita, propiciada pela tecnologia digital, podendo-se oferecer aos alunos a 

possibilidade de explorarem os fóruns de internet, ampliando suas competências 

discursivas. Nesses fóruns de discussão, a comunicação entre os interlocutores, 

normalmente, ocorre de forma assíncrona, isto é, não em tempo real, num espaço 

virtual para “a troca e o arquivamento de pensamentos, opiniões e experiências dos 

seus usuários” (FUNO et al., 2015, p. 33).  

Ampliando ainda mais o leque de possibilidades de atividades com a 

diversidade textual em sala de aula, a habilidade EM13LP26 vislumbra o trabalho 

com textos e documentos legais e normativos:  

 
Figura 31 –  Printscreen da habilidade EM13LP26. 

Fonte: BRASIL (2018, p. 514). 

  

Conforme se sabe, o trabalho  
 

(...) com os multiletramentos pode ou não envolver (normalmente 
envolverá) o uso de novas tecnologias de comunicação e informação 
(“novos letramentos”), mas caracteriza-se como um trabalho que 
parte das culturas de referência do alunado (popular, local, de 
massa) e de gêneros, mídias e linguagens por eles conhecidos, para 
buscar um enfoque crítico, pluralista, ético e democrático - que 
envolva agência - de textos/discursos que ampliem o repertório 
cultural, na direção de outros letramentos, valorizados (...) ou 
desvalorizados (...) (ROJO, 2012a, p. 08). 

 

A habilidade propõe o trabalho com gêneros até então não legitimados pela 

escola para o trabalho em sala de aula, como os documentos legais e normativos 

(leis, decretos, estatutos etc.). Haja vista o fato de que todos os direitos 

reconhecidos como componentes da cidadania estão, hoje, previstos nas 

constituições sociais, nas leis e em diversos tratados internacionais, torná-los 

conhecidos pelos alunos se converte no corolário da sua cidadania. 
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Envolvendo ainda questões de interesse público, a próxima habilidade 

EM13LP27 busca engajar o aluno na solução de problemas coletivos:  

 
Figura 32– Printscreen da habilidade EM13LP27.  

Fonte: Brasil (2018, p. 514). 
 

Segundo o Dicionário Michaelis (2015), dentre outras acepções, engajar-se 

pode significar lutar por ideais (principalmente políticos, sociais e filosóficos). Sendo 

assim, no campo específico da esfera cidadã, engajar-se é compreendido como 

sinônimo de participação, em sentido político, a partir das práticas de produção de 

textos orais (discussões, debates etc.) ou escritos (reivindicatórios, normativos etc.), 

relacionados ou não com as literacias midiáticas, considerando, sempre, a relação 

da comunicação com a educação linguística.  

Nesse sentido, a habilidade aponta, ainda, para os letramentos críticos e 

protagonistas (ROJO, 2009, p. 120), um braço dos multiletramentos, que se 

relaciona ao trato ético voltado aos discursos e suas implicações nas práticas sociais 

e discursivas vigentes hoje, em nossa sociedade pós-moderna.  

 
O letramento crítico parte da premissa de que a linguagem tem 
natureza política, em função das relações de poder nela presentes. 
Em vista disso, compreende-se que todo discurso – em acepção 
ampla, independente da modalidade e contexto em que se apresenta 
– é permeado por ideologias (MONTE MÓR, 2015, p. 12).  

 

Segundo Monte Mór (2015, p.12), “Letramentos críticos correlacionam-se à 

proposta de cidadania ativa de Cope e Kalantzis (2003) e Kalantzis e Cope (2008, 

2012), a qual amplia a necessidade de ação para que direitos e deveres se façam 

valer e sejam defendidos”.  

Os letramentos críticos abordam os textos e os produtos das diversas mídias 

e culturas  
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[...] sempre de maneira crítica e capaz de desvelar suas 
finalidades, intenções e ideologias. Nesse sentido, é importante 
a presença na escola de uma abordagem não meramente 
formal ou conteudista dos textos, mas discursiva, localizando o 
texto em seu espaço histórico e ideológico e desvelando seus 
efeitos de sentido, replicando a ele e com ele dialogando 
(ROJO, 2009, p. 120).  

 

Na Esfera das Práticas de Estudo e Pesquisa, as habilidades EM13LP34 e 

EM13LP35, a seguir, também apresentam preocupação com os letramentos 

multissemióticos, tão necessários em textos para a divulgação da ciência:  
 

Figura 33 –  Printscreen das habilidades EM13LP34 e EM13LP35. 

 
       Fonte: Brasil (2018, p. 518). 

 

Em decorrência dos avanços tecnológicos, as cores, as imagens, os sons, o 

design etc., disponíveis na tela do computador e em muitos materiais impressos, 

cada vez mais, têm exigido outros letramentos; por exemplo, o letramento visual, 

que “tem transformado o letramento tradicional (da letra) em um tipo de letramento 

insuficiente” (ROJO, 2008). Assim, as habilidades ampliam a noção de letramento 

para o campo da imagem, da música, das outras semioses e sistemas de signos.  

Exigidos pelos textos contemporâneos, Lemke (2010, p. 462) afirma que 

“texto e figura juntos não são duas formas de dizer a mesma coisa; o texto significa 

mais quando justaposto à figura, e da mesma forma a figura, quando colocada ao 

lado de um texto”.  Dessa forma, de acordo com esse teórico, é preciso pensar em 
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“como as tecnologias da informação podem transformar nossos hábitos institucionais 

de ensinar e aprender” (LEMKE, 2010, p.468). Além disso, os pesquisadores do 

NLG (COPE e KALANTZIS, 2009) oferecem junto ao conceito de design de 

significados, o de designer de sentidos: os alunos não são somente espectadores 

dos sentidos que são criados pelos outros. 

Nessa direção, é fundamental que o aluno saiba utilizar ferramentas que lhe 

possibilitem intercalar gráficos, tabelas, mapas e infográficos a outros gêneros 

multissemióticos, para explicar fenômenos, processos, conceitos, que necessitam de 

dinamicidade, dada a complexidade e a extensão de seu conteúdo. Hoje, “é 

importante também [...] abordar as diversas mídias e suportes em que os textos 

circulam, já que há tempos o impresso e o papel deixaram de ser a principal fonte de 

informação e formação” (ROJO, 2009, p. 119).  

Ademais, ao se observar o processo de leitura de jovens estudantes na sua 

relação com o ambiente virtual, requer-se, ainda, uma atuação fundamentada, crítica 

e ética sobre os diferentes objetos produzidos e compartilhados pelas/os usuárias/os 

na Web:  

 
Figura 34 – Printscreen da Habilidade EM13LP43. 

 
          Fonte: Brasil (2018, p. 522).  

 

Essa habilidade, pertencente à Esfera Jornalístico-Midiática, tem em vista, 

dentre outros, os discursos viralizados, que se propagam pela sociedade por meio 

das redes sociais digitais online, como Facebook e Instagram. Muitas vezes, os 

textos produzidos e compartilhados nessas redes convidam os usuários a uma 

tomada de atitude (agência), por exemplo, postando comentários, compartilhando, 

curtindo etc., como “uma educação responsável deve, a um só tempo, ser 

responsiva aos usos das múltiplas linguagens que (re)desenham as performances 

na contemporaneidade e propiciar o posicionamento crítico sobre esses usos” 

(OLIVEIRA e SZUNDY, 2014, p. 184), a habilidade solicita que os estudantes 

reflitam criticamente sobre os limites relacionados a esses discursos que, 

rapidamente veiculados à maneira contemporânea de produção e circulação textual 
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(como remix, mashup, paródia), podem ter repercussão negativa, incorrendo, por 

exemplo, na atual cultura do cancelamento (VILCHEZ e COELHO, 2020).  

A partir da influência das inovações tecnológicas, mudanças na forma 

composicional da língua vêm apresentando desafios também aos participantes na 

Esfera Artístico-Literária, que se veem provocados a participar de plataformas 

colaborativas, exercendo papéis de leitores, escritores, comentaristas, nas quais 

todos têm algo a contribuir, assumindo, assim, uma atitude responsiva. Nessa 

direção, já não é possível aceitar que uma “simples atividade de leitura seja 

considerada atividade escolar de leitura literária” (COSSON, 2016, p. 26).   

Desse modo, em direção oposta à da literatura escolarizada que se ocupa tão 

somente da resolução de exercícios para compreensão do período da escola 

literária, a habilidade EM13LP54 visa à criação de obras e menciona gêneros da 

cultura juvenil, até então desconhecidos e ignorados pela escola (ROJO, 2008, 

2009), como é o caso das fanfics:  

 
Figura 35 –  Printscreen da Habilidade EM13LP54. 

 

 

 

 

 
              Fonte: Brasil (2018, p. 526). Adaptado.  

 

Em contexto digital, os fanfics não se limitam à recepção passiva apenas do 

que lhes é ofertado, mas procuram ser autores/colaboradores dos textos, o que 

resulta em uma cultura participativa no ciberespaço e em uma nova cultura literária, 

ou seja, em um novo jeito de fazer literatura no ciberespaço. Desse modo,  

 
Por que não pensar maneiras de transpor esse gênero para a esfera 
escolar? Isso será possível se enxergarmos o aluno em sala de aula 
como o nativo digital que é: um construtor colaborador das criações 
conjugadas na era das linguagens líquidas? Para tanto, talvez 
devêssemos primeiro começar revendo nossa visão de literatura. 
(ROJO, 2013a, p. 81). 

 

Assim, criação de obras autorais aponta para a necessidade de uma 

abordagem artístico-literária que não se resuma à apresentação de cânones, 



160	
 
 

	

interpretações de trechos literários, exposições de autores e contextos históricos, ou 

“na sua forma mais indigente”, quase que resumida a “uma cronologia literária” 

(COSSON, 2016, p. 21). Ao contrário, abre-se para uma concepção de 

linguagem/língua direcionada ao evento discursivo gerador de enunciados 

inacabados, irrepetíveis, suscitados por autores/produtores de texto responsáveis e 

responsivos, que se utilizam de designs disponíveis para a produção de projetos, 

voltados às “perspectivas renovadoras, acolhendo e valorizando o cabedal cultural 

importado pelos alunos para o ambiente estudantil” (ZILBERMAN, 2010, p. 214). 

Isso porque  

 
A experiência dos alunos é, às vezes, mais diversificada que a do 
professor, já que emprega diferentes formas de comunicação que se 
estendem dos grafites em muros e paredes à escrita digital, como 
usuários de sites de relacionamento, chats e blogs, leitores e 
criadores de fanfiction. [...] A variedade cultural trazida pelo 
estudante para a sala de aula coloca o professor diante da 
necessidade de escolher o material mais indicado para trabalhar 
(ZILBERMAN, 2010, p. 212-13). 

 

Assim, finaliza-se esta subseção, construída que, por meio da análise 

qualitativa,  mostrou que as habilidades requeridas na BNCCEM-LP, sim,  articulam-

se aos multiletramentos, expandido-os ao transletramento. O objeto proposto na 

próxima etapa é o de analisar as concepções teóricas presentes no documento.  

  

6.3 Concepções teóricas balizadoras da BNCCEM-LP 
 

Nos últimos tempos, a concepção de linguagem muito se modificou, devido às 

pesquisas em Educação Linguística, Linguística e Linguística Aplicada, e chega ao 

chão da escola através de documentos oficiais (como PCN, OCNEM e BNCC). A 

concepção sócio-histórica da linguagem encontra respaldo nos escritos de autores 

do Círculo de Bakhtin, por entenderem ser ela construída nas relações sociais 

intersubjetivas.  

À luz da filosofia da linguagem, centrada em enunciados concretos 

produzidos e transformados sócio-historicamente, a linguagem é entendida como 

uma atividade discursiva, o texto, a sua materialização (BRASIL, 1998). Assim, as 

atividades da aula de Língua Portuguesa correspondem a atividades discursivas  
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[...] com uma prática constante de escuta de textos orais e leitura de 
textos escritos e de produção de textos orais e escritos, que devem 
permitir, por meio da análise e reflexão sobre os múltiplos aspectos 
envolvidos, a expansão e a construção de instrumentos que 
permitam ao aluno, progressivamente, ampliar sua competência 
discursiva (BRASIL, 1998, p. 27). 

 

A partir dessa concepção, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) 

apontam para uma perspectiva balizada por uma concepção dialógica, social e 

interacional da linguagem na qual os gêneros discursivos,  como objeto de ensino,  e 

os textos,  como unidade de ensino (BRASIL, 1998),  são centrais, e afirmam: “Todo 

texto se organiza dentro de determinado gênero em função das intenções 

comunicativas, enquanto parte das condições de produção dos discursos, as quais 

geram usos sociais que os determinam" (BRASIL,1998, p. 21). 

Desde essa proposta, estudar o texto implica estudar mais que suas unidades 

linguísticas menores, de acordo com as práticas da tradição escolar. No caso 

específico da língua portuguesa,  

 
[...] para além da memorização mecânica de regras gramaticais ou 
das características de determinado movimento literário, o aluno deve 
ter meios para ampliar e articular conhecimentos e competências que 
possam ser mobilizadas nas inúmeras situações de uso da língua 
com que se depara na família, entre amigos, na escola, no mundo do 
trabalho (BRASIL, 2002, p. 55). 

 

Tal concepção implica em estudar o texto em sua origem, dentro de um 

determinado gênero, em função das intenções comunicativas dos locutores 

envolvidos na interação, isto é, na sua situação de produção. O próprio PCN-EM 

mostra que  

 
[...] o melhor domínio da língua e seus códigos se alcança quando se 
entende como ela é utilizada no contexto da produção do 
conhecimento científico, da convivência, do trabalho ou das práticas 
sociais: nas relações familiares ou entre companheiros, na política ou 
no jornalismo, no contrato de aluguel ou na poesia, na física ou na 
filosofia. Da mesma forma, as competências da área de Linguagens 
podem ser trabalhadas no contexto da comunicação na sala de aula, 
da análise da novela da televisão, dos diferentes usos da língua 
dependendo das situações de trabalho, da comunicação coloquial 
(BRASIL, 2000, p.78 – grifo da pequisadora). 
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Sem abandonar o que dizem aqueles documentos, a partir da Base Nacional 

Comum Curricular (BRASIL, 2018), objeto de estudo aqui considerado, a concepção 

sobre linguagem é ampliada e entendida nas suas múltiplas semioses 

(multissemiose):  

 
Considerando que uma semiose é um sistema de signos em sua 
organização própria, é importante que os jovens, ao explorarem as 
possibilidades expressivas das diversas linguagens, possam realizar 
reflexões que envolvam o exercício de análise de elementos 
discursivos, composicionais e formais de enunciados nas diferentes 
semioses [...] (BRASIL, 2018, p. 486 – ênfase adicionada pela 
pesquisadora).  

 
 

Na BNCCEM-LP, essa concepção teórica é articulada por um enunciador que 

mostra que, no contexto sócio-histórico, no qual seu discurso está ancorado, é 

possível expressar-se por meio de elementos que podem um se impor sobre o outro, 

ou atuarem em combinatória, ora um, ora outro. Sendo assim, ao construir as 

habilidades, o enunciador recorre a vocábulos referentes não somente à linguagem 

verbal. Embora isso possa também ocorrer, ele as contamina com palavras relativas 

ao campo do som, da imagem, do gesto, do movimento, do design etc. Isso porque 

é por meio desses elementos que um texto contemporâneo constrói a sua 

significação, sendo ela representativa de ideias, objetos, sentimentos, sensações e 

percepções, entre outros aspectos. Por conseguinte, por meio das ênfases 

adicionadas aos excertos, a seguir, exemplifica-se como esse conceito aparece 

dentre as habilidades:  

 
Figura 36 – Printscreen das habilidades com foco em diferentes semioses (1). 

 
 

 
 
 
 

         Continua 
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   Continuação Figura 36 

 
Fonte: Brasil (2018, p.  508-9, 518, 522 – ênfases adicionadas pela pesquisadora). 

 

A partir desses excertos, pode-se explicar porque, para o enunciador, o texto 

não é mais compreendido como estruturalmente homogêneo, isto é composto por 

um único sistema semiótico isolado, como na Era do impresso, em que a palavra 

texto era utilizada para referir-se aos textos escritos, impressos ou não. 

Responsivamente à realidade atual, os enunciados mostram ter em vista que não 

temos apenas signos escritos, porque graças aos diferentes sistemas semióticos – 
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visuais, sonoros, verbais etc., e à articulação de seus componentes –, o texto se 

materializa em enunciados híbridos, o que define, em poucas palavras, o propósito 

dos multiletramentos. Pode-se falar, inclusive, que a habilidade transcende o escopo 

dos multiletramentos, havendo nela uma sugestão de convergência que, portanto, 

transcenderia esse conceito, deslocando-se para a transmídia e, consequentemente, 

para o transletramento.  
 
Figura 37 – Printscreen das habilidades com foco em diferentes semioses (2). 

 
    Continua 
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      Continuação Figura 37. 

 
    Continua 
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      Continuação Figura 37. 

    
Fonte: Brasil (2018, p. 511-26 – ênfases adicionadas pela pesquisadora) 
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Propiciados pela mídia digital, os gêneros acima destacados envolvem todas 

as modalidades de linguagem, apontando para uma abordagem das práticas de 

usos das linguagens numa perspectiva nunca antes abordada, que traz, para o 

centro de atenção da vida escolar, a linguagem, “tendo em vista o papel do discurso 

nas sociedades densamente semiotizadas em que vivemos” (ROJO e MOITA 

LOPES, 2004, p. 46). Consequentemente, a concepção de texto assumida pelo 

enunciador é aquela que ultrapassa a dimensão do estritamente verbal (oral e 

escrito) e prevê, tanto “o trato qualificado com diferentes semioses” como com 

“ferramentas e ambientes digitais” (BRASIL, 2018, p. 511).  

Outrossim, é particularmente importante a escola, como agência de 

letramento patrimonial e cosmopolita,  

 
[...] abordar os produtos culturais letrados tanto da cultura escolar e 
da dominante, como das diferentes culturas locais e populares com 
as quais alunos e professores estão envolvidos, assim como abordar 
criticamente os produtos da cultura de massa. Essa triangulação [...] 
é pareticularmente importante – em especial o Brasil – quando 
reconhecemos a relevância de se formar um aluno ético e 
democrático, crítico e isento de preconceitos e disposto a ser 
‘multicultural em sua cultura’ e a lidar com as diferenças 
socioculturais” (ROJO, 2009, p. 120).  

 

Assim compreendido, o texto (oral, escrito e multissemiótico) deve ser 

analisado, interpretado, discernido etc., em vista dos mecanismos inerentes a ele, 

das especificidades de seu suporte ou mídia, das esferas onde circula e da 

especificidade em exibir, necessariamente, um autor, individual ou coletivo - ainda 

que suprimidos, propositadamente ou não, como é o caso de textos veiculados, por 

exemplo, na internet, formados por discursos históricos, sociais, culturais.  

Conforme as habilidades apresentadas, um vídeo, por exemplo, é 

considerado texto ou seja, um enunciado concreto arquitetado para uma finalidade 

discursiva da qual as linguagens verbal, visual e sonora têm o mesmo grau de 

importância. Nessa concepção, a unidade de significação, o texto, o enunciado 

concreto, é pensado segundo uma dada esfera ideológica, a qual torna possível a 

sua existência, interferindo diretamente em suas formas de produção, circulação e 

recepção.  

Dessa maneira, uma fotografia que, fazendo parte da esfera jornalístico-

midiática, é, obrigatoriamente, utilizada seguida de uma legenda, é um texto. 
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Fotografia e legenda compõem uma totalidade inseparável: o espaço preenchido na 

página, na forma de composição que as relaciona, e a relação de contiguidade – 

normalmente a legenda vem abaixo da imagem, abrangendo toda a sua extensão – 

fazem delas um enunciado, com potencial de documentação dos fatos noticiados. 

Veja-se a figura.  

 
Figura 38: Fotografia publicada em jornal digital. 

 
Fonte: G1 – portal de notícias. Disponível em: 

<https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2021/04/15/foto-de-
abraco-entre-idosa-e-cuidadora-durante-a-pandemia-de-covid-19-

em-sp-vence-world-press-photo.ghtml>.  Acesso em: 05 mar. 2022.  
 

Deslocada da esfera jornalístico-midiática, a fotografia já não terá o mesmo 

estatuto. Se apresentada num álbum familiar – esfera de circulação distinta da 
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jornalística –, a fotografia é outro texto, outra enunciação, deslocada da função de 

registro da realidade, para a função de memória/recordação.   

Tais modos de fazer circular uma fotografia são diferentes do enunciado 

constituído pela foto de um documento, que transita na esfera de atuação na vida 

pública. Do mesmo modo, em diferentes esferas, fazem parte de um mesmo projeto 

discursivo desenhos, ilustrações, gráficos e infográficos, frequentemente 

relacionados a textos verbais com os quais estão constitutivamente sintonizados. É 

o caso do que ocorre, por exemplo, na esfera artístico-literária, em que o título de 

uma pintura (figura 39) pode desempenhar o papel catafórico de indicação a uma 

referência exterior à tela (como o título La Sainte Victoire (1900), de Paul Cézanne 

(1836-1906), ou o retrato de Gertrude Stein (1905-6), pintado por Pablo Picasso 

(1881-1973).  

 
Figura 39: La Sainte Victoire (1900), de Paul Cézanne (1836-1906); Gertrude Stein (1905-6), 
de Pablo Picasso (1881-1973).  

! 

 

Para além do exposto, o enunciador mostra avançar na concepção teórica de 
texto como “mero suporte de análises gramaticais” ou como mero instrumento para 

“conhecimento de estruturas e tipos textuais, regras e normas”, para assumi-lo como 

um lugar de “produção de sentidos” (BRASIL, 2018, p. 498), conforme os itens 

destacados na figura 37. 

Fonte: Wikipedia. Disponível em: 
<https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Montagne_Sai
nte-Victoire,_par_Paul_C%C3%A9zanne_109.jpg>. 
Acesso em: 05 mar. 2022. 

Fonte: MetMuseum. Montagem. Disponível 
em: <https://www.metmuseum.org/pt/art/ 
collection/search/488221>. Acesso em: 05 
mar. 2022. 
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Nos exemplos apresentados, ante ao texto, o enunciatário deve, de fato, 

atribuir-lhe um conceito, uma identidade e ainda situar o que vê nos esquemas que 

cria, possibilitando o seu reconhecimento. Tal compreensão exige do aluno não o 

treino de “procedimentos práticos” (ROJO, 2009), mas a compreensão do texto 

enquanto hierarquias de componentes (cromáticos, eidéticos, topológicos etc.) e na 

compreensão de como as combinações são utilizadas na estruturação da pintura, do 

vídeo, do poema etc., em função do papel que os elementos selecionados/utilizados 

desempenham na materialidade discursiva, no texto.  

 
Figura 40 – Printscreen das habilidades com foco na contrução/ produção/ 

compartilhamento de sentidos. 

 
Fonte: Brasil (2018, p. 506-9, 525 – ênfases adicionadas pela pesquisadora).  
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Para uma educação responsiva ao mundo atual, faz-se necessário o 

desenvolvimento de habilidades que inscrevam as práticas de produção e 

compreensão de textos nas suas múltiplas linguagens verbais e não verbais, nos 

tipos e formas do discurso em que tais textos circulam no mundo social. Assim, a 

todo tempo, o enunciador mostra que o trato com o texto passa de um nível a outro 

a todo instante, a fim de, indutivamente, alcançar um entendimento real e integral, 

ativamente responsivo.  

Nessa esteira, na concepção ensejada pelo enunciador, a análise das cores 

não pertence tão somente às artes plásticas; os gráficos, não mais à ciência; mapas, 

não mais à geografia; a forma, não somente ao design. Cores, palavras, formas e 

imagem, quando organizadas, implicam uma enunciação, a partir de um gênero, e 

carecem que dele sejam depreendidos sentidos, como no caso de um anúncio em 

que, a partir da categoria cromática; da linguagem dos gráficos; da linguagem 

verbal; do apelo a outros enunciados com os quais se avizinha, o discurso 

publicitário constrói sua maneira de dizer.    

Isso não significa, entretanto, que o trato com o texto verbal escrito tenha sido 

esquecido, como revela o enunciado abaixo:  

 
Figura 41 – Habilidade com foco no texto verbal escrito. 

 
Fonte: Brasil (2018, p. 514 – ênfase adicionada pela pesquisadora). 

 
Conforme o exemplo, a linguagem verbal é preponderante em dadas esferas 

ideológicas, como no Campo de atuação da vida pública, ao qual se refere o excerto 

anterior. Em outras esferas, no entanto, a linguagem verbal pode não ser a única. 

Isso exige que o texto, verbal (oral ou escrito), visual ou híbrido seja minuciosamente 

analisado na sua “função social” (BRASIL, 2018, p. 512) e em relação à forma como 

os diferentes recursos e elementos linguísticos e semióticos entretecem o todo do 

texto, homogeneizando-o. É preciso, portanto, que os alunos desenvolvam 

habilidades que lhes possibilitem examinar os partícipes do arranjo discursivo, por 
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meio da análise do conjunto de marcas deixadas na manifestação textual da 

organização.  

Na sociedade tão intensamente tecnológica e semiotizada como esta em que 

se vive, o texto, apesar de sua aparência perene, não é nem autônomo nem fixo e 

imutável, mas sofre alteração, exigindo, mais e mais, apreensão de sua semiose 

relacional: “o significado de uma imagem pode ser reforçado pelo diálogo e pela 

música que o acompanha. Também na publicidade, o texto direciona o sentido da 

imagem de acordo com o programa persuasivo pretendido”, conforme exemplifica 

Santaella (2005b, p.12). Com isso, o conceito de multissemiose coloca-se como 

central para redesenhar práticas de compreensão e produção de textos no 

componente Língua Portuguesa.   

Dessa forma, na BNCCEM-LP, o enunciador demonstra questionar as 

tradicionais ferramentas de ensino aprendizagem de língua materna (lápis, giz, 

caderno, lousa), ao recorrer a elementos do mundo tecnológico. Dessa feita, 

“imagens, gráficos, tabelas, formas e elementos gráficos, dimensionando a 

quantidade de texto e imagem por slide e usando, de forma harmônica, recursos 

(efeitos de transição, slides mestres, layouts personalizados, gravação de áudios em 

slides etc.), são requeridos, como “ferramentas de apoio”  (BRASIL, 2018, p, 518), 

mostrando que, a partir das relações estabelecidas entre ferramentas e (quaisquer) 

linguagens, são construídos  enunciados, nos quais se infiltram os efeitos de sentido 

para fazer-parecer aquilo que se pretende: realidade, irrealidade, humor, ironia entre 

tantos outros efeitos possíveis. 

Quanto ao conceito de tecnologia na construção das habilidades, o objetivo 

do enunciador é inquirir que ela não somente materializa textos, mas que os 

transforma em gêneros diversos. Tecnologia não corresponde a “meros recursos”, 

mas  

 
[...] processos e produtos sociais, carregados cultural e 
ideologicamente, que continuamente reorganizam contextos de 
comunicação, redefinindo espaços e modos de participação social. 
Elas refletem e refratam o mundo, uma vez que veiculam propósitos 
e valores em uma determinada sociedade, ao mesmo tempo em que 
podem também mediar sua modificação, permitindo a coexistência e 
a reprodução de discursos e práticas comuns, autoritárias, mas 
também divergentes e desestabilizadoras (ROCHA, 2014, p. 14).  
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Nessa direção, a interação entre antigas e novas tecnologias vai ocorrer, 

como é possível observar, abaixo:  

 
Figura 42 – Habilidade com foco na interação entre antigas e novas tecnologias. 

 
       Fonte: Brasil (2018, p. 521).  

 
Desse modo, o processo de hibridização de linguagens e culturas revela-se 

como um complexo processo de (re)criação de significados, uma vez que requer a 

presença de diferentes procedimentos. Frente a tudo o que foi dito, o conceito de 

mídia, multimídia, hipermídia e transmídia é fator preponderante, dado o seu 

potencial em “ressignificar o já significado (ou redesign os available designs, como 

sugerem o The New London Group [1996])” (BUZATO et al. 2013, p. 1214).  

De forma geral, a BNCCEM-LP, para além de pressupor a habilidade de 

misturar elementos e processos, requer posicionamento, análise e compreensão  

crítica, ensejadas nas habilidades EM13LP01, EM13LP23, EM13LP32, EM13LP36, 

EM13LP38, EM13LP40, EM13LP42, EM13LP43, EM13LP46 e EM13LP54, nas 

quais os textos, orais, escritos e / ou multissemióticos a que o aprendiz tem acesso 

ainda requerem o desenvolvimento de uma visão distanciada e crítica de como 

determinados constructos são arranjados, conforme segue:  

 
Figura 43 – Habilidades com foco na atitude crítica do aluno. 

 
      Continua 
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     Continuação Figura 43. 

 
Fonte: Brasil (2018, p. 506, 514, 517, 521-2, 525-6 – ênfases adicionadas pela pesquisadora).  
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Nessas habilidades, às vezes empregado de forma adjuntiva, às vezes 

adverbial, o vocábulo “crítica”, ou “criticamente”, remete a (multi)letramentos críticos, 
ou seja, em que os textos e produtos de diversas mídias e culturas são abordados 

de maneira crítica de modo a desvelar suas finalidades, intenções e ideologias. 

Crítico/crítica/criticamente é, pois, uma forma de posicionar-se ante o texto, que vai 

ajudar o aluno a desvelar aquilo que não está aparente, que joga luz à sua reflexão, 

para que ele consiga desnudar o que subjaz ao explícito. “Nesse sentido, é 

importante a presença, na escola, de uma abordagem não meramente formal, 

conteudista ou semiótica dos textos, mas discursiva, localizando o texto em seu 

espaço histórico e ideológico e desvelando seus efeitos de sentido, replicando-o e 

com ele dialogando (ROJO, 2009, p. 120).  

Além disso, mais do que pressupor (multi)letramentos críticos, o enunciador, 

no nível do discurso, mostra dialogar e contrapor-se ao ensino aprendizagem de 

língua em que o aluno é um mero receptor de conteúdos. Isso ocorre ao deslocar a 

ênfase do consumo para a “produção”, denotando (multi)letramentos críticos e 

protagonistas:  

 
Figura 44 – Habilidades denotando letramentos críticos e protagonistas. 

 
   Continua 
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   Continuação Figura 44. 

 
   Continua 
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   Continuação Figura 44. 

 
Fonte: Brasil (2018, p. 506-9, 511, 518, 522, 525-6 - ênfases adicionadas pela pesquisadora). 

 

Percebe-se que, de espectador pouco atuante no processo de aprendizagem, 

o aluno passa a assumir o protagonismo, por meio de uma ativa participação no 

próprio processo de aprendizagem no cenário escolar. Resultante disso é que, na 

BNCCEM-LP, o conceito linguagem foi muitas vezes articulado ao vocábulo prática 
(EM13LP17, EM13LP18, EM13LP20, EM13LP36, EM13LP47 e no alto dos quadros 

das páginas 498, 500, 501, 502, 515), pois multiletramentos são, sobretudo, 

 
[...] as práticas de trato com os textos multimodais ou 
multissemióticos contemporâneos – majoritariamente digitais, mas 
também impressos –, que incluem procedimentos (como gestos 
para ler, por exemplo) e capacidades de leitura e produção que vão 
muito além da compreensão e produção de textos escritos, pois 
incorporam a leitura e (re)produção de imagens e fotos, diagramas, 
gráficos e infográficos, vídeos, áudio etc. (ROJO, 2017, p.4, ênfase 
adicionada pela pesquisadora).  

 

De fato, a vida não é formada apenas de conceitos e coisas. É feita de 

atividades ou ações com esses elementos (ROJO e BARBOSA, 2015). Segundo 

Marx ([1845] 2007, tese 8): “A vida social é essencialmente prática. Todos os 

mistérios que seduzem a teoria para o misticismo encontram a sua solução racional 

na práxis humana e no compreender desta práxis”. Disso deduz-se que aquilo que 

vale para todos enquanto cidadãos é o ser humano no desenvolvimento de sua 

agência humana. Complementando essa ideia: “Em sua realidade ela [a dizer: a 
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essência humana] é o conjunto das relações sociais” (MARX, [1845] 2007, tese 6). 

Já  
O enunciado como tal é inteiramente um produto da interação social, 
tanto a mais próxima, determinada pela situação da fala, quanto a 
mais distante, definida por todo o conjunto das condições dessa 
coletividade falante (VOLÓCHINOV, [1929] 2018, p. 216).  

 

Para finalizar, ampliando ainda mais o conceito de linguagem, o de campo de 

atuação social está presente em toda extensão da BNCCEM-LP (páginas 498; 501-

15; 517-26). Isso porque, “acima de tudo, é preciso evitar fixar mais uma vez a 

‘sociedade’ como abstração frente ao indivíduo. O indivíduo é o ser social. Sua 

manifestação de vida [...] é, por isso, uma externação e confirmação da vida social” 

(MARX, [1844] 2008, p. 107). Dessa forma, na BNCCEM-LP, quanto às concepções 

balizadoras, o conceito de linguagem impõe uma dinâmica de conjugação a outros 

conceitos, tendo em vista o texto, enquanto enunciado inscrito na sóciohistória, 

anelando seus modos de produção e o contexto em que é fundado.  

 

6.4  Dimensões dos multiletramentos relacionadas aos objetos de ensino 
propostos na BNCCEM-LP 

 

Na BNCCEM-LP, os termos “gênero” e “texto” são encontrados em 

abundância, decorrente do fato de esse documento evidenciar e reiterar o que dizem 

os PCN (BRASIL, 1997, 1998, 2002a) quanto ao objeto de ensino ser pautado no 

texto, que, por sua vez, materializa-se em gêneros do discurso.  

Ainda, na mesma linha de documentos anteriores, como o PCNEM-LP 

(BRASIL, 2000), que recupera vários estudos sobre as concepções de linguagem 

com a finalidade de nortear as práticas pedagógicas na escola, a BNCCEM-LP traz 

a perspectiva enunciativo-discursiva da linguagem, cuja base pode ser encontrada 

nas reflexões do Círculo de Bakthin sobre linguagem e enunciação, em especial, na 

Teoria dos Gêneros do Discurso. Posto isso, a “centralidade do texto” é, no 

documento, entendida como unidade de trabalho, aliando-se à perspectiva 

enunciativo-discursiva e ao uso significativo da linguagem: 

 
[...]assume a centralidade do texto como unidade de trabalho e as 
perspectivas enunciativo-discursivas na abordagem, de forma a 
sempre relacionar os textos a seus contextos de produção e o 
desenvolvimento de habilidades ao uso significativo da linguagem 
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em atividades de leitura, escuta e produção de textos em várias mídias 
e semioses (BRASIL, 2018, p. 67 – ênfase adicionada pela 
pesquisadora). 

 

O enunciador, ao valorar positivamente as múltiplas formas de linguagem, 

propondo a usá-las em práticas diversas que são sociocultural e historicamente 

determinadas, demonstra considerar que, embora o texto verbal escrito seja uma 

forma de linguagem, ele não é o único; há os textos verbais escritos, orais e 

multissemióticos. Com isso, a BNCCEM-LP recupera os atuais debates no campo da 

Linguística Aplicada e da Educação no sentido de instaurar e orientar um trabalho 

que corresponda às reflexões atuais no que tange ao ensino-aprendizagem de 

Língua Portuguesa.   

Sendo essa a perspectiva e tendo o texto como objeto de ensino, tal 

reconhecimento exige a compreensão da necessidade de uma abordagem 

diferenciada, cujo efeito para o sucesso na vida cotidiana em sociedade não pode 

ser desprezado.  

Ao constituir seu objeto de ensino, ou seja, o texto, o componente o coloca 

como base de análise. Todavia, seu manejo não ocorre de forma isolada, mas ligado 

a fatores de ordens diversas, relacionados ao uso social da linguagem e do discurso.  

Um dos efeitos dessa compreensão para o ensino é o entendimento de que 

não se ensina um gênero como tal mas, sim, inserido em práticas sociais de 

linguagens para compreensão do seu funcionamento na sociedade, na sua 

vinculação com seus interlocutores, nas esferas.  

Ao se afirmar que o texto é a “unidade de trabalho” (BRASIL, 2018, p. 67), vê-

se a clara noção de que é através dos gêneros que as práticas de linguagem se 

concretizam nas atividades dos estudantes. Simultaneamente, são eles os vetores 

de acesso a essas mesmas práticas, colaborando, dessa forma, para um ensino 

muito mais procedimental e reflexivo (e menos transmissivo) (BUNZEN, 2006) no 

lugar de práticas mecânicas centradas na localização de informações.  

Dessa forma, tomar-se o gênero como objeto de ensino, isso não se limita ao 

enfrentamento de suas estruturas ou textos, embora estas sejam dimensões da sua 

constituição. Acarreta, essencialmente, a maneira de entender e enfrentar a vida, 

uma vez que, segundo Bakhtin ([1952-1953] 2011, p. 265), “[...] a língua passa a 

integrar a vida através de enunciados concretos (que a realizam); é igualmente 

através de enunciados concretos que a vida entra na língua”.  
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Como se sabe, os gêneros são encontrados na vida diária e são de 

fundamental importância. Pouco ou quase nada se pode fazer sem eles. O 

engajamento na sociedade se dá pelos gêneros. Todavia, a relação com eles 

acontece de tal forma automatizada que mal tem-se em conta que se adquire “a 

língua através dos gêneros, pois não há enunciado que não seja parte de um 

gênero” (SOBRAL, 2011, p. 38).  

Ter isso em mente é, ao mesmo tempo, ter em vista o fato de que o modo da 

existência da língua encontra-se na comunicação discursiva concreta, isto é, na 

diversidade dos gêneros do discurso que compõem as esferas de atividade humana 

(BAKHTIN, [1952-1953] 2016). Posto isso, a BNCCEM-LP prescreve “parâmetros 

para organização/progressão curricular” (BRASIL, 2018, p. 510, 516, 519, 524), cujo 

domínio estaria relacionado ao potencial de escrever textos adequados às situações 

em que eles circulam.    

Ainda, questões de análise, síntese e reflexão (BRASIL, 2018, p. 499) 

concretizar-se-ão, indubitavelmente, a partir da irredutível diversidade de gêneros do 

discurso, o que, também, converge ao estudo da língua como enunciado. Segundo 

Volóchinov ([1929] 2018, p.78-9), na situação de comunicação concreta: 

 
O que importa não é o aspecto da forma linguística que, em qualquer 
caso em que esta é utilizada, permanece sempre idêntico. Não; para 
o locutor o que importa é aquilo que permite que a forma linguística 
figure num dado contexto, aquilo que a torna um signo adequado às 
condições de uma situação concreta dada. Para o locutor, a forma 
linguística não tem importância enquanto sinal estável e sempre igual 
a si mesmo, mas somente enquanto signo sempre variável e flexível.  

 

Por isso, no documento, a presença dos gêneros do discurso é bastante 

notada. Excetuando seu aparecimento nos descritores, já discutidos anteriormente, 

foram selecionados alguns trechos, a fim de demonstrar a presença desse objeto de 

ensino no documento:   

 
No campo artístico-literário,  

 
[...] buscam-se a ampliação do contato e a análise mais 
fundamentada de manifestações culturais e artísticas em geral. Está 
em jogo a continuidade da formação do leitor literário e do 
desenvolvimento da fruição. A análise contextualizada de produções 
artísticas e dos textos literários, com destaque para os clássicos, 
intensifica-se no Ensino Médio. Gêneros e formas diversas de 



181	
 
 

	

produções vinculadas à apreciação de obras artísticas e produções 
culturais (resenhas, vlogs e podcasts literários, culturais etc.) ou a 
formas de apropriação do texto literário, de produções 
cinematográficas e teatrais e de outras manifestações artísticas 
(remidiações, paródias, estilizações, videominutos, fanfics etc.) 
continuam a ser considerados associados a habilidades técnicas e 
estéticas mais refinadas (BRASIL, 2018, p. 503).  

 

No campo das práticas de estudo e pesquisa,  

 
[...] mantém destaque para os gêneros e as habilidades envolvidos 
na leitura/escuta e produção de textos de diferentes áreas do 
conhecimento e para as habilidades e procedimentos envolvidos no 
estudo. Ganham realce também as habilidades relacionadas à 
análise, síntese, reflexão, problematização e pesquisa: 
estabelecimento de recorte da questão ou problema; seleção de 
informações; estabelecimento das condições de coleta de dados 
para a realização de levantamentos; realização de pesquisas de 
diferentes tipos; tratamento de dados e informações; e formas de uso 
e socialização dos resultados e análises (BRASIL, 2018, p. 504). 

 

No campo da vida pessoal,  

 
Além dos já mencionados, ganha destaque o domínio de gêneros e 
produções como perfis, apresentações pessoais, relatos 
autobiográficos, mapas (e outras formas de registro) comentados e 
dinâmicos, almanaques, playlists comentadas de produções culturais 
diversas, fanzines, e-zines (esses três últimos também considerados 
na esfera artístico-literária), entre outras possibilidades. (BRASIL, 
2018, p. 510).  

 

No campo de atuação da vida pública,  

 
Essas habilidades mais gerais envolvem a ampliação do domínio 
contextualizado de gêneros já considerados em outros campos – 
palestra, apresentação oral, comunicação, notícia, reportagem, artigo 
de opinião, cartaz, spot, anúncio (de campanhas variadas) – e de 
outros gêneros, como discussão oral, debate, programa de governo, 
programa político, lei, projeto de lei, estatuto, regimento, projeto de 
intervenção social, carta aberta, carta de reclamação, abaixo-
assinado, petição on-line, requerimento, fala em assembleias e 
reuniões, edital, proposta, ata, parecer, recurso administrativo, 
enquete, relatório etc. (BRASIL, 2018, p. 512).  

 

No campo jornalístico-midiático, 

 
Pretende-se que os jovens incorporem em suas vidas a prática de 
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escuta, leitura e produção de textos pertencentes a gêneros da 
esfera jornalística em diferentes fontes, veículos e mídias, e 
desenvolvam autonomia e pensamento crítico para se situar em 
relação a interesses e posicionamentos diversos. Também estão em 
jogo a produção de textos noticiosos, opinativos e a participação em 
discussões e debates de forma ética e respeitosa (BRASIL, 2018, p. 
519).  

 

Como se vê, o gênero perpassa a aprendizagem em todos os campos de 

atuação. Qualquer campo que se adentre envolve capacidades de articular o gênero 

à situação social e a capacidades de textualização para agir e fazer sentido por meio 

da escrita, oralidade ou multissemioses. Essas capacidades constituem, em última 

instância, o núcleo das dimensões dos (multi)letramentos.   

Os trechos selecionados demonstram que, dialogando com a perspectiva dos 

multiletramentos, o enunciador mostra recusar, no interdiscurso, a concepção de 

texto unimodal, hoje superada, para propor gêneros, compreendidos como 

multissemióticos, midiáticos, hipermidiáticos e híbridos, espelhando muito mais os 

usos sociais da linguagem na atualidade.  

De fato, é aí que está o ineditismo do componente no documento. Sua 

atualidade incide sobre o fato de a Língua Portuguesa ter como pano de fundo as 

mudanças típicas da alta modernidade, que repercutem nas ferramentas sociais de 

produção, publicação e circulação de textos/enunciados e que, por isso, “vão trazer 

novos modos de articulação das semioses, das linguagens, das línguas e das 

linguagens sociais na produção de sentidos” (ROJO, 2007, p. 27).  

Nesse sentido, o gênero deve ser abordado não como uma abstração, mas 

de forma conexa a outros fatores que o envolvem, supondo diferentes 

desdobramentos que fazem dele, concomitantemente, instrumento de comunicação 

e objeto de ensino. Carece, portanto, estudá-lo não inserido em “atividades 

analíticas”, que o elevam a um “conjunto de descrições metalinguísticas a ser 

aprendido” (KLEIMAN, 2008, p. 495), mas articulado a um processo de construção 

de design, que concilia a estrutura ao ato de construção de sentido. Como ressalta  

Bevilaqua:  

 
[...] o conceito de Design apresenta uma dupla e feliz coincidência de 
sentidos: estrutura (sistemas, formas e convenções de sentido) e ato 
de construção de sentido (processo criativo pelo qual o sujeito, 
definido como meaning-maker, ou produtor de sentido, constrói e 
representa sentidos, passando a agente, designer de sentidos e não 
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simples receptor de habilidades e competências) (BEVILAQUA, 
2013, p. 106, negrito do original).  

 

O processo de Design envolve transformar  

 
o usuário funcional, que tivesse competência técnica (saber-fazer) 
nas ferramentas/textos/práticas letradas requeridas, ou seja, garantir 
os alfabetismos” necessários às práticas dos multiletramentos (às 
ferramentas, aos textos, às línguas/linguagens) [...] em “criadores de 
sentidos. Para que isso seja possível, é necessário que eles sejam 
analistas críticos, capazes de transformar [...] os discursos e 
significações, seja na recepção ou na produção” (ROJO, 2012a, p. 
29 – aspas do original), [conforme] o diagrama a seguir:  

 
Figura 45 – Diagrama dos Multiletramentos. 

 
Fonte: Rojo (2012a, p. 29). 

 

A correlação entre as fases dos quadrantes (integrantes do mapa dos 

multiletramentos) posiciona o estudante de modo ativo, crítico e apto a construir 

novos conhecimentos. Tal perspectiva permite o trato com o texto equiparado ao uso 

que se faz dele na sociedade, isto é, não encastelado, desconexo e 

descompromissado das questões práticas, ideológicas e sociais, que, por 

consequência, cria uma lacuna entre o que se aprende na escola e o mundo real. Ao 

contrário, aproxima a vida social da vida escolar, tendo em vista as circunstâncias 

em que as pessoas produzem e usam textos socialmente.  
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As circunstâncias atuais não requerem pessoas produtoras e receptoras de 

textos que sejam meras receptoras de informações, mas requisitam sujeitos capazes 

de reflexividade e emancipação através dos designs. Estudos sobre design implicam 

pensar o texto de maneira distinta das concepções tradicionais que supõem 

supremacia da teoria sobre a prática. Historicamente, o padrão de uso dos recursos 

(available design) tem compreendido o sujeito como um receptor ou reprodutor de 

conteúdos. A noção de design, ao contrário, traz um conjunto de pressupostos que 

acaba por conceder ou estabelecer autoridade ao sujeito na construção e 

transformação de significados, indicando as bases de transformação, de 

emancipação, inerentes a um contexto histórico, cultural, ideológico e social 

específico. Assim, atinente à terceira pergunta de pesquisa, o objeto de ensino 

pressuposto na BNCCEM-LP é o texto. Este, além de ser central, é compreendido 

sob um viés relacional, envolvendo, para sua materialização, não só a linguagem 

(semioses), mas diferentes tecnologias que agregam valor tanto aos processos de 

design como aos resultados de design, requerendo que os alunos (designers) atuem 

sozinhos ou, inevitavelmente, em colaboração.    
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7   CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

Esta pesquisa se propôs a analisar a afiliação teórica da BNCCEM-LP no 

que tange aos multiletramentos. Partindo desse objetivo geral, os objetivos 

específicos foram: a) identificar as características dos multiletramentos em sua 

articulação com as habilidades indicadas na BNCCE-LP; b) confrontar/analisar a(s) 

concepção(ões) teórica(s) relativa(s) às características (ou dimensões) dos 

multiletramentos presentes no documento; c) analisar/confrontar as dimensões dos 

multiletramentos relacionadas aos objetos de ensino propostos na BNCC para o 

componente Língua Portuguesa no Ensino Médio.  

Em relação ao primeiro objetivo específico, a análise qualitativa dos 

descritores revelou a ocorrência de habilidades cujo propósito é desenvolver 

capacidades condizentes com a diversidade de linguagens e mídias como também 

com a diversidade cultural.  

Relativamente à diversidade de linguagens, o trabalho com os 

multiletramentos é inferido nas habilidades pelo trabalho com as múltiplas semioses, 

o que reflete a necessidade do desenvolvimento de uma ética e várias estéticas, por 

meio das quais as aulas de Língua Portuguesa podem, dentre outras questões, 

discutir os gêneros locais e analisar criticamente as várias estéticas, que comunicam 

a multiculturalidade da sociedade globalizada.  

Concernente à diversidade de mídias, as habilidades voltam-se para as novas 

práticas engendradas pelas TDIC, trazendo, com elas, novos textos e gêneros que 

desafiam o trabalho com as diferentes linguagens, pois o texto passa a operar tanto 

tipologicamente como topologicamente, devido às diferentes modalidades 

semióticas. Tal característica assinala uma ruptura com perspectiva grafocêntrica, 

até pouco tempo fortemente arraigada em sala de aula e, hoje, “insuficiente para dar 

conta dos letramentos necessários para agir na vida contemporânea” (ROJO, 2009, 

p. 107). 

Viu-se também que as características dos multiletramentos são depreendidas 

nas habilidades, tendo em conta o papel do aluno. Os estudantes devem ser 

atuantes, frente aos múltiplos recursos semióticos ofertados, agindo como criadores 

e transformadores de sentido, em consonância com os preceitos dessa pedagogia.  

Ainda, em relação ao primeiro objetivo da pesquisa, as habilidades 

encaminham, no seu conjunto, a um trabalho “com enunciados concretos” 
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(BAKHTIN, [1952-1953] 2011, p. 264); à participação do aluno tendo em vista a 

pluralidade de enunciados, reconhecendo “o papel da subjetividade e da agência” 

(COPE e KALANTZIS, 2009, p. 177)52. 

Referente ao segundo objetivo da pesquisa, constatou-se que o conceito de 

esferas é basilar, no componente, mostrando ser o eixo orientador das habilidades e 

da escolha de seus respectivos gêneros discursivos. No que tange à noção de texto, 

ele não é mais compreendido como estruturalmente homogêneo, isto é, composto 

por um único sistema semiótico isolado. Responsivo à realidade atual, pressupõe-se 

que os textos/enunciados utilizados em sala de aula devem valer-se não apenas de 

signos escritos, mas dos diferentes sistemas semióticos – visuais, sonoros, verbais 

etc. Falou-se, inclusive, que certas habilidades transcendem o escopo dos 

multiletramentos, passando aos novos multiletramentos e, posteriormente, ao 

transletramento, por haver nelas a sugestão de convergência que, portanto, 

excederia esse conceito, sem abandoná-lo, devido ao deslocamento para a 

transmídia.  

No tocante ao terceiro objetivo específico, o objeto de ensino é o texto. Ele é 

central, compreendendo, em sua materialidade, tanto a tecnologia quanto a 

linguagem sob um viés relacional.  

Conclui-se, assim, que os fundamentos empregados para a construção do 

componente Língua Portuguesa no documento da BNCCEM-LP são inovadores. O 

componente tem como alvo o desenvolvimento de um ensino que, realmente, 

prepare os estudantes para o século XXI.   

Afora o exposto, acerca do documento, como instância linguística, conforme 

se sabe, ele se constrói pela existência do enunciado. Em consequência, além de 

haver um eu enunciador/locutor, há um tu enunciatário/locutário. Isto é, um leitor.  

Essa afirmação, embora pareça um truísmo, é prenhe de consequências. 

Significa que, ao construir seu enunciado, o enunciador projeta uma imagem do 

enunciatário-sujeito de quem espera uma resposta favorável. Para que isso ocorra, é 

necessária, do docente (enunciatário-sujeito), uma sólida formação conteudística e 

pedagógica, que lhe possibilite o enfrentamento dos diversos óbices que o ensino-

aprendizagem de Língua Portuguesa na realidade contemporânea apresenta.  

                                                
52 Livre tradução do original: “a pedagogy of design recognizes the role of subjectivity and agency”. 
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Assim, mais do que reconhecer a BNCCEM-LP como um instrumento com 

poder de lei, espera-se que o professor seja portador de uma teoria e de uma prática 

condizente a ela. Caso contrário, seremos testemunhas do que Lankshear e Knobel 

(2008b) chamam de “vinhos novos em garrafas velhas”.  

Considerando o enunciador do texto do documento, provavelmente linguistas, 

pesquisadores e estudiosos da linguagem, como observa Kincheloe (2003, p.18, 

apud LANKSHEAR e KNOBEL, 2008b, p. 15), os professores não vivem no mesmo 

ambiente profissional dos pesquisadores e o lugar que alimenta as diretrizes e a 

ênfase educacional é “ainda... bem distante da escola”.  

A fim de que presenciemos a efetivação da lei, são necessários, portanto, 

docentes emissários de “vinhos novos em odres novas”, que oportunizem aos 

alunos projetos de futuro, baseados nas três dimensões apontadas por Cope e 

Kalantizs: a diversidade produtiva (no âmbito do trabalho), o pluralismo cívico (no 

âmbito da cidadania) e as identidades multifacetadas (no âmbito da vida pessoal).  

À guisa de finalização, quanto ao alcance deste trabalho, espera-se que as 

discussões aqui apresentadas possam servir como contributo na discussão sobre 

temas relativos à formação do professor de Língua Portuguesa, para que cursos, 

currículos, disciplinas e programas de universidades se orientem não pelo 

tradicionalismo arraigado ao longo de muitos anos, mas por abordagens que, 

alinhadas à realidade atual, possibilitem aos professores empoderarem-se a respeito 

do componente que ensinam (ou ensinarão), focalizando-o à luz das reais 

necessidade e interesses dos alunos como usuários competentes e capazes, numa 

perspectiva de educação para a alteridade, baseada no respeito à diferença e na 

originalidade de cada indivíduo presente em sala de aula.  

Dado que esta pesquisa envolve “uma visão holística dos fenômenos 

analisados, demonstrando que os fatos sociais sempre são complexos, históricos, 

estruturais e dinâmicos” (GODOY, 1995, p. 25), salienta-se uma perspectiva crítica 

perante a leitura da BNCCEM-LP. Isso pressupõe um enfoque com interesse na 

apropriação do conteúdo de modo não linear e não desconexo da realidade, que 

leve em conta o contexto sócio-histórico-cultural em foco e suas necessidades 

(MAGALHÃES, 2011), tendo em vista a configuração própria da Linguística Aplicada 

Crítica (LAC) como uma “prática interrogadora” (FABRÍCIO, 2006, p. 49).  
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