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Resumo 
 
O objetivo deste trabalho é proceder a um relato de experiência da exploração dos 
letramentos digitais nas atividades desenvolvidas na iniciação científica, na modalidade à 
distância. Os pressupostos teóricos que fundamentam este trabalho estão ancorados em 
autores que definem letramentos digitais, bem como na Base Nacional Comum Curricular, 
documento norteador da educação brasileira. A metodologia de pesquisa é a qualitativa, 
apresentada por meio do relato de experiências. Após o estudo dos letramentos foram 
criados, pelos alunos, dois vídeo-minuto e o resultado do trabalho apontou para a 
necessidade do domínio dos letramentos digitais na sociedade atual, na qual predomina a 
exploração dos recursos digitais por meio das mídias móveis. 
 
Palavras-chave: Ensino. Iniciação Científica. Letramentos Digitais. Vídeo-minuto. 
 
 

Introdução 
 

 
O projeto “Letramentos digitais: uma investigação das ferramentas digitais para o 

ensino de Literatura” faz parte de um projeto maior intitulado “Ensino, tecnologia e 

linguagens: uma investigação dos aspectos teóricos e metodológicos para promoção dos 

letramentos digitais”. Ambos estão atrelados às atividades de pesquisa do Programa de Pós- 

Graduação em Metodologias para o Ensino de Linguagens e suas Tecnologias, linha 2, que 

tem como foco o Ensino de Linguagens e suas Tecnologias na esfera escolar. 

Isso posto, o presente trabalho é parte da socialização das pesquisas realizadas nesses 

projetos, desenvolvidas por alunos de iniciação científica na modalidade do ensino a 

distância. A temática ora investigada, letramentos digitais, ancora-se nas indicações da Base 
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Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2018), doravante BNCC, que aponta ser obrigação da 

esfera escolar utilizar diferentes linguagens, pois “[...] ao se abordar a linguagem no sistema 

semiótico, que estuda a significação dos textos que se manifestam em qualquer forma de 

expressão, pode-se falar de formas de linguagem” e os exemplos apresentados dessa 

diversidade contempla a linguagem “[...] verbal (fala e escrita), não verbal (visual, gestual, 

corporal, musical) e multimodal (integração de formas verbais e não verbais) (BRASIL, 2018, 

p. 59)”. Para o trabalho com essas múltiplas e pluri linguagens no ensino, se faz necessário o 

domínio dos letramentos digitais, dessa forma, é preciso reconstruir e refletir sobre novas 

formas de produção textual que circulam nas diferentes mídias e esferas/campos de atividade 

humana. 

Mediante o exposto, o objetivo deste trabalho é proceder a um relato de experiência 

da exploração dos letramentos digitais nas atividades desenvolvidas na iniciação científica, 

na modalidade à distância. 

 
Material e Métodos 
 

 

A presente pesquisa tem uma abordagem qualitativa, pois, os estudos de Martins e 

Theóphilo (2007, p. 135) destacam que as pesquisas qualitativas “pedem descrições, 

compreensões e análises de informações, fatos, ocorrências que naturalmente não são 

expressas por números”. 

Já Ludke e André (1986) ressaltam que uma das características da pesquisa qualitativa 

é a consideração do ambiente pesquisado como fonte de dados, sendo eles o principal 

instrumento do pesquisador. Na análise, prevalece o caráter descritivo, sendo o enfoque 

mais no processo do que no resultado, assim, tem-se neste projeto, a descrição das 

atividades realizadas. 

 

Os letramentos digitais 

 

O crescente desenvolvimento das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação 

(TDIC) tem impulsionado o uso dos dispositivos móveis das novas mídias, de forma que 



 

passa a ser requerido do leitor novos letramentos digitais. (DUDENEY, HOCKLY E PEGRUM, 

2016). 

Buzato (2009) pontua que os “novos letramentos/letramentos digitais são 

particularmente importantes para pensarmos em apropriação tecnológica com vistas a 

transformações sociais” e a justificativa para essa proposição ancora-se no fato de que esses 

letramentos conclamam “uma nova mentalidade que enfatiza a participação [...] a troca 

colaborativa, a quebra de regras criativas e o hibridismo em lugar da difusão de conteúdos, 

do policiamento e da pureza (BUZATO, 2009, p. 2)”. 

Nesse sentido, Paiva (2013, p. 215) assevera que tal contexto requer um deslocamento 

nos papeis dos alunos e dos professores, e estes precisam adotar “a tecnologia em suas 

práticas pedagógicas”. 

Todavia, para que o uso didatizado da tecnologia adentre nas ações escolares, antes, 

segundo Tajra (2007), é necessário que seja realizada uma formação para os professores, 

afinal eles vão atuar no ambiente educacional, intermediando entre os saberes e os novos 

letramentos, dentre eles os letramentos digitais. 

Dudeney, Hockly e Pegrum (2016, p. 17) definem letramentos digitais como 

“habilidades individuais e sociais necessárias para interpretar, administrar, compartilhar e 

criar sentido eficazmente no âmbito crescente de comunicação digital”. Os pesquisadores 

apontam que são diversificados os letramentos encontrados na atualidade, logo, com base na 

atividade a ser desenvolvida, o professor pode recorrer a determinado letramento para 

ancorar sua prática em sala de aula. A fim de auxiliar neste processo, ao pesquisadores trazem 

uma categorização dos letramentos digitais, com base em objetivos específicos, podendo ser 

com foco na linguagem, foco na informação, foco nas conexões e foco no (re)desenho. 

 

Resultados e Discussão 

 

Nesta seção descreveremos quais atividades foram desenvolvidas, durante o processo 

de iniciação científica, a fim de que fossem contempladas as indicações da BNCC (BRASIL, 

208) e o trabalho com os letramentos, a fim de que fosse elaborada a atividade solicitada 

pela professora orientadora: a análise de um livro didático e a devolutiva do nosso texto, ao 



 

invés de um texto escrito, fosse criado um vídeo-minuto. Para isso, os letramentos 

abordados foram: 

 

Quadro 1 - Letramentos digitais. 
 

 
 

Foco na 
linguagem 

Letramento em 
hipertexto 

Habilidade de processar hiperlinks e de usá-los com eficácia. 

Letramento 
multimídia 

Em múltiplas mídias, interpretam-se e criam-se textos com 
habilidade. 

Letramento 
móvel 

Mais um macro letramento, pois se liga aos letramentos em 
rede, em informação, em pesquisa, impresso e multimídia. 
Habilidade de comunicar-se por meio da internet móvel. 

 

 

Foco na 
informação 

Letramento em 
pesquisa 

Eficiência no uso dos motores de busca, com conhecimentos da 
funcionalidade e da limitação desses serviços. 

Letramento em 
filtragem 

Habilidade de reduzir a sobrecarga de informação. Para isso, são 
importantes as redes pessoais de aprendizagem confiáveis, 
com pessoas e recursos como fontes de apoio e de informação. 

 

Foco nas 
conexões 

 

Letramento 
pessoal 

É um macro letramento, por necessitar do letramento impresso, 
em codificação e multimídia. Habilidade de projetar a identidade 
on-line em sintonia com os seus desejos, com 
formatações e ferramentas digitais apropriadas. 

Fonte: Adaptado de Dudeney, Hockly e Pegrum (2016, p. 17-18). 

 
Os letramentos digitais foram acessados para o desenvolvimento de uma atividade 

que consistia na análise do livro didático “Português: Conexão e uso”, de autoria de 

Delmanto e Carvalho (2018). Com base nas categorias elegidas por Dudeney, Hockly e 

Pegrum (2016), selecionamos as que se faziam presentes no livro, conforme Quadro 1, e 

ao invés de ser produzido um texto escrito, foi nos solicitado que atendêssemos as 

recomendações da BNCC (BRASIL, 2018), e produzíssemos um gênero vídeo-minuto 

explorando os letramentos digitais e trabalhando a questão da autoria. 

Para a produção de um vídeo-minuto necessário se faz que os autores organizem o 

texto em forma de um roteiro-prévio, a fim de que tenhamos um engendramento de 

ideias progressivas, considerando o curto tempo de duração. A seguir, temos uma 

sugestão de roteiro que pode e deve ser adequado, pelo professor-pesquisador, 

dependendo da finalidade, do objetivo e do objeto que foi estudado. Vejamos: 



 

Quadro 2: Roteiro vídeo-minuto 

Autor Perspectiva O analista deve considerar: 

BNCC (2018) Tempo 1 minuto.  
Ensaiar e fazer adequações do texto ao tempo. 

Rojo (2012) Celular Celular ou outro dispositivo que o aluno tenha para gravação. 

Gerbase (2012) e Penafria 
(2009) 

Local Iluminação adequada, local silencioso, roupa cor única e 
acessórios moderados. 

Bakhtin (2010) Finalidade Finalidade: objetivo e o contexto onde será usado são 
determinantes para a produção do texto. 

Gerbase (2012); Penafria 

(2009) 

Planos e 
ângulos 

Plano: frontal. 
Ângulo: frontal. 
Duração: plano-sequência. 

Bakhtin (2010) e Penafria 
(2009 

Roteiro escrito 

Organizar um texto em forma de itens. 
Seleção lexical → excertos responsáveis pela produção de 
sentidos do texto. 
Abertura: apresentação de quem está falando, objetivo, 
fechamento. 
Progressão temática: ater-se ao objeto estudado. 
Práticas sociais: atrelar o objeto estudado ao mundo do 
trabalho. 

Bakhtin (2010); Rojo 
(2012) e Bortoni-Ricardo 

(2005) 

Multimodalida 
de na 

oralidade 

Explorar a dialogicidade e a persuasão: personalização da 
imagem, gestos, ritmo, entonação, pausas, hesitações, 
repetições, riso, olhar, movimentos corporais,volume da voz, 
adequação da fala, perguntas retóricas. 

Fonte: Os autores (2020). 

 

Após a gravação, o vídeo-minuto o mesmo foi alocado no canal do autor no YouTube 

e a nossa produção resultou nos seguintes vídeos: 

 

Figura 1: Vídeo-minuto produzidos. 
 

  

Fonte: https://youtu.be/sopCeDr4wYU Fonte: https://youtu.be/XKume4ibv8Y 



 

 

No que tange aos letramentos digitais, para a produção do vídeo-minuto, iniciamos 

com o letramento em pesquisa e em filtragem, tendo em vista que era preciso pesquisar 

tanto o objeto a ser apresentado no vídeo quanto a caracterização do gênero vídeo-minuto, 

considerando o contexto de produção, a finalidade e a multimodalidade a ser explorada no 

texto (imagem, som, movimento, entonação, criação de um roteiro prévio). 

Ainda na etapa da preparação dos vídeos utilizamos o letramento móvel, visto que por 

meio do WhatsApp dialogamos sobre as possibilidades que teríamos para elaborar esse 

vídeo de forma que seguisse um certo padrão, no que tange à exploração da linguagem pluri 

e multissemiótica (ROJO, 2009; 2012). 

Para a execução do vídeo-minuto, recorremos ao letramento em hipertexto, visto 

que o vídeo requereu a hiperleitura, a navegação no ciberespaço tanto antes da preparação 

como após ter sido alocado. Nesse momento, o letramento multimídia se fez presente, 

tendo em vista que desenvolvemos as capacidades de criar e alocar na plataforma do 

YouTube para que fosse gerado o link a ser disponibilizado. 

A etapa posterior envolveu o letramento pessoal, pois na reunião com a orientadora, 

no Microsoft Teams, cada um de nós apresentou o vídeo-minuto produzido e socializou 

tanto as facilidades como o percalço para a criação do mesmo, neste caso duas dificuldades 

tiveram que ser vencidas: o tempo e a seleção do conteúdo relevante. 

Dessa forma, defendemos o uso do vídeo por ser um texto que circula nas redes 

sociais, blogs/micro blog, sites, mídias móvel como aparelhos celulares, nos quais impera 

alguns aplicativos como o WhatsApp, dentre outras possibilidades que o professor considere 

possível, dentro do contexto onde atua e da finalidade do trabalho pedagógico a ser 

desenvolvido. 

 

Conclusão 

 

Iniciamos o presente trabalho com o objetivo de proceder um relato de experiência da 

exploração dos letramentos digitais nas atividades desenvolvidas na iniciação científica, na 

modalidade a distância. Para tanto, atrelamos duas ações: a análise de um livro didático e a 



 

socialização dessa análise através da criação de um vídeo minuto, conforme indicações da 

BNCC (BRASIL, 2018), ou seja, além dos letramentos digitais, a instância escolar deve 

desenvolver a autoria do aluno. 

O resultado da nossa experiência apontou que o desenvolvimento do letramento 

digital é uma habilidade necessária para o bom uso dos recursos tecnológicos nas práticas 

sociais. Todavia, necessário se faz que o professor tenha essa formação que promova a 

intersecção entre o ensino e a tecnologia, pois esta requer o domínio dos multiletramentos e 

dos letramentos digitais apresentados nesta pesquisa. 
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ANEXO A: Transcrição do vídeo Figura 1 

Oi, meu nome é Raissa Rith, eu sou acadêmica do 5º período de Letras e atualmente sou 

aluna de Iniciação Científica. Bem, ao fazer a análise do livro “Português: Conexão e Uso”, 

pude constatar que este livro traz como abordagem principal a utilização de recursos 

audiovisuais em sala de aula, a fim de potencializar o ensino. Tais recursos, devem ganhar 

notoriedade, pois eles podem tornar o processo de ensino muito mais atrativo para o aluno. 

O que é interessante aqui a ser destacado é que esta abordagem entra em concomitância 

com o que é previsto na BNCC, uma vez que a BNCC dá enfoque para a utilização de 

diferentes linguagens em sala de aula bem como o uso das tecnologias de maneira 

responsável e eficiente, a fim de potencializar todo o processo de ensino-aprendizagem dos 

alunos. 

 
 
ANEXO B: Transcrição do vídeo Figura 1 

Olá, meu nome é Filipe Moreira, eu sou aluno de iniciação científica e fazendo uma análise 

do livro digital “Português Conexão e Uso”, de acordo com as normas da BNCC, o que me 

chamou muita a atenção no livro é que ele traz materiais audiovisuais, esses materiais são 

muito eficazes na aprendizagem dos alunos e além de serem eficazes, prendem a atenção 

dos alunos, tornando a aula mais prazerosa, menos monótona, aquela coisa de só ler, 

escutar e repetir. O livro traz poemas em vídeos, eles podem comparar com o professor 

tipos da fonética, de versos e rimas que esse vídeo traz, além da eficácia desses materiais 

audiovisuais que o livro traz, a atenção do aluno em querer ver, saber e aprender, tornar 

uma aula interativa é muito mais eficaz com esses materiais. 


