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RESUMO
Nesta pesquisa buscamos apresentar uma revisão sistemática da literatura sobre as
produções científico-acadêmicas, visando a entender como estão sendo trabalhados na
educação as práticas de letramentos digitais em atividades de formação de professores
no contexto educacional brasileiro. Numa premissa teórico-metodológica, baseamo-nos
nas etapas de análise, adaptadas por Ramos, Faria e Faria (2014), e reaplicada por Silva
e Bottentuit Junior (2017) que primam pela avaliação regrada, em princípios científicos
e críticos, a partir das fontes encontradas e analisadas. Dessa forma, foram avaliados 10
artigos que se encontram em bases de dados científico-acadêmicas, os quais apresentam
estudos empíricos com os principais sujeitos sociais da comunidade escolar (alunos,
gestores, professores etc.), bem como os que atuam nas universidades e centros de
formação profissional. Conclui-se que as práticas de letramentos digitais em atividades
cotidianas escolares, acadêmicas, profissionais etc., possibilitaram o estímulo e o uso de
tecnologias na educação, bem como impulsionaram a promoção dos letramentos digitais
na formação de professores e na potencialização tecnológica das aprendizagens dos
vários participantes dos estudos avaliados.
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1 Letramentos digitais: os novos desafios de formação de professores e a produção
de pesquisas no Brasil
O letramento digital implica a capacidade dos usuários
de utilizar as tecnologias digitais de maneira eficaz
para a comunicação nas práticas sociais, culturais e
educacionais. Barbosa, Araújo e Aragão (2016, p. 634).

Os avanços tecnológicos, o surgimento da cultura digital e a expansão dos
fenômenos da globalização fizeram emergir muitos dos estudos acerca dos letramentos.
No entanto, esses ainda não são suficientes para se compreender a dimensão dos
progressos que são perceptíveis desde os trabalhos precursores de Heath (1983) e Street
(1984), bem como as investigações de Kleiman (1995), Soares (1996, 2002, 2004) e
Tfouni (1995), apenas para citar alguns(mas) dos(as) pesquisadores(as) 1 mais evidentes
neste viés de novos estudos dos letramentos, multiletramentos e tecnologias
educacionais.


XV Encontro Virtual de Documentação em Software Livre e XII Congresso Internacional de
Linguagem e Tecnologia Online.
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Dessa forma, esses novos estudos no Brasil têm se tornado cada vez mais
necessários, pois se deve levar em consideração que as Novas Tecnologias Digitais de
Comunicação e Informação se alastraram assustadoramente no século XXI. Por outro
lado, visando a compreender como os “problemas trazidos pelos processos de
mundialização e hipertecnologização da vida quotidiana” (BUZATO, 2016, p. 8)
moldaram- se a esta nova cultura digital, é preciso ainda observar como funcionam as
tecnologias na sociedade atual, bem como perceber quais são os impactos das práticas
digitais de linguagem ou dos letramentos digitais na vida dos usuários de uma língua.
Em uma de suas recentes pesquisas, Rojo (2017) esclarece que esse cenário dos
novos multiletramentos em tempos na web
as tecnologias digitais e nem os novos multiletramentos da cultura
digital efetivamente chegaram ainda às práticas escolares, que
continuam aferradas ao impresso e a suas práticas. No entanto, essas
são as práticas letradas das pessoas, dos trabalhadores e dos cidadãos
do século XXI em diante (ROJO, 2017, p. 8).

A partir dessa reflexão de Rojo (2017), concordamos que o contexto atual dos
multiletramentos na escola tem demandado dos usuários e consumidores de tecnologias
competências e habilidades para desenvolverem novas práticas (multi)letradas, em
virtude da produção, manuseio e consumo de textos multimodais no/pelo uso dos
recursos, ferramentas e aplicativos multimidiáticos, por exemplo (BUZATO, 2016).
Defendemos, portanto, a necessidade de uma formação integral e continuada que
procure ensinar letrando crítico e digitalmente, tanto o alunado quanto o professorado,
para que seja possível uma formação integral desses interactantes, com base num
comportamento linguístico interacional e (re)significativo do sujeito ensinante e
aprendente, pautado em concepções de educação, de linguagens e tecnologias (PAIVA
e LIMA, 2017a).
Neste estudo, os problemas a serem elucidados referem-se ao quantitativo de
estudos e resultados de pesquisas acerca dos letramentos digitais e a formação de
professores em língua portuguesa, por isso, questionamos: Qual o quantitativo de
estudos sobre letramentos digitais já produzidos por pesquisadores/as brasileiros/as?
Quais os aspectos teórico-conceituais desses letramentos são necessariamente
importantes para professores/as, estudantes e pesquisadores/as? 2 E quais os resultados
metodológicos mais expressivos que foram empregados em cada estudo publicado no
campo dos letramentos digitais e da formação de professores no Brasil?
Para responder, finalmente, a essas questões-problemas propostas, ancoramo-nos
na abordagem metodológica de revisão sistemática da literatura3, adaptada por
(RAMOS, FARIA e FARIA, 2014) e amplo e, recentemente, utilizada por
(BOTTENTUIT JUNIOR e SANTOS, 2014; LIMA e BOTTENTUIT JUNIOR, 2015;
COSTA e BOTTENTUIT JUNIOR, 2016; SILVA e BOTTENTUIT JUNIOR, 2017),
entre outros, com muita recorrência na área da Ciências da Educação, Tecnologias e
Cultura.
Este artigo, enfim, por meio da aplicação da revisão sistemática de literatura –
RSL possibilitou-nos apresentar um panorama não somente teórico-conceitual das
pesquisas sobre os letramentos digitais e a formação de professores no Brasil, mas
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também sobre os principais resultados obtidos e respectivas análises e resultados,
baseados nas abordagens e métodos associados às estratégias e às habilidades
concernentes a uma ampla taxonomia de letramentos4 que são necessários para o
engajamento de vários grupos sociais, mormente de alunos/as e professores/as em uma
sociedade vastamente conectada, envergada pela complexidade e pela imprevisibilidade.
2 Percurso metodológico: a revisão sistemática de literatura: explicando a tipologia
metodológica – RSL
Este estudo configura-se como uma revisão sistemática aplicada que consiste em
um tipo de investigação, baseada na revisão de literatura, em que o/a pesquisador/a, a
partir de uma questão de pesquisa começa o mapeamento e avaliação das produções
acadêmicas acerca do assunto investigado e, deste modo, as revisões são, em geral,
descrições das contribuições feitas por diversos autores em um campo de estudo (FINK,
1998; HART, 1998). Para tanto, recentemente, esta metodologia apareceu nas Ciências
Sociais (DENYER; TRANFIELD, 2009; SAUR-AMARAL, 2010;) e nas Ciências da
Educação (GOUGH et al. 2011; LEVIN et al., 2011; REES; OLIVER, 2012; SQUIRES
et al., 2011; STEWART, OLIVER, 2012; VANDERLINDE; van BRAAK, 2010) 5,
entre outros. Em suma, faz-se necessário, metodologicamente, a inclusão de um
protocolo de pesquisa por meio da adoção de um conjunto de etapas específicas para o
levantamento e tratamento dos dados que comporão a revisão sistemática da literatura.
Assim, adotamos neste estudo as seguintes etapas para o processo de revisão
sistemática da literatura (RSL), a saber:
Figura 1: Descrição das etapas da revisão sistemática de literatura

Fonte: SILVA e BOTTENTUIT JUNIOR (2017, p. 269).

2.1 Descrição metodológica da análise do corpus
Este estudo foi desenvolvido com o intuito de alcançar uma aproximação com o
tema por meio da análise de 10 estudos existentes acerca do tema: Letramentos digitais,
Tecnologias e Formação de Professores, nas áreas vinculadas a Letras, Linguística e
Educação, disponibilizados em três bases de dados: Google Acadêmico, Scielo6 e
Periódicos Capes7.
A seleção das três bases de dados é explicada pela finalidade de realização de
uma busca aprofundada e compreensiva sobre o tema e também pelo fato de que essas
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bases possibilitam o acesso aos textos de forma completa, bem como os seus meios de
publicação. Desta forma, o levantamento foi realizado por meio de busca avançada nas
três bases de dados de trabalhos produzidos, entre os anos de 2010 a 2017, em língua
portuguesa e que abordavam a utilização dos letramentos digitais com enfoque para a
formação de professores no Brasil, sobretudo nas áreas da Educação, Letras e
Linguística das bases de dados a serem investigados, cada qual com seus critérios
específicos.
Os descritores empregados foram os seguintes: “Letramento(s) Digital(is)”,
“Letramentos em mídia”, “Letramentos em Multimídia”, “Letramentos em Rede”,
“Letramentos móvel” e Multiletramentos”, estas buscas individuais foram feitas, aliadas
ao descritor “Formação de professores” (Ex.“Letramentos Digitais” “Formação de
professores”), uma vez que inicialmente foram encontrados muitos trabalhos sobre esse
tipo de letramento fora do âmbito educacional, ao realizarmos as investigações com a
exclusão do descritor “Formação de professores”.
3 Análise(s) e discussão(ões) dos resultados
A partir da verificação sistemática dos 10 artigos encontrados por meio das
buscas e, posteriormente, analisados pelos processos metodológicos adotados por
critérios de inclusão e de exclusão, chegamos; por conseguinte, a alguns dados e/ou às
informações de pesquisa substanciais. Identificamos que os artigos selecionados
pertencem aos periódicos de Qualis/Capes: A1 e B1, sendo a maioria deles, cerca de
50% dos artigos encontrados em periódicos de Qualis A (A1, nível de maior avaliação)
e 40% e 10% correspondendo aos estratos B1 e B2, respectivamente. Não houve
nenhuma ocorrência de artigo classificado como B3 e B4 em virtude do filtro de busca
adotado para se encontrar principalmente os artigos mais bem avaliados nessas bases
pesquisadas.
Vale advertir também que cerca de 50% dos artigos avaliados são do estrato de
qualidade B e 50% estão no A, estrato mais elevado da classificação de Periódicos da
Qualis/Capes, o que sem dúvida, demonstra a qualidade dos estudos realizados nas
várias regiões do Brasil acerca deste tema, o que nos dar a certeza de que os/as
pesquisadores/as estão buscando gradativamente apresentar um maior padrão de
qualidade em relação às pesquisas realizadas na área dos letramentos digitais e
formação de professores, sobretudo quanto as práticas de letramentos digitais na
educação, tanto a nível superior, nas universidades, quanto na educação básica no cerne
das atividades pedagógicas.
Com relação à metodologia aplicada na realização dos estudos, infelizmente são
poucas pesquisas, muitas delas são bibliográficas com o enfoque investigado, porém
aparecem em apenas 30% dos trabalhos selecionados. O mais interessante é saber que
70% estudos podem ser classificados como trabalhos de verificação empírica, sendo a
maioria deles, pesquisas qualitativas de caráter exploratório, descritivo e
interpretativista, muitos dos quais, foram realizados metodologicamente por meio de
estudos de campo, aulas interativas em laboratórios, pesquisa-ação, participante ou
etnográfica, geralmente com os sujeitos-participantes, sendo alunos, professores,
trabalhadores, moradores de rua etc.
Enfim, no tocante ao nível dos estudos que foram avaliados, observamos que
boa parte dos estudos selecionados ocorreu no âmbito do ensino superior, com ênfase
nas práticas de letramentos de professores e, sobretudo, de licenciados com 30% e com
40% a nível escolar, em que alunos e professores atuam diariamente, no intuito de
adquirir e potencializar os conhecimentos curriculares, tecnológicos e pedagógicos em
uma formação tecnológica e educacional integral e diversificada, ou seja, cerca de
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(70%) dos estudos se efetivaram no contexto universitário e escolar, totalizando 07
trabalhos, conforme revelado na tabela 1:
Tabela 1: Nível em que os estudos foram realizados
NÍVEL

N° DE ESTUDOS

%

Pós-Graduação

1

10%

Superior

3

30%

Escolar

4

40%

Superior/Escolar

2

20%

10

100%

Total
Fonte: Elaborado pelos autores, 2018.

Seguindo as etapas de análise, de Silva e Bottentuit Junior (2017) ficou evidente
que os 10 trabalhos que se enquadravam nos critérios de inclusão e exclusão foram
publicados entre os anos de 2010 e 2017. Além do mais, esses artigos divulgados nas
bases de dados pesquisadas, correspondem a 20% das publicações em 2010, 10% em
2012, 20% em 2014, 10% em 2015, 20% em 2016 e, consequentemente, cerca de 20%
dos estudos, que compõem o corpus desta análise foram publicados recentemente em
2017. Pode-se observar que nos anos de 2011 e 2013 não foram encontrados artigos
sobre os letramentos digitais ou correlatos aos descritores pesquisados, uma vez que
muitos dos trabalhos na área não foram ainda avaliados pelo Qualis/Capes. Apesar
disso, em 2014, a produção de artigos foi de dois trabalhos, média que decaiu em 2015
com apenas um artigo, e em 2016 cresceu pouco com apenas dois estudos. Somente em
2017, verificou-se que mais dois trabalhos foram publicados, em periódicos mais bem
avaliados no Brasil, o que mostra que os pesquisadores, de fato, estão procurando
manter, ampliar e consolidar os conhecimentos nesta área do saber especializado.
4 Considerações Finais
Diante do exposto, as evidências e ocorrências resultantes da análise sistemática
de cada artigo selecionado mostraram que ainda existem poucos trabalhos publicados no
Brasil sobre a relação dos letramentos digitais e a formação de professores, disponíveis
em língua portuguesa nas bases online de pesquisas avaliadas, tanto no Google
Acadêmico, Scielo e Periódicos Capes foram encontrados poucos artigos de maior
avaliação pelo Qualis/Capes. Apesar disso, conseguimos perceber o interesse de alguns
pesquisadores/as, grupos de pesquisa no sentido de investigar os impactos e a
importância de se trabalhar com as tecnologias no desenvolvimento de práticas de
letramentos digitais em diversas atividades de comunicação humana e não humanas,
sobretudo no cerne das atividades escolares, pedagógicas, acadêmicas e profissionais.
Os artigos analisados por nós demonstram uma simbiose interdisciplinar e
apontam para a constante necessidade de uma formação tecnológica, que deve promover
os multiletramentos, envolvendo a ampliação da capacidade do professor para lidar com
a multimodalidade (KRESS, 2003), cada vez mais presente nos textos da era atual, tanto
“nos impressos quanto nos digitais, e para agir criticamente em diferentes contextos
sociais por meio das tecnologias digitais frente à diversidade cultural, linguística e
étnica das interações online” (DIAS, 2012, p. 865).
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Finalmente, os artigos cotejados nesta pesquisa demonstram a importância da
mediação pedagógica dos professores no processo de aprendizagem tecnológica de
forma interdisciplinar que, na visão de Paiva e Lima (2017a) tem demandado considerar
que o currículo necessita ser fomentado com estratégias profícuas e embasadas em
atividades interculturais com aplicativos e ferramentas digitais, (re)significando a
prática de ensino dos/as professores/as, definindo seus papeis hodiernos com o trabalho
interdisciplinar com os letramentos digitais no contexto escolar, acadêmico e
profissional.
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