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RESUMO
Os livros didáticos aparecem no ambiente de sala de aula como um dos principais recursos
usados pelo professor. A partir dessa constatação, em confronto com os documentos oficiais
que regem o ensino-aprendizagem de língua estrangeira no Ensino Médio e com a inserção
das novas tecnologias no contexto escolar brasileiro, propõe-se um breve estudo sobre a
dimensão da contribuição do material selecionado pelo Programa Nacional do Livro Didático
(PNLD) para a disseminação do letramento digital. O objetivo deste trabalho é analisar as
coleções de língua espanhola (PNLD 2012), dos manuais dos professores que os acompanham
e do Portal do aluno e do professor no site das editoras as quais pertencem esse aparato, para
verificar qual é o espaço dado ao letramento digital e ao uso do computador nesse contexto de
atuação.
Palaras-chave: Língua Espanhola, Material Didático, Letramento Digital.

RESUMEN
Los libros didácticos aparecen en el aula como uno de los principales recursos utilizados por
el profesor. A partir de esta observación, en confrontación con los documentos oficiales que
rigen la enseñanza-aprendizaje de lengua extranjera en la escuela secundaria y con la
introducción de nuevas tecnologías en el contexto escolar, se propone un estudio breve sobre
la medida de la contribución del material seleccionado por el Programa Nacional del Libro
Didáctico (PNLD) para la difusión del letramiento digital. El objetivo de este estudio es
analizar las colecciones de lengua española (PNLD 2012), los manuales para los docentes y el
Portal del estudiante y profesor en el sitio de las editoriales a las cuales pertenecen este
aparato, para verificar cuál es el espacio que se da al letramiento digital y al uso del ordenador
en este contexto.
Palabras clave: Lengua Española, Material Didáctico, Letramiento Digital.
1

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Os livros didáticos estão presentes na realidade do Ensino Médio brasileiro. Ainda que
não seja a forma adequada, sabe-se que muitos professores o utilizam como ferramenta única
e inquestionável no processo de ensino-aprendizagem. A partir dessa realidade e do contraste
existente entre as indicações do que se deve fazer em sala de aula, através dos Parâmetros
Curriculares Nacionais (PCN) e das Orientações Curriculares para o Ensino Médio (OCEM),
propomos essa investigação partindo de um ponto comum: o uso de tecnologias na sala de
aula. Sendo assim, acreditamos que o livro didático deve abrir espaço para o uso de novas
tecnologias, mais especificamente o computador, e incentivar e ampliar a inserção dos alunos
no letramento digital.
Nosso objetivo é, a partir da análise dos livros didáticos de língua espanhola, frutos
do Programa Nacional do Livro Didático 2012 (PNLD), dos manuais dos professores que
acompanham essas coleções e do Portal do aluno e do professor no site das editoras as quais
pertencem os livros, verificar qual é o espaço dado ao letramento digital e ao uso do
computador nesse contexto de atuação.
Para tanto, organizamos esse artigo em seções para melhor visualização da trajetória
que realizamos. Primeiro, apresentamos o aparato teórico em que tratamos do letramento
digital e do contexto escolar e, também, apresentamos o que é o PNLD. Em seguida,
passamos à metodologia, em que trataremos do corpus, de sua seleção, de como coletamos os
dados e dos procedimentos que adotamos. Posteriormente, apresentamos a análise dos itens
delimitados para, em seguida, expor nossas considerações finais sobre o assunto (não
esgotado).
2. APARATO TEÓRICO
Para organizar a sequencia teórica necessária ao entendimento do nosso trabalho,
dividimos essa seção em dois momentos: o primeiro trata de situar a nossa concepção de
Letramento Digital e sua vinculação com o contexto escolar. Faz-se necessário este tipo de
explanação uma vez que os materiais didáticos que nos propomos a analisar circulam, quase
que exclusivamente, no ambiente escolar da Educação Básica do nosso país. É de suma
importância não só deixar clara a nossa concepção de Letramento Digital como também o que
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seria o seu desenvolvimento (e aproveitamento) efetivo e funcional no ensino-aprendizagem
de língua espanhola nas escolas públicas brasileiras. O segundo momento está voltado para o
Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) de Línguas Estrangeiras. Nesse espaço
faremos um breve histórico de sua recente inserção e as preocupações advindas com, para e
sobre a análise dos livros.
2.1. LETRAMENTO DIGITAL E CONTEXTO ESCOLAR
Segundo PIERRE LÉVY (1999, p. 17), podemos conceituar Letramento Digital como
“um conjunto de técnicas materiais e intelectuais, de práticas, de atitudes, de modos de
pensamento e valores que se desenvolvem juntamente com o crescimento do ciberespaço,
como sendo um novo meio de comunicação que surge da interconexão mundial dos
computadores.” Assim sendo, para pensarmos a inserção do letramento digital em nosso
contexto do ensino de línguas na Educação Básica brasileira, devemos, primeiramente, atentar
para a proporção que se dedica ao ciberespaço nas escolas. Na maioria das vezes, as aulas de
língua materna e/ou estrangeira tem um espaço canônico na sala de aula que atrela gramáticas,
livros de literatura, jornais e revistas impressos como nosso grande arsenal de ensino. Assim
como assinalou LÉVY (1999), é necessário que modos de pensamento sejam trabalhados a
ponto de perceber que o que nos rodeia é a linguagem, portanto, seja impressa ou virtual, é
dela que temos que usar para a construção de nossas aulas. COSCARELLI (2007, p.26) já nos
chama atenção para o fato de que “usar a informática nas aulas não transforma
instantaneamente o ensino em alguma coisa “moderna” e “eficiente””. Esta afirmação é
importante e adequada porque muitos acham que, com o crescimento da informática, qualquer
tipo de ensino deve ser feito full time com o computador. Tem que haver um equilíbrio.
A política governamental tem incentivado de modo crescente a expansão da banda
larga, o uso da internet pelos cidadãos, a aquisição de computadores em ambientes escolares e
de trabalho, bem como o uso de redes sociais e ambientes virtuais de aprendizagem. Hoje em
dia é praticamente impensável que alguém não tenha tido um contato, por menor que seja,
com o computador. A informática e as tecnologias presentes em nossa vida cotidiana em
todos os ambientes que frequentamos nos obriga a aprender seu manuseio. Se não por uma
questão de comodidade e inserção, por uma questão de sobrevivência. É fato que as
ferramentas tecnológicas são uma necessidade do mundo contemporâneo.
O crescente aumento na utilização das novas ferramentas tecnológicas
(computador, Internet, cartão magnético, caixa eletrônico etc.) na vida social
tem exigido dos cidadãos a aprendizagem de comportamentos e raciocínios
específicos. Por essa razão, alguns estudiosos começam a falar no
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surgimento de um novo tipo, paradigma ou modalidade de letramento, que
têm chamado de letramento digital. (XAVIER, 2002)

Essa modalidade de letramento prevê um certo domínio das ferramentas operacionais
tecnológicas. Certa problematização que visualizamos é o de como dar acesso a tais
ferramentas em um contexto de escola pública no nosso país. Muitas escolas não dispõem de
laboratórios de informática e outras, apesar de possuirem esses ambientes, não contam com
gente preparada para manuseá-los. No mais, essa deficiência em operar com a informática (e
do que efetivamente fazer com ela na sala de aula) começa no curso inicial de formação de
professores, de um modo geral. XAVIER (2002) nos alerta que esse novo letramento, que
sempre considera o domínio das habilidades informáticas, deve ser levado o mais rápido
possível às instituições de ensino para que nossos alunos consigam inserir-se no contexto
tecnológico, uma vez que “[...] neste novo milênio estão cada vez mais cercado por máquinas
eletrônicas e digitais.” (XAVIER, 2002)
Ser letrado digital pressupõe assumir mudanças nos modos de ler e escrever
os códigos e sinais verbais e não-verbais, como imagens e desenhos, se
compararmos às formas de leitura e escrita feitas no livro, até porque o
suporte sobre o qual estão os textos digitais é a tela, também digital.
(XAVIER, 2002)

Então, por essa pequena exposição do que tomamos como Letramento Digital e sua
importância para a Educação Básica, indicamos, também, a sua importância, principalmente
em trabalhos realizados em conjunto com o suporte que todo aluno e professor dispõe no
ambiente de sala de aula: o livro didático. Dessa feita, é importante verificar em que medida
esse material apoia, sinaliza, expõe, incentiva a questão do letramento digital. Esse é o
objetivo deste trabalho.
2.2. O PNLD DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS: O CASO DO ESPANHOL
Segundo as informações disponibilizadas no site do Ministério da Educação no Brasil
(MEC), o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) apresenta como foco principal
“subsidiar o trabalho pedagógico dos professores por meio da distribuição de coleções de
livros didáticos aos alunos da educação básica”. Para tanto, livros didáticos são submetidos
por meio de edital à avaliação por especialistas da área e, após concluída essa etapa, o MEC
publica um Guia de Livros Didáticos em que constam resenhas das coleções aprovadas. Em
um segundo momento, este guia é encaminhado às escolas públicas do país, que serão
responsáveis pela escolha e adoção de um dos títulos indicados.
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O PNLD é executado em ciclos trienais alternados. Desse modo, “a cada ano o MEC
adquire e distribui livros para todos os alunos de um segmento, que pode ser: anos iniciais do
ensino fundamental, anos finais do ensino fundamental ou ensino médio”. À exceção dos
livros consumíveis, que é caso dos livros de línguas estrangeiras, os exemplares deverão ser
conservados para reutilização por outros alunos nos anos subsequentes.
Apesar de ser um Programa antigo, o PNLD incluiu as línguas estrangeiras, pela
primeira vez, somente no ano de 2011. Neste ano foram distribuídos os exemplares para o
ensino fundamental. Em 2012, o PNLD alcançou também o Ensino Médio. De acordo com o
Guia PNLD de línguas estrangeiras 2012, para língua espanhola foram submetidas 12
coleções para avaliação.
O edital do PNLD 2012 Ensino Médio, que contempla a parte específica das
Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, registra um conjunto de preceitos
organizadores da proposta de avaliação dos livros didáticos da área. Desse
modo, o processo foi orientado pelo entendimento de linguagem como
atividade social e política, que envolve concepções, valores e ideologias
inerentes aos grupos sociais; atividade em permanente construção, por isso
heterogênea e historicamente situada; prática discursiva, expressa por meio
de manifestação verbal e não verbal e que se concretiza em diferentes
línguas e culturas. (GUIA PNLD 2012, p. 10)

Do total dos livros avaliados, seguindo os critérios acima mencionados, somente 03
(três) coleções foram aprovadas e indicadas para a distribuição no Ensino Médio.
3. METODOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DO TRABALHO
Para melhor explicitar a metodologia usada para a realização da nossa investigação,
dividimos essa seção em três partes. Na primeira, tratamos de delimitar nosso objeto de
estudo e os critérios que usamos para isso. Na segunda, apresentamos uma descrição dos
corpora que estamos utilizando. Na terceira, de modo breve, explicamos como procedemos
para a coleta dos dados.
3.1. SOBRE A DELIMITAÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO
Pensando na questão do incentivo ao Letramento no âmbito de línguas estrangeiras e,
mais especificamente no Letramento Digital, delimitamos como objeto de nosso estudo os
livros selecionados pelo PNLD 2012 – Ensino Médio. Selecionamos os livros do Ensino
Médio por uma questão simples: a obrigatoriedade da oferta de ensino de língua espanhola
nesse segmento por conta da validação da lei 11.161 de 2005. Como todas as escolas
brasileiras possuem a obrigação de ofertar o ensino do espanhol (ainda que não
necessariamente se faça obrigatória a sua inclusão efetiva no currículo pleno da escola)
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tomamos como hipótese que a circulação dos livros didáticos provenientes do PNLD teria um
alcance muito maior. Além disso, cabe lembrar que a prática rotineira de sala de aula,
principalmente em escolas públicas brasileiras, toma o livro didático, ainda que de modo
errôneo, como uma espécie de bíblia a ser seguida. Essa prática enviesada e perpetuada
também dá suporte à ratificação de nossa hipótese.
O PNLD 2012 na área de Línguas Estrangeiras selecionou três coleções de livros de
Espanhol: Síntesis, Enlaces e El Arte de Leer. A seguir, vamos realizar uma breve descrição
de cada uma dessas coleções.
Além dos livros didáticos, nos cabe também realizar uma breve análise do Manual do
Professor a fim de verificar como os autores direcionam e estimulam o docente nessa questão
do Letramento Digital, partindo das atividades e propostas presentes nos livros.
Por último, também navegamos pelo Portal do Professor e do aluno nas páginas da
internet das editoras as quais pertencem os materiais do PNLD 2012. A partir de uma breve
análise desse conjunto teremos condições de visualizar como se desenvolve a questão do uso
do computador, dos gêneros específicos desse suporte e do próprio letramento.
3.2. SOBRE OS CORPORA
Os corpora estabelecidos estão compostos de três coleções de livros didáticos
selecionados pelo PNLD 2012.
A primeira coleção é Enlaces – Español para jóvenes brasileños. Os autores da obra
são Sonia Izquierdo, Soraia Osman, Neide Elias, Priscila Reis e Jenny Valverde. A editora
responsável é a Macmillan. Cada livro possui 08 (oito) unidades subdivididas em seções,
como: Página de Entrada, Hablemos de..., Y no sólo esto, Manos a la obra, en otras
palabras, más cosas, como te decía e así me veo. Além das seções, ao final do livro encontrase um apêndice com exercícios de ampliação e consolidação dos conteúdos das unidades,
questões de vestibular, um glossário e um quadro de verbos.
A concepção de língua presente nesta coleção, segundo as autoras, se baseia em dois
critérios: na língua como entidade geopolítica e no funcionamento dela. Assim, nos dizem que
[...] intentamos enfocar el funcionamento de la lengua privilegiando la producción
de sentido, pero sin eludir los niveles de esse funcionamento que muestran um
grado de sistematicidade necessário. Para que esse abordaje, que se produce
principalmente em las secciones de gramática, no este separado del trabajo de la
producción de sentido, em los ejercicios de lectura y escritura, tratamos de retomar
los temas presentados em el apartado de gramática. (Manual do Professor, p.04)
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Já a visão de aprendizagem adotada pelas autoras é a da perspectiva
socioconstrutivista, que propõe o ensino como ponto de partida para que os alunos descubram
e atuem nas relações reais previstas no processo de desenvolvimento e capacidade de
aprendizagem. Além disso, as autoras afirmam que a matriz de habilidades do ENEM é
levada em conta para a formulação das atividades dos volumes.
A segunda coleção é Síntesis – curso de lengua española. O autor da obra é Ivan
Martin. A editora responsável é a Ática. Cada livro possui 08 (oito) capítulos além de dois
capítulos suplementares que, segundo consta no Manual do Professor do Síntesis “foram
inseridos estrategicamente no meio e no fim do volume” (p.02). Ao final dos livros ainda há
uma tabela de conjugação de verbos e um glossário. A estrutura dos capítulos aborda Página
de abertura, Diálogos, depoimentos y entrevistas, Algo de vocabulário, Gramática básica,
Para ler y reaccionar, Aprende un poco más, Para charlar y escribir, Para leer y reflexionar
e Evalúate.
Segundo o autor, no Manual do Professor, a proposta didático-pedagógica da coleção
está centrada na visão sociointeracional, “tanto de aprendizagem como de linguagem, cujas
bases provêm das ideias vygotskyanas e bakhtinianas sobre a natureza dialógica do
pensamento humano.” (p.06) Diz-nos ainda que sua ideia é avançar em relação à visão
funcional de linguagem.
Ao contrário dessa perspectiva, partimos da premissa de que as situações
interacionais são marcadas pelo mundo social que as envolve. Assim,
abordamos a linguagem em sua função dialógica, isto é, como detentora dos
significados construídos pelos participantes do discurso, nos processos
interativos dos quais participam. (p.07)

Além disso, como princípios norteadores de construção dos volumes da coleção,
Martin cita as Orientações Curriculares para o Ensino Médio (OCEM), destacando a visão de
língua como manifestação da cultura, e as matrizes do ENEM. Inclusive, no próprio Manual
do Professor, todas as atividades das unidades mostram-se claramente confeccionadas a partir
da matriz do ENEM.
A terceira e última coleção é El Arte de Leer, da editora Base. Cada volume desta
coleção recebe um subtítulo: contacto, interacción e transformación. As autoras da obra são
Deise Cristina de Lima Picanço e Terumi Koto Bonnet Villalba. Cada livro possui 04 (quatro)
unidades. Cada unidade está dividida em seções como Mira, Acércate, Ojo, Ahora tú..., Dale,
Para consultar e Para curiosear. Não há um apartado, como nas demais coleções, específico
para glossário ou quadro de verbos. Segundo o Manual do Professor deste livro “las
actividades intencionalmente elaboradas objetivan ejemplificar um conjunto de contenidos
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considerados significativos em el processo de interacción socioverbal, possibilitando la
reflexión constante sobre la representación, la expresión, la contextualización y la
comprensión” (p.18).
Nesta coleção, as autoras entendem a linguagem como prática social e não somente
como um conjunto organizado de regras certas e erradas de valor sócio-histórico. Segundo as
autoras, no Manual do Professor,
Por no compreender el lenguaje de esa manera estática, la concebimos como
práctica social, o sea, como una realidad en proceso, en cambio permanente,
condicionada por aspectos no solamente linguísticos. Así, nuestra
concepción de lenguaje constituye un conjunto abierto y múltiple de
prácticas socionteracionales, realizadas y actualizadas por sujetos
sóciohistoricamente situados. (p.06)

Por conta dessa escolha da concepção de linguagem, as autoras deixam claro sua
preferência de construir um material sobre as bases bakhtinianas de língua como prática de
interação social. Para tanto, sua proposta é um livro de cunho sociointeracionista que se
preocupa com o contexto sociocultural em que os eventos ocorrem. Também são firmes ao
estabelecer que sua meta é o desenvolvimento da compreensão leitora com base no diálogo
inter(multi)cultural.
3.3. SOBRE A COLETA DE DADOS
Para a realização da coleta de dados, analisamos os 09 (nove) volumes selecionados
pelo PNLD, os 09 (nove) Manuais do Professor e os 03 (três) sites de editoras (portais do
professor e do aluno) disponíveis na rede. Para isolar os dados que diretamente nos
interessam, tomamos como base a exploração do computador como recurso tecnológico a ser
utilizado nas atividades. Essa análise e seleção de dados não seguiu um princípio um
quantitativo, mas qualitativo. No caso específico dos portais do professor e do aluno das
editoras, realizamos somente a análise qualitativa das atividades constantes nesse suporte.
Para a análise não utilizaremos todos os exemplos que nos apareceram na coleta de
dados, uma vez que praticamente todas as atividades seguiram um determinado padrão de
ocorrência. Desse modo, isolamos um caso de cada coleção para exemplificar o trabalho
realizado baseando-nos mais no caráter qualitativo da investigação.
4. ANÁLISES
4.1. OS LIVROS DIDÁTICOS
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Na coleção Síntesis, no livro do aluno, dos três volumes analisados, encontramos
somente uma única atividade que propõe o uso do computador aos alunos. Esta atividade está
no volume 3 (referente ao último ano do Ensino Médio), capítulo 2, na parte Aprende un poco
más. Este capítulo tem como título ¿Para qué sirve la red?
A seção a qual pertence essa atividade, segundo o disposto no Manual do Professor,
tem por objetivo propor “questões complementares aos conteúdos trabalhados no capítulo,
que podem ser gramaticais, lexicais, fonológicas, culturais, etc., e que, com frequência, estão
acompanhadas de atividades.” (p.06). Nosso estranhamento decorre do fato de uma unidade
didática ser dedicada ao tema internet e somente em uma seção de atividades complementares
(entenda-se, além do conteúdo específico-base) haja uma possibilidade de exploração real no
suporte que permeia o centro de discussão ideológica.
Essa atividade apresenta-se como uma possibilidade de fazer com que o aluno navegue
por sites de jornais de diferentes países hispânicos e tome conhecimento dos temas atuais que
estão sendo tratados nesses lugares. Há, na indicação para o professor, de selecionar um único
tema atual e fazer com que os alunos naveguem nos diferentes jornais para saber como estão
noticiados (ou se não o estão). Uma atividade segunda seria a de dividir a turma em grupos
para que realizem a pesquisa e depois façam uma apresentação do que encontraram.
Ao nosso ver, o uso do computador nesta unidade é tardio. Uma vez que o tema é o
próprio mundo digital, esperava-se que houvesse um tratamento mais efetivo quanto ao uso
do computador e exploração de atividades por meio desse suporte. O que se verifica neste tipo
de atividade é uma lista de sites sem qualquer indicação mais precisa ao aluno do que fazer,
do que procurar e, principalmente, de como é esse gênero com que tem que estar em contato
sem, em nenhum momento anterior, ter tido uma preparação adequada. No mais, ao fim desse
capítulo, vê-se uma lista desordenada de páginas da internet (dicionários, museus virtuais,
blogs etc) que o aluno pode acessar. Não há uma lógica, uma preocupação efetiva do que se
pode explorar nesses ambientes digitais e no que isso pode contribuir para o letramento.
Gêneros como e-mail, blogs, páginas virtuais e seus hiperlinks não explorados em sua
potencialidade. Notamos que estes são transpostos do ambiente virtual para a folha impressa
sem nenhuma preocupação com o suporte ou com o tipo de mutação que sofre o gênero
quando fora de seu “ambiente natural”. Segundo FRADE (2007, p.60), “[...] pode-se dizer que
o letramento digital, então, implica tanto a apropriação de uma tecnologia, quanto o exercício
efetivo das práticas de escrita que circulam no meio digital.”
Essa mesma falta de atenção está presente nas outras duas coleções analisadas, com o
indicativo preocupante de que nelas não há nenhuma atividade sequer que proponha o uso do
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computador ou mesmo comente questões que possam ser pertinentes e interessantes às
diferenças de suporte e ambiente por onde circulam os gêneros. Tanto Enlaces quanto El arte
de leer tratam de gêneros que circulam na rede, no entanto ambas as coleções trabalham com
transposição, colocando em folha impressa ambientes virtuais atentando somente: para
aspectos gramaticais e lexicais no caso do primeiro, ou para questões de desenvolvimento da
compreensão leitora como no segundo.
Refletindo na perspectiva de alguns gêneros do discurso lidos no
computador, é preciso destacar, entretanto, que não é somente o texto
eletrônico que se modifica a cada leitura, a cada navegação. O percurso da
leitura é sempre provisório em todo texto: em alguns gêneros mais, como os
textos literários, e em outros, menos. [...] No texto eletrônico, entretanto, as
pessoas lidam com temporalidades e espacialidades que estão inscritas na
modificação das bases materiais do novo objeto que geram diferentes
estratégias de leitura, de diálogos. (GOULART, 2007, p. 54)

Ratificamos, portanto, a partir da autora da citação acima, as ideias de FRADE (2007)
ao afirmar que não é possível o desenvolvimento do letramento digital se o indivíduo não tem
condições de autonomia, de crítica e, tampouco, poder de reformulação e redirecionamento
em relação ao uso que ele faz das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC’s) em sua
vida.
4.2. O MANUAL DO PROFESSOR DAS COLEÇÕES
O Guia do Professor das três coleções analisadas nos trazem indícios melhores, mas
não menos preocupantes. A concepção de Letramento está sempre presente, ainda que de
forma indireta. Como vimos no item 3.2, há uma preocupação por parte dos autores das obras
em seguir as diretrizes das OCEM e PCNs a fim de que seus materiais propiciem uma
formação crítica adequada à realidade que nos cerca. Um dado quantitativo interessante é o de
que somente a coleção El Arte de Leer especificamente menciona a palavra Letramento na
construção ideológica de suas unidades. Nenhuma outra coleção (e nem mesmo o Guia PNLD
para escolha dos livros de espanhol) o faz. Esse é um dado interessante uma vez que
podemos, a partir dele, verificar se a concepção de linguagem e ensino propostos nos Manuais
do Professor realmente estão de acordo com os exercícios e atividades propostas nos volumes
analisados.
Em relação a El Arte de Leer, o Manual do Professor traz sugestões de sites da internet
para que o professor possa utilizar programas de rádio em suas aulas como material autêntico
(concepção muito arraigada nesta coleção). Foram as únicas vezes em que apareceram
indicações de possibilidade de uso da internet. No entanto, não mencionam se as possíveis
atividades de áudio devem ser realizadas em laboratórios, extraídos ao vivo da própria
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programação da rádio ou se o professor pode gravar o áudio que lhe interessa e fazer uso com
um equipamento de som. Sentimos falta de indicações complementares ou suplementares de
leitura por meio da internet, uma vez que os temas tratados nos livros desta coleção são mais
elaborados e complexos. No que concerne à sugestão ao professor de como poderia trabalhar
elementos relativos ao computador, inexistem no Manual do Professor.
No que se refere à coleção Enlaces, há um espaço relativamente adequado no Manual
do Professor que se intitula Actividad Opcional en Internet. Neste espaço, disponibilizado
para quase todas as unidades do livro, o Manual dá ao professor possibilidades de como pode
inserir o uso do computador em suas aulas a fim de ampliar o tema tratado. Visualizamos
nessa iniciativa uma abertura para práticas do Letramento Digital no Ensino Médio. Ainda
que a maioria das atividades seja pouco direcionada e sem detalhamentos de como o professor
poderia explorar as potencialidades do computador para suas aulas de língua estrangeira, há
bons indícios de que os autores se preocupam com a inserção dos ambientes digitais neste
nível de ensino. Um exemplo de tarefa é a que aparece na página 21.
Si usted quiere ampliar el tema de los residuos, propóngales la siguiente actividad: ¿sabes
cuánto tiempo tarda para que los residuos inorgánicos se descompongan en la naturaleza?
Para obtener esta información, entra en un buscador de Internet y escribe “tiempo de
descomposición” y completa este recuadro.
ENVASES DE VIDRIO-PAPEL-LATAS-BOLSAS DE PLÁSTICO-ENVASES DE PLÁSTICO.
É um exercício interessante porque, além de fazer com que os alunos usem o buscador
para achar informações que acrescentarão em sua formação cidadã, pode levar, através de
hiperlinks, a que conheçam outras informações interessantes e necessárias à preservação do
meio ambiente e criação de uma consciência ideológica.
Podemos entender que quando estudamos determinados temas, de
determinadas áreas do conhecimento, não estamos somente aumentando o
nosso vocabulário, como durante muito tempo apregoamos. Essa é uma
dimensão subordinada ao conhecimento do discurso que organiza as diversas
áreas do conhecimento; do contexto em que aqueles conceitos, aquelas
palavras, se inserem. (GOULART, 2007, p.46)

Na coleção Síntesis, o Manual do Professor também traz pouco uso da internet como
ferramenta. Há somente duas indicações em que sugere atividades individuais e em grupo
com o buscador da internet. Ambas as atividades estão vinculadas ao tema da unidade
trabalhada.
4.3. O PORTAL DO PROFESSOR E DO ALUNO DAS EDITORAS
Na análise do portal do professor e do aluno das editoras, a constatação é mais
alarmante. Não há em nenhum deles quaisquer atividades no que diz respeito à língua
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espanhola. O da editora Base não há nada, nem para o professor e nem para o aluno. O site da
editora Macmillan disponibiliza somente o livro didático em formato virtual, sem nenhuma
atividade ou proposta de trabalho. O site da editora ática só disponibiliza, tanto para o
professor quanto para o aluno, o áudio constante nos CD’s que acompanham os volumes.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Após as análises realizadas chegamos à constatação de que o PNLD 2012, ainda que
disponha de uma análise eficaz, cuidadosa e idônea dos materiais didáticos com os quais os
professores do Ensino Médio irão trabalhar, não focam nada (ou quase nada) na questão do
Letramento Digital. Há uma preocupação excessiva com gêneros textuais, gêneros do
discurso, leitura, gramática, mas na prática esquecem que o próprio texto tem uma
materialidade física (suporte) que é esquecida ou tratada de modo similar aos suportes
impressos. Não privilegiam ou pouco facultam, tanto para o professor quanto para o aluno, o
uso dos computadores. Esse pouco caso pode revelar que a insuficiente preparação que ainda
temos, desde a formação inicial de professores, para tratar com as tecnologias. Este fato é
preocupante ao pensar no PNLD 2014 e as possibilidades de aumento para uso da informática
e expansão do letramento digital.
A educação escolar precisa compreender e incorporar mais as novas
linguagens, desvendar os seus códigos, dominar as possibilidades de
expressão e as possíveis manipulações. É importante educar para usos
democráticos, mais progressistas e participativos das tecnologias, que
facilitem a evolução dos indivíduos. (MORAN, 2006, p.36)

Essas preocupações se agravam em um momento em que o PNLD 2014 já exige dos
materiais didáticos uma articulação maior em termos de Letramento Digital, uma vez que
jogos interativos e conteúdos multimídias serão parte do material didático distribuído nas
escolas públicas do país. Segundo o quadro que analisamos, na área de espanhol, estamos
prontos para um passo desses uma vez que mal nos estabilizamos na produção de material
didático somente com CD de áudio? Se os materiais atuais não satisfazem o mínimo de
inserção das tecnologias e pouco privilegiam o Letramento Digital, que tipo de material será
produzido para distribuição no Ensino Médio em 2015 se mal tivemos tempo de aperfeiçoar e
discutir os rumos do que produzimos (ou do que queremos que seja produzido) para a
formação de nossos jovens do Ensino Médio?
Vimos que tanto os materiais didáticos, quanto os portais das editoras e os manuais
dos professores estão carentes de atenção tecnológica e de uma reflexão madura da questão do
ensino da leitura em diferentes suportes e quais as vantagens e desvantagens que isso acarreta.
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Uma vez que nossas documentações oficiais e a política governamental incentiva o uso de
computadores e outras tecnologias em sala de aula, devemos estar atentos ao livro didático e
aos rumos indicados por ele (e que indicamos para ele).
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