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Resumo:

A tecnologia como meio de comunicação e fonte de investigação contribui para o letramento digital, que
possui um papel importante para a aprendizagem de uma L. E.[1]. Os livros didáticos que interagem com o
contexto digital convertem se em algo imprescindível, pois este recurso esta presente no dia-a-dia dos
estudantes. Eles aprendem uma L.E, buscam interagir com outras culturas que não vem de forma detalhada
nos livros didáticos. Com isso, é imprescindível refletir a importância do letramento digital no livro didático
“SÍNTESIS – CURSO DE LENGUA ESPAÑOLA” do autor Ivan Rodrigues Martin, da Editora Ática, que foi
selecionado pelo PNLD[2] vinculado ao MEC[3] para utilizar se no ensino de língua espanhola nas escolas
publicas no Brasil.
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Resumen:

Las tecnologías como medio de comunicación y fuente de investigación contribuyen para la literacidad digital,
que tiene un papel importante para el aprendizaje de una L. E.1 Los manuales didácticos interactivos con el
contexto digital convierten se en algo imprescindible, pues ene recurso está presente en el cotidiano de los
estudiantes. Ellos aprenden una L. E.1 buscan interactuar con otras culturas que no ven qué modo detallado
en los manuales didácticos. Con eso, es imprescindible reflexionar la importancia de la literacidad digital en el
libro didáctico “SÍNTESIS – CURSO DE LENGUA ESPAÑOLA” del autor Ivan Rodrigues Martin, de la Editora
Ática, que fue seleccionado por el PNLD2 vinculado al MEC3 para utilizar se no enseñanza de lengua española
en las escuelas públicas en el Brasil.
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O letramento esta ao nosso arredor, em nosso cotidiano como os livros, revistas, jornais, entre outros meios
de leitura que faça parte de nossa vida. Com a era da globalização tecnológica, que atraem pessoas curiosas,
possibilita criar tipos ou meios para um novo letramento, o digital, que envolve as pratica de leitura e escrita.
O letramento impresso já é muito difundido, principalmente nas escolas e agora juntando se a ele vem o
letramento digital. Mas o que é letramento impresso e letramento digital?
Como ambas podem ser utilizadas nas escolas através de livros didáticos e aparelhos eletrônicos?

Letramento impresso e letramento digital

O letramento é nada mais que uma constante pratica de leitura e escrita, ou seja, nele engloba técnicas mais
aprofundadas de ler e compreender o que esta lendo e daí resulta numa combinação de seu próprio
conhecimento de mundo, logo após por essas ideias no papel organizadamente.

Alfabetizado é aquele indivíduo que sabe ler e escrever; já o indivíduo letrado, o
indivíduo que vive em estado de letramento, é não só aquele que sabe ler e
escrever, mas aquele que usa socialmente a leitura e a escrita, pratica a leitura e a
escrita, responde adequadamente às demandas sociais de leitura e de escrita.
(Soares, 1999, p. 41-42)

Para se conseguir o letramento antes o aprendiz tem que passar pelo processo de alfabetização fornecido
pelas escolas. Depois há o processo de desenvolver o letramento, com base em leituras e escritas de
variáveis gêneros textuais. Desse modo o estudante embarca no mundo do letramento, mas há tipos de
gêneros textuais que a escola não considera como pratica de letramento são os(as): revistas populares,
receitas culinárias, bilhetes, bulas, transcrição de algum tipo de texto etc. Trata-se de gêneros importantes
também para o letramento porque o aluno está mais familiarizado com este tipo de leitura e escrita.

A partir do surgimento das tecnologias o letramento ganha mais uma nova ramificação o letramento digital.
Que é a utilização de recursos tecnológicos tanto para ler como para escrever em qualquer tipo de aparelho
eletrônico e virtual, com o frequente uso desse meio o usuário vai dominando a utilização dos hiperlinks[4]
assim ocorre uma adaptação para a leitura digital, que hoje esta integrada na vida das pessoas.

As praticas do letramento digital que os jovens e adultos se dominam são: leitura de textos online, sites de
relacionamento, salas de bate-papo, caixa de busca, cursos extracurriculares, entre outros. O letramento
digital esta sendo utilizado nas escolas como meio de ajuda nos ensinos de língua estrangeira. Um dos
suportes para isso são os livros didáticos que inclui um CD.

Pode-se concluir que a tela como espaço de escrita e de leitura traz não apenas
novas formas de acesso à informação, mas também novos processos cognitivos,
novas formas de conhecimento, novas maneiras de ler e de escrever, enfim, um
novo letramento, isto é, um novo estado ou condição para aqueles que exercem
práticas de escrita e de leitura na tela. (Soares, 2002: 150).

Então, a tela como um instrumento de ensino pode contribuir e facilitar a aprendizagem do aluno, ampliando
seu conhecimento e despertando ainda mais sua imaginação, já que este espaço de leitura é mais amplo e
versátil, por conta dos hiperlinks presentes nas paginas, que ajuda o aprendiz a encontrar novos temas
relacionados à cultura da língua que esteja estudando.

Estudo do material didático “SÍNTESIS – CURSO DE LENGUA ESPAÑOLA”
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A partir do conhecimento sobre o letramento digital será feito um estudo do material didático “SÍNTESIS –
CURSO DE LENGUA ESPAÑOLA” com base nas orientações de seleção do PNLD2 para o ensino médio de 2012,
vinculado ao MEC3, o programa mais antigo que se dedica a distribuição de livros didáticos.

Neste programa os alunos têm o direito de receber os livros didáticos completos, tanto da língua inglesa
quanto da língua espanhola. O material didático é distribuído gratuitamente e pertencem aos estudantes,
mesmo após o término do ano letivo. Em 2012, o PNLD2 avaliou 37 materiais didáticos (11 da língua
espanhola e 26 da língua inglesa), mas somente 4 deles foram aceito: 3 da língua espanhola (Enlaces -
Español para Jóvenes Brasileños, El Arte de Leer Español e Síntesis - Curso de Lengua Española). Os critérios
utilizados para avaliar os materiais foram:

A seleção de textos verbais e não verbais se tem uma variedade de gêneros textuais, diversidade de etnia,
social e cultural, uma relação dos conhecimentos linguísticos, a preocupação da produção oral e escrita, a
valorização do estilo da língua e estudos intertextualidade. Com esses critérios o professor pode atribuir à
língua estrangeira na formação dos cidadãos, pois não serão apenas trabalhadas questões gramaticais, mais
também questões de conscientização e valorização das outras culturas e costumes em relação à do próprio
estudante. Os alunos aprenderam que a heterogenia não ocorre somente na sua língua materna como,
também em outras. E fazendo essa conjunção entre o ensino gramatical e o sociocultural o ensino torna-se
mais dinâmico e eficiente.

Material didático SÍNTESIS pelo guia do PNLD 2012

A coletânea ajuda no desenvolvimento das capacidades do pensamento próprio e critico, com base
estabelecida entre a língua estrangeira e o sociocultural. Com textos que mostram a pluralidade das culturas
hispânicas e brasileiras.

Descrição do manual didático “SÍNTESIS – CURSO DE LENGUA ESPAÑOLA”

Os livros didáticos são compostos por 3 volumes, cada um possui 8 unidades temáticas e duas seções
chamadas de Apartado, disponibilizados após as unidades 4 e 8 de todos os volumes. Estes Apartados são um
conjunto de atividades, textos para serem trabalhados com a compreensão escrita referente às unidades
anteriores já trabalhadas. Ao final de cada unidade, há questões retiradas de provas de vestibular. E no final
de cada volume, encontra se, um glossário, tabelas com paradigmas de conjugação verbal, bibliografia e
índice temático. Nas seções Para leer y reaccionar é trabalhada a compreensão escrita. E no final da seção
Para charlar y escribir são trabalhadas as atividades de produção escrita aparecem de todas as unidades. As
atividades de compreensão oral esta localizada na seção Para oír y comprender, abrindo cada unidade. As
propostas de produção oral aparecem no início da seção Para charlar y escribir. Há um CD de áudio tanto para
os professores como para os alunos, no intuito de trabalharem tantos nas aulas como em casa. Cada volume
é organizado da seguinte forma:

Volume 1 – Conteúdos temáticos: Informações sobre os países que se fala Espanhol; tipos de
cumprimentos; expressões de cortesia; currículo; tratamento formal/informal; dias da semana; horas;
numerais; consumo; estabelecimentos comerciais; dicionários; alimentação; roupa/vestuário; descrição física;
família; expressões idiomáticas; moradia; expressões de localização espacial. Compreensão escrita: lenda;
quadrinhos; anúncio; entrevista; canção; conto. Produção escrita: anúncio publicitário; e-mail; lista de
compras, texto descritivo.

Compreensão oral: diálogo; declaração. Produção oral: conversa informal; situação de compra e venda;
entrevista de trabalho. Elementos linguísticos: verbos no presente; alfabeto; expressões de cortesia; presente
do indicativo; distinção tú / usted; voseo; artigos e contrações; verbo gustar, preferir e llevar; gênero e
número; possessivos; demonstrativos.
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Volume 2 – Conteúdos temáticos: a cidade; expressões de localização; expressão de opinião; ditados e
expressões; vocabulário de viagem; meios de transporte; vocabulário dos esportes; infância; brincadeiras e
jogos infantis; contaminação ambiental e doenças relacionadas; festividades; o futuro; horóscopo;
meteorologia. Compreensão escrita: Notícia jornalística; declaração legal; conto. Produção escrita: conto de
fadas, e-mail, notícia de jornal, resumo. Compreensão oral: diálogo; entrevista; programa de rádio. Produção
oral: diálogo; jogo; entrevista. Elementos linguísticos: conjunções de coordenação; indefinidos; presente do
indicativo; perífrase de futuro; preposições; gerúndio; perífrase de gerúndio; expressão da obrigação;
pretérito imperfeito; comparação; apócope de mucho; particípio; pretéritos perfeito e indefinido; expressões
temporais; futuro imperfeito; acentuação.

Volume 3 – Conteúdos temáticos: carreiras; internet; sítios úteis; expressão do desejo, dúvida, suposição;
preservação da natureza; argumentação; conselhos e ordens; descrição; arte; expressão de gostos e
opiniões; cinema; literatura; música; instrumentos musicais. Compreensão escrita: crônica; poema;
descrição; canção, conto, sinopse de filme. Produção escrita: previsões; receita de cozinha; texto de opinião;
narrativa. Compreensão oral: diálogo; leitura dramatizada; fórum de internet; entrevista. Produção oral:
diálogo; debate; conversa. Elementos linguísticos: condicional; presente do subjuntivo; pretéritos:
imperfeito/perfeito/mais-que-perfeito; descrição; advérbios; heterotônicos e heterossemânticos; preposições;
locuções preposicionais; regência preposicional; discurso direto e indireto; pronomes com função de objeto;
interjeições; verbos de mudança de estado.

Análise do livro “SÍNTESIS – CURSO DE LENGUA ESPAÑOLA” segundo o PNLD

Os volumes são bem estruturados (grafia adequada e posicionamento claro dos capítulos), possuem
estratégias diversificadas, recurso para o ensino e cada unidade, seja qual for o volume, oferece atividades
em que cada resposta pode ser subjetiva, ou seja, o aluno mesmo terá que elabora respostas. O material dá
ao professor indicações bibliográfico para que ele possa expandir os temas abordados em cada unidade, quer
dizer, com os bibliográficos dispostos para professor, ele poderá somar mais informações ao aluno do que
somente o que dispõe o material didático.

Os textos literários, nos dois primeiros volumes, são tratados de uma forma superficial. Já no terceiro volume
os textos literários ganham um maior destaque, na maneira de como é trabalhado, até mesmo na apreciação
estilística. Pois os textos expostos no material trabalham com temas atuais, que tem grande contribuição para
a sociedade como reciclagem, o uso da tecnologia, trabalhos voluntários e assim por diante. Temas que fazem
parte para a construção do homem com pensamentos críticos.

Análise Pessoal do Livro “SÍNTESIS – CURSO DE LENGUA ESPAÑOLA” – Volume 3

Dentre os três volumes foi escolhido o terceiro para ser analisado de forma mais precisa se nele contem
letramento digital ou não. Os textos verbais utilizados são, em maioria, retirados de sites da internet e
adaptados. Poucos deles relatam assuntos sociais, que fazem referencia a situações que estão acontecendo
atualmente, e textos que falam de assuntos mais banais. Eles são trabalhados de forma superficial, poucos
explorados o letramento, ou seja, o aluno não é levado a compreender o texto e logo após ter esse
entendimento questionado, para assim desenvolver sua oralidade e a escrita. O uso gramatical é mais
corriqueiro e utiliza frases soltas ou preenchimento de lacunas.

Os textos não verbais são variados, mas não contem uma ampla diversidade de vários países, em geral são
de mesmos países. O uso deles explorados menos ainda, as imagens são jogados soltos sem uma finalidade
específica, seja gramatical ou sociocultural, deixando seu aparecimento contraditório ao real uso pedido do
PNLD. Com isso as compreensões leitora visual, oral e escrita se tornam totalmente precárias.
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As atividades trabalhadas com a compreensão auditiva são existentes, mas são utilizados textos com
conversações criadas, ou seja, não são conversações reais, são mecânicas, distorcendo um pouco da
oralidade real, pois numa conversação genuína há ruídos (sons externos), não ha às vezes uma compreensão
imediata do que o outro fala utilização de palavras regionais, o próprio sotaque... E quando o aluno é posto
para falar ele não sabe se expressar, sempre utiliza os mesmos meios de comunicação escutados nas
gravações/textos e quando é utilizado outro tipo de cumprimento ou até mesmo construções frasais
diferenciadas, o aluno se põe sem saber o que falar.

No âmbito sobre o letramento digital. No decorrer do livro como já foi dito há textos retirados da internet,
imagens de paginas de sites de países de falantes hispânicos, e registro de alguns sites que poderia interessar
ao aluno, fora isso não é trabalhado diretamente com o mundo virtual, geram assim a falta de um letramento
digital apropriado.

O livro possui uma unidade em que trabalharia como o letramento digital, em realidade a textos que falam de
aparelhos eletrônicos, relacionamento virtual, mas nada que incentive o aluno a buscar mais sobre o assunto
abordado ou visitar os sites recomendados. Até mesmo nas outras unidades a existência do letramento digital
não ocorre.

Atividades para o livro “SÍNTESIS – CURSO DE LENGUA ESPAÑOLA”

Para a realização de alguma das atividades propostas é imprescindível que a escola disponha de um
laboratório de informática com acesso a internet.

Por meio da imagem (pagina inicial do site www.
terra.com
.br
, aonde vem mostrando noticias, curiosidades com fotos para tornar mais fácil a compreensão ou chamar a
atenção para noticia... Há ícones com variados assuntos no topo da pagina. Um espaço para pesquisar para
facilitar a busca por alguma informação mais especifica) será pedido ao aluno que faça uma busca de
informações que chame mais de sua atenção. Depois que transmita aos seus colegas a informação que
buscou e dizer como a encontrou.

Atreves de outra imagem (Pagina de busca avançada do site Google, com varias caixas de preenchimentos
para que sua busca seja mais eficaz, possui também outros tipos de opções de como as informações
encontradas devem ser mostradas.) do será pedido que façam pesquisa sobre um país que fale espanhol e
que na outra aula cada um comentará sobre a pesquisa.

Usando os meios de conversação seja: facebook, whatsapp. Pediremos para que o aluno durante dois dias
mantenha uma conversação em espanhol com um colega, após este tempo cada um terá que falar sobre a
experiência e a conversação para analise.

Considerações finais

O livro didático tenta suprir os requisitos necessários proposto pelo PNLD. No entanto, verificamos que a
unidade responsável pela abordagem do assunto letramento digital não a contempla, pois o que mostra é
apenas uma tentativa superficial do que pode ser um letramento digital, sendo assim insuficiente para o
desenvolvimento das habilidades linguísticas e consequentemente para uma aprendizagem que leve o
estudante a alcançar a autonomia.

Para suplementar o material didático e tentar suprir um pouco a falta do letramento digital, propusemos três
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atividades com base nos próprios textos verbais e não verbais apresentados no manual. Com esta simples
atividades, queremos mostrar como as tecnologias podem ajudar no aprendizado de uma L. E. Pois como os
aparelhos tecnológicos, programas (Whatsapp, facebook, skype, entre outros) estão tão presentes na vida
dos alunos, que o simples fato de trazê-los para a sala de aula leva os alunos terem mais vontade de
participá-la.
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