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APRESENTAÇÃO 

 

Prezados leitores,  

 

Chegamos ao final de mais um ano! Neste ano em que a RTE completou 50 anos de 

criação totalizamos 235 edições.  

Nesta edição, temos artigos que tratam de temáticas relevantes nestes “novos 

tempos” em que enfrentamos uma pandemia. A experiência das aulas remotas veio para ficar 

e cada vez mais se vê a prática do que se convencionou chamar de aulas híbridas, onde se 

conjuga as aulas presenciais e remotas. 

De outro lado, algumas das deficiências existentes no ensino-aprendizagem, com as 

aulas remotas, principalmente em locais e população com dificuldades de acesso a internet, 

aprofundaram-se, especialmente para os anos iniciais. 

O artigo “A metodologia híbrida no ensino de histologia” aborda exatamente a 

experiência das aulas híbridas no desenvolvimento da disciplina de Histologia que, segundo 

as autoras Marina Santiago de Mello Souza e Gabriella Queiroz da Silva Vilela, é “comumente 

abordada na forma presencial tradicional”. 

Leila da Silva Pimenta Dombroski e Eliza Adriana Sheuer Nantes no artigo “A leitura 

e o letramento ressignificados à prática do multiletramento” apresentam uma pesquisa 

bibliográfica e documental “sobre a leitura e o letramento e suas ressignificações devido as 

múltiplas linguagens e a multimodalidade (modos e semioses) que inferem ao 

multiletramento”, além da influência que as novas tecnologias exercem nesse processo. 

Aproveitamos a oportunidade para apresentar a nova Política Editorial da RTE 

aprovada recentemente pelo Conselho Editorial. 

Desejamos a todos uma excelente leitura e que tenham um Ano Novo de paz e 

prosperidade! 

 

Boa leitura! 

 

Themis Aline Calcavecchia dos Santos 
Editora da RTE 
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A METODOLOGIA HÍBRIDA NO ENSINO DE HISTOLOGIA  

 
 

Marina Santiago de Mello Souza 1 

Gabriella Queiroz da Silva Vilela 2 

 

Resumo: 
 

Este trabalho tem como objetivo descrever o desenvolvimento da disciplina de 

Histologia usando a abordagem híbrida de ensino. O ensino híbrido combina o método 

on-line utilizando-se de tecnologias de informação e comunicação (TIC’S) com o 

método presencial. A Histologia é uma disciplina do ciclo básico dos cursos de ensino 

superior da área da saúde, comumente abordada na forma presencial tradicional. 

Ainda que a disciplina tenha um conteúdo prático além do conteúdo teórico, esta pode 

ser desenvolvida hibridamente. As aulas práticas de Histologia em laboratório de 

microscopia podem ser ministradas presencialmente, e o conteúdo teórico pode ser 

abordado remotamente com aulas síncronas em plataformas de videoconferência, ou 

aulas assíncronas disponibilizadas em ambientes virtuais de aprendizagem. A 

abordagem híbrida da Histologia vem de encontro com os anseios da cibercultura, 

gerando flexibilidade ao estudante no processo de aprendizagem. A Histologia 

ensinada hibridamente com uso de diversas TIC’s e metodologias ativas de ensino, 

prepara o estudante para o atual mercado de trabalho cada vez mais tecnológico. 

 

 

Palavras-chave: Ensino híbrido. Biologia tecidual. Aulas remotas. Aulas práticas. 

 

1. Introdução 
 

O ensino híbrido é caracterizado como uma combinação de métodos de ensino, 

que mescla o ensino presencial e o on-line, integra várias áreas do conhecimento, 

possui diferentes metodologias e realiza atividades individuais e coletivas. Também é 

adaptável, pois a partir da sua integração, é capaz de garantir desde o ensino mais 

básico ao ensino mais complexo, podendo, ainda, ser personalizado de acordo com a 

                                                           
1 Doutora em Radioproteção e Dosimetria (IRD/CNEN). Mestre em Fisiopatologia Clínica e Experimental pela 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Graduada em Ciências Biológicas (UERJ). Docente da Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), Escola de Medicina Souza Marques (FTESM) e Universidade 
Iguaçu (UNIG). Contato: marina_souza@puc-rio.br  Lattes: http://lattes.cnpq.br/6713939987321718 
2 Especialista em Anatomia e Fisiologia pela Universidade Castelo Branco (UCB-RJ), Métodos Ativos na Docência 
(UNINTER), Microbiologia Avançada (UniAmérica) e Análises Clínicas e Toxicológicas (UniAmérica). Graduada em 
Ciências Biológicas (UCB-RJ). Docente do curso Técnico em Enfermagem e Técnico em Análises Clínicas do Colégio 
Bezerra de Araújo (CBA-FABA/RJ). Contato: gabriellaqueeiroz@hotmail.com Lattes: 
http://lattes.cnpq.br/2706001013021106 

mailto:marina_souza@puc-rio.br
mailto:gabriellaqueeiroz@hotmail.com
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dificuldade e necessidade de cada estudante  (BACICH; TANZI; TREVISANI, 2015). 

Apesar de ser muito discutido por educadores no Brasil e ser implementado em outros 

países, o ensino híbrido passou a ser mais conhecido e difundido durante a pandemia 

de COVID-19, uma vez que foi necessária a implementação de modelos de ensino-

aprendizagem que possibilitassem a continuidade do ano letivo, devido à emergência 

sanitária instalada em todo o mundo (SOUSA, 2020). Em virtude disto, o Ministério da 

Educação emitiu o Parecer CNE/CP nº 14/2022 a respeito das Diretrizes Nacionais 

Gerais para o desenvolvimento do processo híbrido de ensino e aprendizagem na 

Educação Superior: 

 

O processo híbrido de ensino e aprendizagem é entendido como 

abordagem que utiliza a mediação, sobretudo, por TICs, para apoiar 

fortemente a atividade docente orientadora, capaz de desenvolver 

competências, transcendendo as atividades apenas em sala de aula 

[...] O processo híbrido de ensino e aprendizagem é entendido neste 

Parecer como abordagem [...] Ela amplia o espaço de aprendizado e 

as possibilidades de construção de conhecimentos, por meio de 

práticas e de interações remotas entre estudantes e docentes, e dos 

estudantes entre si, tornando-as motivadoras, mais dinâmicas e 

inspiradoras do processo contínuo de aprendizagem [...] (BRASIL, 

2022). 

 

 Isto porque as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC’s) são 

responsáveis por distribuir informação e auxiliar na comunicação, através de recursos 

que estão inseridos no dia a dia do estudante, como o computador, o tablet, o 

smartphone, entre outros (FARIAS, 2013), tornando o processo de ensino-

aprendizagem mais interessante, atraente e inovador, pois permite que o estudante 

possa aprender dentro e fora da sala de aula. Logo, pode-se dizer que, quando o 

ensino híbrido é complementado com o uso das TIC’s, oferecem uma série de 

possibilidades que podem ser implementadas e adequadas à sala de aula e fora dela, 

de acordo com a demanda da disciplina a ser ensinada, do estudante e/ou do 

professor (OLIVEIRA; MOURA; SOUSA, 2015).  

 Nas Instituições de Ensino Superior (IES), o ensino híbrido visa combinar as 

aulas presenciais e as aulas on-line, de acordo com a disciplina abordada e com a 

necessidade de aulas presenciais que esta requer (O GLOBO, 2022). Isto porque 

existem disciplinas da graduação puramente teóricas, nas quais o ensino através da 

aula on-line se encaixa como metodologia e substitui a aula presencial, uma vez que 

não precisam de aulas práticas (PEDUZZI, 2021). Por outro lado, existem outras 

disciplinas, principalmente as que regem a área da saúde, que precisam de aulas 

práticas em laboratório especializado, como é o caso da Histologia.  

A Histologia, também denominada Biologia tecidual, é uma disciplina presente 

nos cursos da área da saúde, como a biomedicina, a fisioterapia, a medicina, a 

enfermagem, a biologia, entre outros, compondo a base da grade curricular destes 

cursos (BRASIL, 2018). Além de estar presente também em áreas como a 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=238781-pcp014-22&category_slug=julho-2022-pdf&Itemid=30192
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histoquímica, a histofisiologia, a histopatologia e a imuno-histoquímica (JUNQUEIRA; 

CARNEIRO, 2018). 

Junqueira e Carneiro (2018)  descrevem a Histologia como uma das divisões 

da Morfologia, responsável por estudar os tecidos biológicos, analisando-os desde a 

sua origem. É considerada a área da ciência que estuda estes tecidos 

microscopicamente, abrangendo a sua organização, seus componentes e a sua 

formação (CAMILLO et al., 2017). Isto porque o corpo humano é caracterizado como 

um organismo multicelular, composto de tipos variados de células que, quando unidas, 

são responsáveis pela formação dos tecidos corporais, e estes, quando unidos, 

formam os órgãos (MONTANARI, 2016).  

Logo, o ensino da Histologia é importante, pois é através dela que os 

estudantes entendem como tais estruturas se unem para a formação de diversos 

órgãos do corpo humano, além de conseguir estabelecer uma relação entre os 

componentes microscópicos dos tecidos, suas respectivas funções e como estes 

interferem e atuam no funcionamento do órgão como um todo (LIMA et al., 2011). 

Uma vez que os tecidos operam em conjunto, sendo responsáveis por realizar funções 

importantes de sustentação, preenchimento, secreção de substâncias, absorção, 

proteção, entre outros (AIRES et al., 2011). 

Pode-se dizer que as aulas de Histologia são divididas em dois momentos 

distintos. No primeiro momento, o professor apresenta o conteúdo teórico 

correspondente à disciplina, explica as divisões teciduais, suas respectivas 

classificações, funções, os seus componentes dentro do organismo humano e quais 

tipos de órgãos cada um deles é responsável por formar. No segundo momento, o 

professor fica encarregado de apresentar o conteúdo prático da Histologia. Nesta, o 

seu estudo é feito através da montagem e da visualização de lâminas com material 

biológico (tecido), o qual é coletado, preservado e colorido para melhor observação 

no microscópio óptico (CAMILLO et al., 2017). Na prática, é importante que o docente 

apresente lâminas com diferentes cortes histológicos e que caracterizem partes 

variadas do corpo humano, de forma que o estudante tenha contato com vários tipos 

de tecidos, aprenda a identificá-los e a reconhecer as estruturas presentes em cada 

um deles (LIMA et al., 2011). 

 Devido ao conteúdo teórico e prático que deve ser ministrado na disciplina, ao 

lecionar a Histologia através do ensino híbrido, faz-se necessário que a mesma tenha 

aulas remotas e presenciais, de forma a complementar o processo de ensino-

aprendizado. Sendo assim, o presente artigo tem como objetivo mostrar como a 

Histologia pode ser aplicada no ensino híbrido, com a presença de aulas remotas e 

aulas presenciais. 

 
2. Ensino híbrido em Histologia 
 
 Existem várias definições e classificações sobre ensino híbrido, no entanto 

todas determinam que deve existir a combinação entre o método on-line utilizando-se 

de TIC’s, juntamente com o método presencial (ANJOS; SILVA; ANJOS, 2019). 
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2.1. Aulas remotas de Histologia 

 

As aulas remotas são também conhecidas como ensino remoto ou ensino/aula 

on-line, possuem a Internet como principal recurso e podem ser ministradas de 

diferentes modos (DAU, 2021). Dentre as variadas formas de utilizar a tecnologia e o 

auxílio da Internet para a realização das aulas remotas, estão as atividades/aulas 

síncronas e assíncronas. 

Entende-se por aula síncrona, aquela que ocorre em tempo real e de forma 

simultânea, na qual o estudante e o professor se encontram em um espaço virtual, ao 

mesmo tempo. Nesta, há transmissão de conteúdos referentes à disciplina, troca de 

informações e construção de diálogo, ou seja, há interação entre professor e 

estudante, e entre os estudantes durante a aula (MOREIRA; BARROS, 2020). 

Trazendo a aula remota de forma síncrona para a realidade da Histologia, esta é 

equivalente ao primeiro momento da aula presencial, na qual o docente é responsável 

por lecionar o conteúdo teórico da disciplina. Neste tipo de modalidade, as aulas 

acontecem em dias e horários marcados, mas são transmitidas on-line através de 

plataformas de videoconferência para realização de aula de forma simultânea (on-

line), como a plataforma Zoom, Google Meet, Skype, Microsoft Teams, entre outros 

(GOOGLE MEET, 2022; MICROSOFT TEAMS, 2022; SKYPE, 2022; ZOOM; 2022).  

Por meio destas plataformas digitais, o docente tem a possibilidade de fazer 

não apenas videoconferências, como audioconferências, conversar com os 

estudantes através do chat e fazer compartilhamento de tela, permitindo a 

visualização do material da aula a ser ministrada (LOUBAK, 2020). Tais ferramentas 

encontradas nestas plataformas contribuem para a aula remota de Histologia, pois de 

acordo com Montanari (2016), as aulas teóricas de Histologia sempre vêm 

acompanhadas de imagens da microscopia tecidual, visando aprimorar o 

conhecimento do estudante e facilitar a sua compreensão. 

Os chats também são importantes para que os estudantes possam se 

comunicar com o professor durante a aula remota, bem como com seus colegas de 

classe. Os chats podem enviar mensagens coletivas ou privativas, aumentando ainda 

mais a interação da turma (LOUBAK, 2020). 

Em oposição a isto, a aula assíncrona, é aquela que não acontece em tempo 

real, logo, a interação não é simultânea, pois o professor e o estudante não se 

encontram no mesmo espaço ao mesmo tempo, impossibilitando o diálogo corrente 

(MOREIRA; BARROS, 2020). Na Histologia, a aula assíncrona visa complementar o 

conteúdo lecionado pelo professor durante a aula remota, através de materiais 

adicionais disponíveis em sites acadêmicos ou no Ambiente Virtual de Aprendizagem 

(AVA) da própria instituição de ensino, como videoaulas gravadas, fóruns de 

discussão ou de materiais complementares (SILVA; CAVALCANTE, 2021).  

As videoaulas são consideradas uma ferramenta de ensino-aprendizagem, 

mediadas pelas TIC’s, e que vem se mostrando eficazes quando o assunto é transmitir 

conhecimento de forma descomplicada (SAMPAIO; BARBOSA, 2016). O uso de 
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videoaulas no ensino remoto de forma assíncrona, facilita o acesso ao conteúdo da 

disciplina e à explicação do professor (WAHLBRINCK, 2020), sendo ainda 

disponibilizadas para os estudantes de forma organizada. 

Por meio de seus recursos audiovisuais, a explicação fica mais fácil de ser 

entendida e aproxima mais o estudante da disciplina estudada. Ademais, implementar 

conteúdos através de videoaulas, torna o estudo mais atual, pois assistir vídeos é algo 

muito comum entre os estudantes (WAHLBRINCK, 2020). Portanto, a disponibilização 

das videoaulas de Histologia favorece a construção do aprendizado do estudante que 

busca por diferentes recursos para estudar e fixar o conteúdo teórico e prático, pois 

também facilita o acesso do conteúdo para o estudante, que pode consumi-lo em 

qualquer lugar, a qualquer momento e pode ser reproduzido quantas vezes quiser 

(SANTOS, 2021; FERREIRA, 2016). 

O fórum de discussão é outro recurso muito utilizado, principalmente, em 

cursos de Ensino a Distância (EaD), o qual fica disponível no AVA da instituição de 

ensino, mas que também pode ser utilizado no ensino híbrido. O fórum é classificado 

como um espaço onde há troca de informações sobre a disciplina que está sendo 

estudada (SOARES et al., 2020). Ainda, segundo Soares et al. (2020), o fórum é 

responsável por formar a base do conhecimento do estudante, pois é onde eles podem 

interagir entre si e com o professor, a partir da troca de ideias e informações 

pertinentes à Histologia. Desta forma, também possibilita que os discentes tenham 

suas dúvidas esclarecidas. 

 

2.2. Aulas presenciais de Histologia 
 
 As aulas presenciais são aquelas que acontecem normalmente no ambiente 

acadêmico, caracterizadas pela presença física do professor e do estudante dentro 

da sala de aula, na instituição de ensino vigente. Na Histologia, as aulas presenciais 

correspondem ao segundo momento da aula, e são essenciais em virtude da 

necessidade da prática na disciplina (SANTOS, 2021).  

 O ensino prático da Histologia requer a utilização de equipamentos e de 

aparelhos, como o microscópio óptico, devido a leitura de lâminas com cortes 

histológicos (OLIVEIRA; SILVA, 2014). Para isto, é necessário que o estudante 

conheça o microscópio óptico, as suas estruturas, e como utilizá-lo corretamente, para 

conseguir focar, movimentar e visualizar o material encontrado na lâmina (GOMES et 

al., 2016; VIANA et al., 2014). 

 Apesar de, no ensino híbrido, as aulas presenciais frisarem o conhecimento 

prático da Histologia, é importante que a tecnologia se faça presente. Segundo 

Vasconcelos e Vasconcelos (2013), a integração das TIC’s nas aulas práticas de 

Histologia, visa aprimorar o processo de ensino-aprendizado e possibilitar que o 

estudante aprenda mais e melhor, pois as TIC’s dispõem de uma ampla gama de 

ferramentas que podem ser utilizadas para esta finalidade, como a mesa anatômica e 

o próprio smartphone, o qual pode ser utilizado para acessar os atlas digitais, o e-

book, os aplicativos (Apps), etc. Estes recursos podem ser utilizados durante as aulas 
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práticas, tanto pelo discente, quanto pelo professor, pois o ensino, quando relacionado 

à tecnologia, visa complementar a aula e o aprendizado do estudante (SILVA; 

PEREIRA, 2013). 

 A mesa anatômica é um software de dissecação virtual, que possui a 

representação anatômica em 3D do corpo humano. Apesar do foco ser a visualização 

das estruturas macroscopicamente, a ferramenta também apresenta a possibilidade 

de visualizar cortes histológicos. Possui, inclusive, uma função que mostra lâminas 

para serem visualizadas, o que também ajuda no aprendizado nas aulas práticas de 

Histologia, auxiliando no ensino da disciplina (ROSA et al., 2019). Além de fugir do 

padrão do uso do microscópio óptico e da leitura manual da lâmina, fazendo com que 

o ensino seja mais tecnológico, inovador e interativo para o estudante. 

O atlas digital é uma alternativa que pode ser acessada facilmente pelo 

smartphone. É uma ferramenta inovadora e muito útil durante as aulas práticas de 

Histologia, e até mesmo fora delas, servindo de material para estudo extraclasse. Isto 

porque o atlas digital possibilita a criação de um ambiente virtual e imersivo, o qual 

propicia aprendizado a partir de um acervo detalhado e organizado de tecidos 

corporais de diversas regiões, apresentando, ainda, informações gerais acerca destes 

tecidos, como a sua composição, a sua localização e a sua classificação (ANDRADE; 

FERRARI, 2014).  

 A criação do atlas digital veio da necessidade de melhorar a visualização das 

lâminas com cortes histológicos, a partir de uma linguagem visual diferenciada e de 

qualidade, de modo a facilitar o estudo do discente relacionado à disciplina. O objetivo 

é fazer com que o estudante seja capaz de reconhecer, comparar e classificar os 

tecidos conforme as características observadas (MONTANARI, 2016).  

 O e-book tem a proposta de tornar o aprendizado do estudante mais dinâmico, 

pois conta com amostras de tecidos e roteiros para serem seguidos, de modo que 

estimula o discente a estudar de formas variadas, fazendo-o explorar novos caminhos 

para identificar as lâminas histológicas. Desta forma, visa proporcionar conhecimento 

para os estudantes através de um método diferente daquele que estão habituados, 

ampliando a construção do seu conhecimento na disciplina (GIRÃO-CARMONA; 

SILVA; LEITE, 2021).  

 Os aplicativos (Apps), por sua vez, oferecem uma infinidade de possibilidades 

para o estudante aprender. Pode-se dizer que o aprendizado da Histologia, por meio 

dos Apps, visa estimular o aprendizado de forma condizente com a realidade do 

estudante moderno, pois são ferramentas muito populares entre eles, são versáteis, 

fáceis de serem encontradas e levam informação de maneira descomplicada 

(ESTANISLAU et al., 2019; OLIVEIRA; ALENCAR, 2017).  

Os Apps possuem uma ampla capacidade de levar conteúdo e informação 

referente à Histologia, pois podem fazer isso através de diferentes formatos, como 

jogos multiplayer, perguntas e respostas, quiz, testes on-line, atlas interativos, etc. 

Logo, quando são utilizados em associação com as aulas práticas, tendem a tornar o 

ensino-aprendizado mais amplo e interativo (BORGES, 2019; DANTAS et al., 2018). 
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3. Discussão 

 

A disciplina de Histologia está na grade curricular de todos os cursos superiores 

da área da saúde. Na maioria dos cursos de ensino superior, a Histologia é abordada 

pelo método tradicional, pautado em livros textos e atlas de histologia impressos ou 

virtuais, e aulas práticas com lâminas histológicas permanentes em laboratório de 

microscopia (SANTOS, 2019). No entanto, a disciplina pode ser ministrada 

presencialmente ou de forma híbrida. 

O ensino híbrido foi primeiramente estruturado para estudantes que já estavam 

no mercado de trabalho e não dispunham de tempo para o ensino regular (SILVA; 

AGUIAR; COSTA, 2020). Atualmente, o ensino híbrido é uma renovação que visa 

atender uma demanda de mudanças metodológicas no ensino, frente a 

disponibilidade de recursos digitais tecnológicos no cotidiano da nossa sociedade 

(WEBER; OLGIN, 2020).  

De acordo com Weber e Olgin (2020), agregar o método on-line no ambiente 

virtual com o ensino presencial, utiliza de forma programada e organizada os recursos 

tecnológicos visando um aprendizado atual e moderno. Essa combinação, 

atualmente, é uma necessidade, visto que, os estudantes são nativos digitais com 

acesso à Internet 24 horas/dia. Ainda, segundo Silva, Silva e Sales (2018), as 

instituições de ensino devem estar atentas às demandas culturais dos estudantes 

atuais, que requerem o uso de tecnologias no ambiente educativo, inúmeros fluxos de 

informações, respostas imediatas e raciocínio célere. Além disso, o AVA institucional 

com material didático, videoaulas, atividades e exercícios torna-se onipresente, pois 

o estudante conectado à Internet pode acessar o conteúdo em todo lugar e a qualquer 

hora. Assim, o ensino híbrido possibilita a integração dos pontos positivos do método 

presencial e on-line, a fim de fornecer ao estudante um ensino atual, diversificado e 

integrado (SILVA, 2017). 

Um estudo realizado em uma Universidade Pública no Alagoas sobre a 

experiência com o ensino híbrido na disciplina de Histologia, constatou que esse tipo 

de estratégia favorece o protagonismo do estudante. Nesse estudo, primeiramente, 

foram ministradas aulas presenciais tradicionais abrangendo o conteúdo teórico da 

disciplina, e depois foram realizados seminários virtuais assíncronos sobre diferentes 

patologias (FÉLIX; SILVA, 2021). Rodrigues e Melo (2021), observaram também o 

protagonismo dos estudantes em atividades usando metodologias ativas de ensino 

em aulas remotas síncronas de Histologia.  

Ao adotar o ensino híbrido para Histologia, pode-se optar por aulas teóricas 

remotas de Histologia síncronas, fazendo uso de metodologias ativas em plataformas 

de videoconferência. De acordo com Vilela e Souza (2021), é possível adequar 

estratégias como: Aprendizagem Baseada em Equipes, Sala de Aula Invertida e 

Mapas Mentais em aulas remotas. Corroborando, Rodrigues e Melo (2021) que 

observaram além do protagonismo, maior participação, interesse e aprimoramento do 

senso crítico e científico dos estudantes nas aulas remotas com metodologias ativas. 
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A fim de despertar um maior engajamento e participação do estudante na 

disciplina de Histologia, as instituições de ensino superior devem promover a 

interrelação entre o estudante e as TIC’s, visando a construção de um ambiente 

acadêmico acolhedor para os nativos digitais. O ensino superior está evoluindo para 

um hibridismo incluindo o uso amplo das TIC’s dentro e fora das salas de aula (SILVA; 

SILVA; SALES, 2018).  

O uso dentro e fora de sala de aula de atlas digitais, acervos virtuais e websites 

de Histologia, pode servir de apoio às aulas teóricas e práticas de Histologia pelo 

professor. Além disso, os atlas digitais e acervos virtuais de lâminas histológicas, tem 

a vantagem de poderem ser consultados a qualquer momento pelo estudante 

conectado à Internet. No entanto, a utilização dessas tecnologias não deve substituir 

as aulas práticas com microscópio e lâminas histológicas, e sim complementar as 

aulas práticas em laboratório (RHEINGANTZ et al., 2019).  

Brandão, Medeiros e Vieira (2021) descreveram um aumento crescente de 

atlas e acervos virtuais de Histologia humana e animal nos últimos anos. Os autores 

mostraram preocupação com a imensa quantidade de lâminas de Histologia 

acessadas sem filtro pelos estudantes, pois estes estudantes podem estudar por 

fontes não confiáveis, podendo ser direcionados a identificações histológicas 

equivocadas e conceitos errôneos. É importante a orientação do professor no tocante 

ao uso de fontes confiáveis como objeto de estudo e pesquisa em Histologia.  

Um estudo sobre o uso de microscópios virtuais (MV) em aulas de Histologia 

durante a Pandemia de COVID-19, mostrou que sua utilização tem benefícios como a 

visualização simultânea pelo estudante e professor, durabilidade das lâminas e não 

variabilidade em diferentes preparos de lâminas histológicas. No entanto, o mesmo 

estudo observou pontos negativos no uso de MV, um deles é o fato dos estudantes 

estarem sujeitos a uma variedade de distrações no ambiente virtual, pois estes podem 

assistir vídeos em plataformas de compartilhamento de vídeos, acessar redes sociais, 

etc. Outro ponto negativo também observado pelos autores no uso de MV, foi a falta 

de contato dos estudantes com microscópios ópticos e lâminas histológicas reais, pois 

o manuseio de microscópios e focalização das lâminas tem grande importância na 

formação profissional (BRANDÃO; MEDEIROS; VIEIRA, 2021). 

De acordo com Santos (2019), o entendimento da Histologia depende do 

contato dos estudantes com lâminas histológicas e microscópio óptico em aulas 

práticas presenciais da disciplina. As aulas práticas auxiliam o estudante na 

internalização do conhecimento, na identificação microscópica dos tecidos, bem como 

na correlação funcional das células e tecidos observados. Sendo, assim sugere-se 

que as aulas práticas de Histologia devam ser presenciais no ensino híbrido, pois 

assim o estudante tem o importante contato com a microscopia histológica.  

Adicionalmente à aula prática com microscopia histológica, o professor pode 

utilizar os Apps de Histologia nas aulas presenciais e/ou on-line, visando uma 

aproximação com o universo digital do estudante atual, além de incentivar o ganho de 

conhecimento com ferramentas interativas e de fácil manuseio (ESTANISLAU et al., 
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2019). Os Apps de Histologia oferecem ao estudante uma fonte móvel para estudo a 

qualquer momento, exercícios e revisão de conteúdo (BORGES, 2019).  

O ensino híbrido de Histologia necessita de aulas presenciais em laboratório 

especializado de microscopia, além de um AVA e plataforma de videoconferência para 

o seu desenvolvimento adequado. Segundo Nunes e Cinsa (2016), as aulas práticas 

em laboratório requerem uma infraestrutura laboratorial, microscópios, micrótomo, 

banho maria, dentre outros equipamentos necessários para confecção de lâminas 

histológicas permanentes. Além, disso é necessária a contratação de técnico de 

laboratório especializado para fixação da amostra tecidual, processamento 

histológico, inclusão, microtomia, coloração e montagem das lâminas, como também 

da manutenção laboratorial.   

 Uma instituição de ensino superior que adota o modelo de ensino híbrido, 

requer uma estrutura organizacional estrutural para o desenvolvimento do método 

presencial como também para o método on-line. A instituição deve ter salas de aula 

equipadas com recursos tecnológicos, laboratórios especializados para o 

desenvolvimento de aulas práticas e uma plataforma de AVA. É fundamental que a 

instituição tenha uma estrutura física e tecnológica necessária para desenvolver tanto 

as atividades presenciais, como as atividades à distância, usando plataformas de 

videoconferência e AVA. Isso demanda um investimento financeiro e de pessoal 

técnico especializado (SILVA, 2017). 

Além da necessidade de contratação de técnico de laboratório de microscopia, 

existe a necessidade de pessoal especializado para realizar a manutenção e o suporte 

técnico aos sistemas operacionais das TIC’s, que serão usadas em ambas as 

modalidades de ensino (SILVA, 2017). Faz-se necessária a capacitação e a 

atualização do professor para utilização das TIC’s. A atualização docente é benéfica 

não apenas para o professor, como também para o estudante frente ao mercado de 

trabalho tecnológico que utiliza mídias digitais em todos os setores (VILELA; SOUZA, 

2021).  

Uma preocupação sobre o ensino híbrido está na sua implementação visando 

uma redução de custos para a instituição de ensino superior. O ensino on-line reduz 

custos com estrutura física e de pessoal, principalmente custos com professores. O 

investimento na qualidade da educação vai na contramão dos preceitos de um viés 

mercadológico competitivo, quantitativo e lucrativo. Não podemos esquecer, que o 

real propósito do ensino híbrido é gerar oportunidades para estudantes que estão no 

mercado de trabalho e buscam a graduação para crescimento profissional, além de 

integrar o método presencial com o on-line, visando o desenvolvimento de diferentes 

habilidades (ANJOS; SILVA; ANJOS, 2019). Ainda, o ensino híbrido tem o objetivo de 

uma aprendizagem efetiva, crítica e reflexiva baseada em um ensino de qualidade, 

que pode ser empregada na disciplina de histologia no ensino superior (BRANDÃO; 

MEDEIROS; VIEIRA, 2021; FÉLIX; SILVA, 2021; RHEINGANTZ et al., 2019; 

RODRIGUES; MELO, 2021). 
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4. Considerações finais 
 

O ensino híbrido ganhou notoriedade durante a Pandemia de COVID-19 e vem 

crescendo no meio educacional. Essa metodologia de ensino híbrida mescla aulas 

presenciais e on-line, permitindo a coexistência de aulas em espaços físicos e 

espaços virtuais, ampliando a diversidade de espaços de aprendizagem para o 

estudante. 

O avanço tecnológico trouxe mudanças no estilo de vida da sociedade, como 

também no meio educacional. Os métodos de ensino atuais devem incorporar a 

linguagem da cultura digital e fazer uso das tecnologias da informação e comunicação, 

a fim de atender a demanda dos atuais estudantes. Assim, a combinação de 

estratégias de ensino que podem ser utilizadas presencial e virtualmente, tanto dentro 

como fora da sala de aula, é importante para estudantes nativos digitais que vivem 

simbioticamente conectados à Internet.  

 Apesar da disciplina de Histologia ter o conteúdo prático além do conteúdo 

teórico, esta pode ser facilmente desenvolvida hibridamente. As aulas práticas de 

Histologia em laboratório de microscopia, podem ser ministradas presencialmente, 

como também podem ser engrandecidas pelo uso de diversas ferramentas 

tecnológicas como os Apps, o microscópio virtual, a mesa anatômica, o atlas digital 

entre outras. O conteúdo teórico pode ser desenvolvido no ambiente virtual, utilizando 

plataformas de videoconferência para aulas síncronas e/ou videoaulas, e podem ser 

disponibilizadas em ambientes virtuais de aprendizagem de forma assíncrona.  

A abordagem híbrida da Histologia não se contrapõe ao ensino presencial 

tradicional da disciplina, na verdade, vem de encontro com os anseios da cibercultura. 

O hibridismo proporciona uma enorme flexibilidade ao estudante no processo de 

aprendizagem. Porém, faz-se necessária a implementação de práticas pedagógicas 

ativas nas aulas presenciais e on-line. As metodologias ativas de ensino fazem com 

que o estudante desenvolva habilidades como: protagonismo, autonomia, criatividade, 

curiosidade científica, capacidade de trabalhar em grupo e solucionar problemas. 

Essas são habilidades essenciais requeridas pelo mercado de trabalho, além da 

habilidade digital. Assim sendo, a abordagem híbrida da Histologia com uso de TIC’s 

e metodologias ativas de ensino prepara o estudante para o atual mercado de trabalho 

cada vez mais tecnológico. 

 

A METODOLOGIA HÍBRIDA NO ENSINO DE HISTOLOGIA  

THE HYBRID METHODOLOGY IN HISTOLOGY TEACHING 
 

Abstract 

This work aims to describe the development of the Histology discipline using a hybrid 

teaching approach. Blended teaching combines the online method using information 

and communication technologies (ICTs) with the in-class method. Histology is a 
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discipline of the basic cycle of graduation courses in the health area, commonly 

approached in the traditional in-class manner. Although the course has practical 

content in addition to theoretical content, it can be developed hybridly. Practical 

Histology classes in a microscopy laboratory can be taught in person, and theoretical 

content can be addressed remotely with synchronous classes on videoconferencing 

platforms, or asynchronous classes available in virtual learning environments. The 

hybrid approach of Histology meets the desires of cyberculture, generating flexibility 

for the student in the learning process. Histology taught hybridly with the use of various 

ICTs and active teaching methodologies, prepares the student for the current 

increasingly technological job market. 
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A LEITURA E O LETRAMENTO RESSIGNIFICADOS À PRÁTICA 
DO MULTILETRAMENTO 

 
Leila da Silva Pimenta Dombroski 1 

Eliza Adriana Sheuer Nantes 2 

 

Resumo: 
 

A leitura é um assunto muito discutido no Brasil, ainda mais por ela apontar índices 

que fragilizam a educação brasileira. O Pisa (2018) e a pesquisa Retratos da Leitura 

no Brasil (2020) indicam essa negativa. Mas essa problemática é existente de modo 

permanente devido à complexidade do ensino. Nessa perspectiva, este artigo é um 

recorte da nossa pesquisa de mestrado em ensino (em andamento), que tem por 

finalidade os estudos sobre a leitura e o letramento e suas ressignificações devido as 

múltiplas linguagens e a multimodalidade (modos e semioses) que inferem ao 

multiletramento. Dentro das especificidades da nossa temática, afunilamos a pesquisa 

para comparações diacrônica de conceitos de leituras e leitor, bem como, a influência 

sofrida com o avanço das tecnologias nas práticas de letramentos no ensino 

contemporâneo. Os principais teóricos que referenciam esta pesquisa são: Latojo 

(1986); Soares (2003), Kleiman (2005), Rojo (2012) e Santaella (2014). A metodologia 

baseia-se em pesquisa qualitativa de cunho bibliográfico e documental (GIL, 2002), a 

qual foram realizadas leituras a partir de livros físicos e digital, e do documento 

curricular nacional: BNCC – Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2018), além, 

dos dados estatísticos que destacam a defasem em leitura no Brasil. Consideramos 

que o ensino da leitura, com a estratégia do multiletramentos, pode contribuir com 

índices positivos para o país, para isso, a escola, que é a agência principal de 

letramento precisa de investimentos e atenção maior a formação continuada de 

professores. 

Palavras-chave: Ensino. Leitura. Leitor. Letramento. Multiletramento.  

1. Introdução 

Segundo o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes – PISA (2018), 

conhecimentos básicos para a educação tem índices abaixo da média comparado a 

outros países. Ao que condiz a Leitura, a pesquisa oficializa que aproximadamente a 

metade dos brasileiros não atingiram o percentual mínimo de proficiência leitora ao 
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término do ensino médio. O que permite revelar que os nossos estudantes estão dois 

anos e meio aquém dos países da OCDE (BRASIL, 2020). 

Nesse contexto, vimos que a Educação Básica Brasileira começou a 

movimentar-se e trouxe-nos a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) que 

preconiza o ensino de competências para a vida (BRASIL, 2018). Considerando os 

dados e as intenção da BNCC, o nosso foco de estudo é a leitura, que, por 

consequência, abrange os leitores e as práticas que enfatizam essa ação, isto é, o 

letramento (s) e os multiletramentos. Dentro das especificidades da nossa temática, 

afunilamos a pesquisa para comparações de conceitos sobre leitura em períodos 

diferentes, bem como a influência sofrida com o avanço das tecnologias na habilidade 

leitora. Ao que tange estes objetivos temos como paradigma os estudos realizados, 

principalmente, por Soares (2003), Lajolo (1986), Kleiman (2005), Rojo (2012) e 

Santaella (2014); pesquisadores de grande relevância para o ensino e educação 

contemporânea. 

A metodologia utilizada neste artigo é a pesquisa bibliográfica e documental.  

Para Gil (2002, p.44) a pesquisa bibliográfica “[...] é desenvolvida com base em 

material já elaborado”. Assim, foram feitas as seleções dos textos para as leituras. 

Delimitamos a temática, e após, iniciamos os fichamentos para destacar as ideias 

norteadoras da escrita para o referêncial teórico, a análise e a reflexão dos dados. 

Espera-se que ao fim dessas argumentações, nossos interlocutores 

compreendam a importância de trabalhar respaldado pelo currículo nacional que 

normatiza a educação básica brasileira, e, que nossas práticas sejam mais 

colaborativas e interativas. Que a leitura se torne um hábito mais frequente, motivada 

pelo desejo do conhecimento, da criatividade, da criticidade, da interação, da reflexão 

e da comunicação. Pois o mundo vive a leitura em suas práticas sociais, e ela é 

necessária para a evolução do ser humano em todos os sentidos. 

Ademais, conheçamos as denominações que perpassam as práticas de leitura 

e escrita e suas possibilidades de incrementos a atual situação que envolve o 

letramento e suas múltiplas linguagens e culturas. 

 
2. Leitura-leitor: uma relação interativa, de conhecimento e 
entretenimento 
 

A leitura é uma capacidade humana inteligente, pois no momento em que se 

lê, ou melhor, antes mesmo desse ato acontecer, o leitor cria uma situação discursiva. 

Segundo Soares (2003), ler um texto é instaurar uma situação discursiva, é o 

momento em que o leitor e autor podem unir seus discursos para construir o sentido 

do texto. No entanto, Soares declara que quem escreve, toma a responsabilidade de 

autoria para controlar o que o leitor possa construir para dar significado ao texto. 

Diante disso, vimos que a leitura é uma prática complexa, pois não é qualquer 

pessoa que pode interagir com o texto, por isso, a escrita tem suas formas de 

aproximação do seu público leitor. Para Soares (2003, p.12) existe especificidade na 
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interlocução autor-leitor dentre os textos, pois “em cada texto conduz a uma situação 

discursiva diferente, que constrói um texto também diferente [...]”. A relação 

comunicativa por meio da escrita necessita de cuidados para não acontecer 

intepretações equivocadas, por isso Magda Soares declara que como autora é preciso 

ter precaução na escrita para não haver compreensões indevidas sobre o assunto. 

Outrossim, não há como negar que a leitura é uma palavra que está em 

constante holofotes no que diz respeito a educação e ao ensino no nosso país. Por 

isso a preocupação em mudar os descritores do país com relação à leitura, para que 

ele esteja em pauta sim! Mas com números animadores para a nossa nação.  

 

2.1. A diacronia em concepções de leitura e leitor 
 

É inevitável não observar que as mudanças advindas a partir das novas 

tecnologias, e de recursos como o da internet tenham contribuído para essa nova 

atualização de conceitos sobre o que é leitura. Os textos já não são mais os mesmos, 

eles vêm acompanhando todo esse processo tecnológico e criativo, e são visualizados 

nas mais diversas possibilidades e suportes. Desse modo, a leitura também já não é 

mais igual, por isso recebe outras formas de definição. 

Considerando tais argumentos, trazemos alguns conceitos de leitura que ainda 

são bastante atuais, mesmo com a transição de períodos, e outros, que são 

denominados modernos com a amplitude que vem aprimorando a leitura a partir das 

novas tecnologias. 

Para conceituar o ato de ler, a princípio, escolhemos a pesquisadora, ensaísta, 

professora universitária, escritora e crítica literária, Lajolo (1986), cuja percepção é 

ponderada na relação leitor/texto, onde juntos são peças essenciais para inferir 

significado, porém a leitura não é um enigma a ser descoberto. Mas a prática intensiva 

desse ato, demonstra o quão grandioso é o amadurecimento das ideias do leitor, de 

modo que ele sempre estará preparado a um novo desafio. A complexidade do texto 

é um aporte a provocar o leitor. Que diante de mais uma inquietação, ele terá 

autonomia para sempre estar buscando mais conhecimento e melhorar sua leitura 

“com níveis sucessivos e simultâneos de significados”, os quais serão utilizados por 

ele no ato interativo e dialógico da leitura dos textos e na construção de sentido 

(LAJOLO, 1986, p. 58). 

Assim, Lajolo (1986) define que 

 
Ler não é decifrar, como num jogo de adivinhações, o sentido de um texto. É, 
a partir do texto, ser capaz de atribuir-lhe significado, conseguir relacioná-lo 
a todos os outros textos significativos para cada um, reconhecer nele o tipo 
de leitura que o seu autor pretendia e, dono da própria vontade, entregar-se 
a essa leitura, ou rebelar-se contra ela, propondo uma outra não prevista 
(LAJOLO, 1986, p.59). 
 

É válido expor, que para a autora é importante que o leitor tome nota sobre a 

pretensão do autor à escrita. A reflexão é uma atitude que deve acompanhar a leitura, 

considerando que o assunto contextualizado permite ao leitor observar que as 
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ocorrências do texto se transformam “num tecido significante” (LAJOLO, 1986, p.59). 

Ainda, que ele seja capaz de compreender a leitura a ponto de questionar seu sentido, 

e/ou dar uma nova versão a leitura autoral. Por isso ela não é condescende a 

memorização de leitura, mas da compreensão leitora e sua construção de sentido. 

Porque afinal, Lajolo acredita que no texto “[...] todos se tecem de palavras, todos têm 

seu ritmo. A relação entre eles é de diálogo: um provoca o outro, o significado de cada 

um desfia e refaz o significado seu e dos outros (LAJOLO, 1986, p. 62). 

Entretanto, para Freire (1989), autor renomado na educação, a leitura é 

determinada pelo texto e o contexto. Percepção que associa-se ao tecer do texto para 

construir o significado, conforme a Lajolo (1986) define – texto e contexto formam o 

tecido. 

Na percepção freiriana, a leitura acontece antes de ler a palavra, e que a 

linguagem e a realidade se envolvem dinamicamente, a ponto de possibilitar a 

compreensão textual, tendo em vista a criticidade implicada pelo ponto de vista das 

relações entre o texto e o contexto. 

Diante disso, fizemos um salto secular e trazemos Paes de Barros (2005), que 

usa as duas concepções acima aferida para a leitura, a de Lajolo – que enfatiza o 

leitor e o texto, mais que ainda chama o leitor a refletir quais as intenções do autor, de 

modo que a leitura seja analisada ao contexto que é tecido para o significado –, e a 

de Freire – que relaciona o texto ao contexto. Porém, ele traz mais uma forma de 

acepção: o dialogismo entre o autor e o leitor numa situação comunicativa, além das 

múltiplas linguagens associadas a essa interlocução. 

Entretanto, o autor compartilha que a leitura é  

 
uma prática social em que atuam autor e leitor em uma situação de 
enunciação. Nessa concepção, a leitura é vista como um processo de 
compreensão ativa no qual os diversos sentidos em circulação no texto são 
instituídos a partir da relação dialógica estabelecida entre autor e leitor, entre 
leitor e texto e entre a multiplicidade de linguagens sociais que permeiam 
essas instâncias [...] (PAES DE BARROS, 2005, p.32). 
 

A reflexão de Paes de Barros (2005) ao conceito de leitura é, ao nosso ver, 

uma realização concomitante à construção de significado dos textos. Pelo qual os 

sujeitos criam um processo dialógico desde a sua composição, sua propagação e 

suas variações de linguagens, a ponto de constituir o sentido semântico no texto. Ou 

seja, o autor e o leitor, o leitor e o texto, o texto e o contexto unem-se a “um encontro 

entre discursos e enunciados, que acabam por construir conjuntamente os sentidos 

dos textos” (PAES DE BARROS, 2005, p.32). Por isso a leitura é uma prática social e 

dialógica, vista como um processo ativo de compreensão. O leitor interagir, questionar 

os fatos para conhecê-lo, sair do texto para ter sua própria opinião, enxergar além das 

entrelinhas e ser uma pessoa esclarecida, crítica, reflexiva e letrada no mundo das 

palavras. Ler criticamente é exercer a cidadania. 

Nessa perspectiva, Cosson (2014, p. 36) afirma que o ato de ler “consiste em 

produzir sentidos por meio de um diálogo, um diálogo que travamos com o passado 

enquanto experiência do outro, experiência que compartilhamos e pela qual nos 
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inserimos em determinada comunidade de leitores”. A interação entre pares envolve 

muito mais que uma interlocução subjetiva, ela traz um dinamismo a leitura e 

composição de sentido. As relações dialógicas aproximam o autor do leitor, o texto ao 

seu contexto. Isso, por termos uma bagagem cultural, social que nos acompanha dia 

a dia. Nossas experiências são essenciais para a produção de sentido e 

desenvolvimento intelectual. 

Conquanto, Cosson (2014, p.36) define leitura “uma competência individual e 

social”, a qual se caracteriza por um processo cognitivo na construção de significados. 

Ela necessita ativamente da submersão de quatro elementos para essa prática: o 

leitor, o autor, o texto e o contexto.  Todos esses elementos já foram diagnosticados 

como determinantes para compreensão de leitura. Mas não apontados como agora 

por Cosson, declaradamente em união. 

Antes, a leitura era vista somente nas relações interativas entre leitor e texto. 

No entanto, Cosson (2014, p.37) entende que ela “começa no momento em que o 

leitor se dirige ao texto. Várias dessas teorias pressupõem que o texto nem sequer 

existe sem o leitor [...]”. Sendo assim, o autor explica que nada adiantaria a existência 

de textos sem que não houvesse a interação do seu leitor, pois essa transação é 

extremamente necessária a construção de sentido. Ora, se não há quem leia, não 

acontece a leitura, e sem ela, não há como efetivar o sentido inferido pelo texto. Por 

isso, Cosson (2014) exemplifica que sem o leitor, os livros seriam apenas papel com 

tinta, e nada mais. 

E para fechar nossas discussões sobre a leitura, trazemos a pesquisadora e 

professora Lúcia Santaella, referência em estudos da semiótica, da comunicação e da 

tecnologia da inteligência e design digital. Pelo currículo, Santaella é um ícone para a 

educação contemporânea. Outrossim, trazemo-la para discorrer sobre leitura. 

Santaella (2014, p.27) explica que as formas de interpretar e conceituar leitura 

foram ampliadas, de modo que “não está isento de controvérsias”. Assim, ela cita 

Balestrini (2010) para exemplificar sua afirmação, pois ele acredita na inexistência de 

procedimentos de intepretação de imagens para o ensino da leitura e da escrita. E 

ainda, Santaella traz outro pesquisador, o Chartier (2009), que compreende que não 

há leitura de imagens, porque elas são sentidas, compreendidas, analisadas e 

percebidas. E ao que tange a essas opiniões, a autora tem consciência que esse 

pensamento é muito presente, por isso, ele limita à leitura aos modos tradicionais, isto 

é, aos das letras que são os símbolos do alfabeto, que unidas criam palavras e fazem 

o texto apenas linguístico (SANTAELLA, 2014). 

Entretanto, Santaella (2014) não é condescende desta ideologia, pois defende 

a existência da leitura de imagens, e de outros modos que se vivencia o ato de ler no 

século XXI. A autora enfatiza que há uma multiplicidade de leituras e de tipos leitores, 

e que isso é gradativo historicamente. Ela volve explicito que em toda prática de 

atividade humana há uma diversidade de leitura e de leitores, independente do lugar, 

tempo, classe social, econômica, profissional, cultural e escolarizada. E para essa 

nova era que transformou o conceito de leitura, trouxe também, tipos de leitores. O 

leitor dessas novas linguagens (da leitura contemporânea) foi acunhado por Santaella 
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de leitor ubíquo, mas antes dele, ela cita outros tipos de leitores: contemplativo, 

movente, imersivo. Todos eles nasceram em realidades temporais e tecnológicas 

diferentes, por isso, possuem características diferentes. 

 leitor contemplativo: tem uma leitura embasada no texto impresso e da 

imagem expositiva, fixa. Este leitor tem por perfil contemplar a leitura de 

modo individual, solidária, silenciosa, concentrada, intimista à abstração. 

Pressupõe sua prática a partir do século XVI.  

 leitor movente: é o leitor do mundo em movimento, dinâmico, das 

misturas de sinais e linguagens de que as metrópoles são feitas. Esse 

leitor é prole da revolução industrial e do surgimento dos grandes centros 

urbanos. Seu perfil cognitivo é treinado nas distrações fugazes e 

sensações evanescente cuja percepção se tornou uma atividade 

instável, de intensidades desiguais, leitor apressado de linguagens 

efêmeras, híbridas, misturadas, que tem a memória curta, mas ágil. 

 leitor imersivo: é o leitor que surge nos novos espaços das redes 

computadorizadas de informação e comunicação, logo estabelece um 

novo modo de ler, pois ele navega em telas e programas de leituras, 

num universo de signos evanescentes e eternamente disponíveis.  

 leitor ubíquo: é o leitor que surge nos espaços da hipermobilidade. A 

mobilidade conquista dupla face por meio de dispositivos móveis com a 

acesso à internet, onde os seus usuários transitam, interagem, 

comunicam-se em ambientes virtuais de qualquer lugar que tenha a 

conexão da rede, por isso, esse tipo de leitor vive concomitantemente a 

mobilidade informacional e física. O leitor ubíquo tem um perfil cognitivo 

inédito, pois ele cruza e mistura características do leitor movente e do 

leitor imersivo. Ele vive o físico e o virtual, de modo que suas reações de 

atenção são parciais e contínuas, ou seja, a atenção do leitor ubíquo 

responde ao mesmo tempo a distintos focos sem se demorar 

reflexivamente em nenhum deles. Ela é continuamente parcial 

(SANTAELLA, 2014, grifo nosso). 

Como vimos, de acordo com Santaella (2014), há quatro tipos de leitores e eles 

se complementam e também se completam, logo, todos eles são relevantes, pois 

como sabemos, vivemos em uma sociedade multicultural com múltiplas linguagens, 

cada leitor tem características que podem se unir a um certo tipo de leitor, dependerá 

da situação e dos recursos que ele tenha disponível, ou mesmo o seu modo peculiar 

de se fazer a leitura.  

Mas o que não podemos esquecer, é que se já tínhamos um problema com a 

leitura. Agora, ele torna-se ainda mais difícil de ser sanado, porque como vimos, o 

leitor ubíquo não se prende a atenção demorada que requer uma leitura reflexiva e 

crítica, sua atenção é parcial continua (PISA, 2018; INSTITUTO PRÓ LIVRO, 2020; 

SANTAELLA, 2014). 

Doravante, vamos cativar o que seria o letramento, para então 

compreendermos melhor a historicidade e as práticas que envolve a leitura, o leitor, 
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os meios para a construção de sentido e as mudanças que associam ao ensino na 

sociedade contemporânea. 

 
3. Letramento: o que é, e o que não é  

 

Segundo Magda Soares, o letramento surgiu em meados da década de 80, em 

discursos sobre novos fatos, fenômenos, que emergiam sobre a escrita que transitava 

no mundo social. Como ainda não tinha um verbete definido, esta pesquisadora 

buscou na tradução da palavra inglesa literacy o sentido para conceituar o letramento. 

Então, o que dizia essa palavra? 

Soares (2003) assevera que o letramento denomina o estado ou condição 

daquele que se apropria da escrita com objetivo de aprendizagem de ler e escrever. 

Assim, o letramento é “o resultado da ação de ensinar ou aprender a ler e escrever”. 

(SOARES, 2003, p. 18) 

De acordo com Kleiman (2005) a palavra letramento foi criada para explicar o 

uso da escrita dentro e fora da escola, e não como era o foco antes: a escrita escolar. 

Isso porque a grafia convive conosco em todos os lugares, ela faz parte das paisagens 

em nossa rotina social. A presença da escrita, segundo a autora, muda de acordo com 

a localidade. Deparamo-nos com ela, principalmente, em áreas urbanas, onde a cada 

esquina são expostos letreiros em forma de anúncios. Por exemplo: no comércio, no 

ponto de ônibus, no serviço público e essa vista vai sendo multiplicada a diferentes 

locais e situações comunicativas. Já na zona rural, ela está presente, porém não com 

essa relevância. 

Nessa perspectiva, Soares (2003) pontua que o indivíduo mesmo não sabendo 

ler e escrever, isto é, não alfabetizado, interage com a leitura e a escrita por meio de 

suas práticas sociais e interativas, ele está realizando o letramento, assim, é um 

indivíduo letrado. Pois ouve alguém lendo o jornal, recebe bilhetes e cartas, pede para 

alguém ler e ouvi atentamente, e depois, dita com suas palavras o que o outro sujeito 

alfabetizado precisa escrever, de fato, ele faz parte das práticas sociais do mundo da 

leitura e da escrita. Com a criança funciona da mesma forma, por meio de suas 

percepções ela faz uso do letramento. Ao folhear livrinhos e fingir que os lê, ao ouvir 

histórias e contá-las, brincar de escrever, olhar a faixa de pedestre e compreender 

que ali é sua passagem, olhar para os dois lados antes de atravessar, também são 

ações que determinam o letramento, ou seja, as crianças também são letradas, 

mesmo não sabendo ler códigos e escrevê-los. 

Conquanto, Kleiman (2005) ao iniciar sua fala sobre o que seria o letramento, 

ela destaca que seria importante primeiro saber o que não é. Porque há muita 

confusão feita por estudiosos em diferentes áreas de pesquisa sobre o uso da escrita 

e o conceito de letramento. Assim, o que a autora afirma que não seja letramento?  

Primeiro, Kleiman (2005, p.9) explica que letramento não é um método, 

porque não existe esse método, “nem um nem vários”, e que essa prática “envolve a 

imersão da criança, do jovem ou do adulto no mundo da escrita”. E para isso 
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acontecer, ela compartilha ideias de práticas pedagógicas que o professor pode fazer 

nessa imersão: 

 

a) adotar práticas diárias de leituras de livros, jornais e revistas em 
sala de aula; 
b) arranjar paredes, chão e mobília da sua sala de aula de tal modo 
que textos, ilustrações, alfabeto, calendários, livros, jornais e revistas 
penetrassem todos os sentidos do aluno leitor em formação; 
c) fazer um passeio-leitura com os alunos pela escola ou pelo 
bairro (KLEIMAN, 2005, p.9). 
 

Essas sugestões de Kleiman são particularmente para o ensino em sala de 

aula, entretanto, o letramento corresponde a participação de sujeitos em práticas 

sociais onde se utiliza a escrita, então, em qualquer ambiente que haja o encontro da 

escrita para informação e comunicação, estamos realizando o letramento. E por assim 

ser, o letramento envolve a compreensão do sentido em situações cotidianas onde 

tenha “um texto ou qualquer outro produto cultural escrito” (KLEIMAN, 2005, p.10).  

Portanto, compreende-se sobre o estudo de Kleiman, que não há um método 

detectado para o letramento. Porque é necessário que a haja flexibilidade no ensino, 

porque os métodos de ensino criados para leitura e a escrita não são comuns a todos. 

Logo, enquadra-se a complexidade de criação de um método, de modo, que as 

práticas de letramentos poderão ser pensadas pelo professor em sua sala de aula. 

Tendo em vista que ele conhece seus alunos e suas especificidades pedagógicas.  

Outra afirmação de Kleiman (2005) é que o letramento não é alfabetização, 

porém, ela deixa claro que essas duas práticas se associam, ou seja, para ela a 

alfabetização é uma das práticas de letramento por ser uma prática social que faz o 

uso da escrita na esfera escolar.  

E é importante também descrevemos, que mesmo que haja pessoas não 

alfabetizadas elas podem ser consideradas letradas. Kleiman (2005, p.14) comenta 

que se o sujeito analfabeto tem “o conhecimento da função do objeto cultural 

envolvido”, torna-o um indivíduo letrado, ou seja, se ele sabe a funcionalidade de 

alguns gêneros textuais, ele acaba participando, mesmo que não diretamente da 

praticada letrada. 

Nesse sentido, ainda temos mais uma definição do que não é letramento: a 

habilidade. Kleiman (2005, p.16) assevera que letramento não é habilidade, mesmo 

que essa prática necessite de habilidade para se realizar. A autora alega que a prática 

de letramento exige “um conjunto de habilidades (rotina de como fazer) e de 

competências (capacidade concretas para fazer algo)”. Mas o letramento vai além 

disso. 

Em suma, para fechar esse discurso, Kleiman (2005, p.18) descreve que o 

letramento é complexo, porque “envolve múltiplas capacidades e conhecimentos para 

mobilizar essas capacidades, muitos dos quais não têm necessariamente relação com 

a leitura”.  Isso porque, nem sempre essa prática é desenvolvida por leitores, mas por 

sujeitos que vivem rodeados de textos e mesmo sem saber ler conseguem se 

informar, interagir e se comunicar na sociedade. 
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Ora, se tudo que poderia ser letramento são apenas práticas de como letrar, o 

que seria afinal o letramento? Enfim, Kleiman (2005, p.21) pondera que o letramento 

são práticas sociais de uso da escrita, e elas por sua vez, referem-se “a um conjunto 

de práticas de uso da escrita que vinham modificando profundamente a sociedade, 

mas amplo do que as práticas escolares de uso da escrita, incluindo-as, porém [...]”.   

Destarte, o significado dado por Kleiman não se difere ao de Magda Soares, 

pois elas acreditam que o letramento são ações que envolve práticas de leitura e 

escrita na sociedade, e elas assumem um estado ou condição a quem aprende a ler 

e a escrever.  

 

3.1. Multiletramento, uma legião de textos em linguagem múltipla 

 

Segundo Rojo (2012, 18) a multiplicidade de linguagens, modos ou semioses 

que fazem o texto aplacar a multimodalidade são evidentes nos textos em circulação 

social, e a dinamicidade que eles representam são vistas em seus meios de 

reprodução: impressos, mídias audiovisuais, digitais ou não. Que intercalam a 

interlocução a outras propostas comunicativas e de interação, as quais fazer significar 

os textos de hoje. 

Concernente, a autora corrobora que os textos contemporâneos que fogem da 

visão tradicional são “quase tanto ou mais que os escritos ou a letra”, e que isso já 

acontece há muito tempo, só não tinha uma nomeação para esse fenômeno, os quais 

“tem sido chamado de multimodalidade ou multissemiose dos textos contemporâneos, 

que exigem multiletramentos” (ROJO, 2012, p.19).  

Levando em consideração que o letramento foi uma palavra criada para 

explicar uma prática social que envolve a escrita e o seu uso na escola, e com maior 

representatividade social, fora dela. E que ela não se baseia apenas no sistema de 

códigos gráficos, mas na relevância que esses códigos têm na rotina cidadã. O 

multiletramento também precisou ser criado para atender a demanda de novas 

práticas de uso da leitura e da escrita emergentes, devido as mudanças advindas do 

uso da tecnologia da informação e comunicação, bem como a novas linguagens, que 

estão inseridas no contexto social, cultural, midiático e o digital, que nossos alunos 

vivenciam diariamente em suas rotinas, sejam elas escolares ou sociais. 

Ora, se o letramento não atende a multiplicidade de linguagens, o 

multiletramento conquista essa função. E para isso, Rojo (2012, p.21) diz que “são 

necessárias novas ferramentas – além das da escrita manual (papel, pena, lápis, 

caneta, giz e lousa) e impressa (tipografia, imprensa) – de áudio, vídeo, tratamento da 

imagem, edição e diagramação [...]”.  

Rojo (2012) destaca algumas características importante sobre os 

multiletramentos: 
(a) eles são interativos; mais que isso, colaborativos;  
(b) eles fraturam e transgridem as relações de poder estabelecidas, em 
especial as relações de propriedade (das máquinas, das ferramentas, das 
ideias, dos textos [verbais ou não]);  
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(c) eles são híbridos, fronteiriços, mestiços (de linguagens, modos, mídias e 
culturas) (ROJO, 2012, p.23) 
 

A respeito deste conceito, e ainda, de suas características, Marques (2022) 

entende que é preciso materializar o discurso e envolvê-lo no campo educacional. 

Outrossim, o ensino na área de Linguagens e suas tecnologias deve legitimar que o 

discurso na perspectiva inclusiva das múltiplas linguagens deve retirar o paradigma 

de apenas trabalhar “SOBRE as linguagens, SOBRE os gêneros, SOBRE as 

tecnologias, mas sim COM as linguagens, COM os gêneros, COM as tecnologias [...]” 

(MARQUES, 2022, p.116) 

Além disso, Marques (2022) apresenta que as novas demandas da Educação 

determinam que os professores e os alunos adquiram novos papéis. Nesse cenário, 

o professor assume o papel de mediador, onde as aulas serão mais colaborativas, 

motivadoras; o aluno ganha autonomia e torna-se protagonista da sua aprendizagem. 

A pesquisadora esclarece que esses novos papéis podem ser usuais no ensino 

remoto, híbrido ou presencial. 

Hoje, não estamos mais sozinhos, isso, se pensarmos que o mundo todo está 

conectado virtualmente. As culturas, os costumes, as diversidades, as línguas e a 

linguagens não são mais em sua totalidade desconhecidas, porque com apenas um 

clique podemos conhecer tudo isso. A informação e a comunicação vivem o ápice das 

mídias, semioses, vídeos, uma gama de textos que se intercalam a linguagem verbal, 

escrita, visual, corporal, musical, teatral, cinematográfica. As telas ganham cores e 

movimentos e interagem conosco em tempo real. Isso tudo é possível com as 

tecnologias de ponta que vem avançando consideravelmente.  E é claro, que tudo isso 

é importante e faz parte do mundo da leitura. Por isso, essa nova geração necessita 

de multiletramentos (ROJO, 2012; SANTAELLA, 2014; RIBEIRO, 2021). 

Nesse sentido, Marques (2022, p.128), que compartilha dos estudos de Cope 

e Kalantzis (2000), aos multiletramentos, diz que ele nos traz a possibilidade de 

desenvolver “a diversidade cultural, social e linguística nos diferentes canais de 

comunicação, com seus múltiplos e diferentes modos de significação (visuais, 

sonoros, espaciais, gestuais, escritos etc.)”. A autora narra sua experiência e comenta 

que ao trabalhar com a linguagem e com os gêneros na perspectiva dos 

multiletramentos, os alunos construíram uma relação pacificadora com a escrita, pois 

com novas formas de ensinar pode atribuir ao aluno motivação em sua aprendizagem. 

Doravante, a mudança de hábitos para ensinar e aprender nas escolas devem 

incluir as novas tecnologias da informação. Diante disso, Rojo (2012) enfatiza que o 

impedimento da linguagem utilizada na internet e fora dela pelos alunos não deve ser 

discriminada, mas sim estudada. Pois como sabemos a língua sofre variação por seus 

usuários, e elas podem ser de acordo com seu meio social e seu ambiente interativo 

e de comunicação, bem como, suas raízes históricas, culturais, regionais, classes 

(econômica, profissional, escolaridade, faixa-etária) e agora também, o meio digital, 

ambiente criado a partir das tecnologias digitais. 

É exatamente sobre isso que o novo currículo nacional abrange! A BNCC 

(2018) atribui à escola o desafio de cumprir com sua função na formação das novas 
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gerações. E destaca a importância da instituição escolar a princípios que “preserve o 

compromisso de estimular a reflexão e a análise aprofundada e contribua para o 

desenvolvimento do estudante, de uma atitude crítica em relação ao conteúdo e a 

multiplicidade de ofertas midiáticas e digitais [...] (BRASIL, 2018, p. 61).  

Além disso, este mesmo documento assevera a necessidade de compreensão 

e incorporação das “novas linguagens e seus modos de funcionamento, desvendando 

possibilidades de comunicação (e também manipulação), e que eduque para usos 

mais democráticos das tecnologias e para a participação mais consciente na cultura 

digital [...]” (BRASIL, 2018, p.61). Logo, nota-se que é indispensável para o ensino a 

incrementação comunicativa do mundo digital, pois por meio dele a escola consegue 

promover a aprendizagem, a interação, a colaboração, por meio da informação e 

comunicação, e isso condiciona aos compartilhamentos de saberes e construção de 

sentido entre os educadores e seus educandos.   

Em suma, a BNCC (2018) veio como forma de oficializar que o ensino avance 

no contexto das novas tecnologias de informação, de comunicação e a tecnologia 

digital, e isso acrescenta práticas inovadoras condizentes à contemporaneidade. O 

ensino precisa ser transformado e fazer jus ao momento que vivemos agora. 

Precisamos progredir e usufruir do que a tecnologia pode nos oferecer. Para isso, 

esse documento determina que a educação tome como ponto de partida dez 

competências gerais e uma delas é a cultura digital.  

 
4. A tecnologia e seus efeitos para a leitura contemporânea 
 

Durante os anos, a educação e o ensino ganham possibilidades de 

transformações, e isso é necessário, porque a mesmice impede-nos de crescer e 

evoluir. A didática de antes já não surtem os efeitos que esperamos para o momento 

agora, a metodologia também precisa arriscar-se para um efeito mais promissor e o 

currículo deve acompanhar as transformações contemporâneas. Isso tudo é muito 

óbvio! Estamos no século XXI! E por estarmos nessa nova era, devemo-nos 

atentarmos a todas essas mudanças ocorridas em nosso entorno. 

O mundo vive interligado, o ciberespaço conecta-nos às redes de transmissão 

e comunicação em questão de segundos. A internet traz-nos uma gama de 

informações, interações, entretenimento e comunicação. Muita coisa em um só 

ambiente, o virtual. O que antes não tínhamos conhecimento, por falta de acesso, hoje 

em um clique é possível conhecer. Essa ainda não é a realidade de todos, mas de 

uma boa parte dos povos. Mas o que nos leva abordamos sobre isso é exatamente 

como tudo vem se modificando muito rápido. Quem não entendia de tecnologia, teve 

que buscar conhecer e quem nasceu na era digital, precisa compreender e filtrar o 

que é bom ou não para ter acesso. E aí está uma das situações-problema: a leitura e 

a sua compreensão. 

Mas teoricamente o que vem a ser o ciberespaço? Lévy diz que 
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 [...] É o novo meio de comunicação que surge da interconexão mundial dos 

computadores. O termo especifica não apenas a infraestrutura material da 
comunicação digital, mas também o universo oceânico de informações que 
ela abriga, assim como os seres humanos que navegam e alimentam esse 
universo (Lévy, 1999. p. 17) 
 

Outrossim, o ciberespaço é um ambiente virtual de comunicação aberto, onde 

nele acontece a intercomunicação dos computadores e das memórias deles. Nele é 

possível encontrarmos as mais diversas informações em tempo ágil. A criação desse 

termo aconteceu em 1984, por William Gibson, publicado no livro Neuromanecer. E 

hoje é utilizado por todos usuários das redes digitais. 

Desse modo, cria-se o ciberespaço, mas também nascem seus usuários, e eles 

são acunhados conforme o antes e o depois da era digital. De acordo com Prensky, 

(2001, p.2) as pessoas nascidas antes da era digital são denominados Imigrantes 

Digitais. Isso porque ficaram fascinados pelo mundo digital e adquiriu “muitos ou a 

maioria dos aspectos da nova tecnologia” [...]. Porém, as pessoas nascidas na era 

tecnológica e digital são chamadas por Prensky   de Nativos Digitais, e eles sempre 

se comparam aos Imigrantes Digitais por estarem a frente deles. O autor (2001, p.2) 

diz que os alunos de hoje são todos “- falantes nativos da linguagem digital dos 

computadores, vídeos games e internet”.  

À vista disso, a BNCC (2018, p.61) expõe sobre o engajamento da juventude à 

cultura digital, pois eles estão   

 
[...] envolvendo-se diretamente em novas formas de interação multimidiática 
e multimodal e de atuação social em rede, que se realizam de modo cada vez 
mais ágil. Por sua vez, essa cultura também apresenta forte apelo emocional 
e induz ao imediatismo de respostas e à efemeridade das informações, 
privilegiando análises superficiais e o uso de imagens e formas de expressão 
mais sintéticas, diferentes dos modos de dizer e argumentar característicos 
da vida escolar. 
 

Sobretudo, vimos que os desafios são extensos, porém o caminho já está 

sendo traçado. E nestes aspectos, Santaella (2014) aprofunda que tendo se 

incorporado toda essa estrutura tecnológica, as práticas de atividades sociais foram 

adaptando-se e inovando-se. E assim a linguagem conquista mais amplitude.  

Antes a tecnologia da escrita trazia a leitura de forma mais tradicional. Os 

manuscritos eram feitos em pergaminhos; tempos depois, foram passados para o 

papel, que com o avanço tecnológico, deixa de ser escrito manualmente e passa a ser 

impresso por máquinas. E desde o surgimento de computadores, a escrita vem sendo 

transformada para uma forma moderna, a escrita digital.  

Todas essas mudanças fazem com que a leitura ganhe novas definições, 

suportes, ambientes, gêneros de textos, leitores, e consequentemente, ganhe novos 

meios de aprendizagem. O letramento é uma dessas práticas que vem sofrendo 

mutações devido a todo esse processo tecnológico e digital, criando-se assim, o 

multiletramento, que nada mais é do que a junção de vários meios de letrar que não 

se privam apenas o letramento da letra, mas veem a multimodalidade como 

estratégias de leitura. Por isso, dependendo de seus modos de produção a condição 
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de produção, da situação comunicativa, sua composição, o papel social do leitor e o 

discurso, surgem diversas possibilidades para o desenvolvimento do letramento 

múltiplos (BAKHTIN (2003); ROJO, 2020; RIBEIRO, 2021). 

Ao que tange a concepção de leitura, entendemos que ela é uma prática que 

vem ampliando seu conceito justamente porque ela acompanha as mudanças 

socioculturais, linguísticas, tecnológicas, como exemplo, temos as TIC (Tecnologias 

de informação e comunicação), um recurso metodológico e didático para o ensino 

nessa nova era. Nesse sentido, a prática de multiletramentos, segundo Rojo (2012) é 

um meio para a utilização desse recurso (TIC), e a escola, como a principal agência 

de letramento, deve aderir a essa estratégia.  

Desse modo, a autora declara que, 

 

Trabalhar com multiletramentos pode ou não envolver (normalmente 
envolverá) o uso de novas tecnologias de comunicação e de 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 (como é o caso dos trabalhos com hiper e nanocontos) ou 
desvalorizados (como é o caso do trabalho com picho) (ROJO, 2012, p.8).  
 

Sobretudo, vimos que as TIC podem ser uma ferramenta para o ensino do 

multiletramentos, mas o professor precisa avaliar seus alunos, suas vivências e as 

condições que a escola oferece para desenvolver esse trabalho. Porque a realidade 

é que as tecnologias avançaram, a mídias e a múltiplas linguagens estão tomando 

espaços na sociedade, mas nem todos tem acesso à internet, a computadores, 

celulares. Então, diante do contexto em que se enquadram seus alunos, o docente 

pode e deve mediar seus estudantes a leituras que possibilite a ampliação do 

repertório cultural e o uso das novas tecnologias como estratégias de letramentos 

dentro da suas múltiplas linguagens e culturas. 

 

5. Considerações finais 
 

Quando sabemos qual é o problema, a nossa expectativa é a tentativa de saná-

lo. Mas como sanar algo que não conhecemos a fundo? Essa visão demonstra o 

quanto é complexa a prática de ensino da leitura. Por isso, apresentamos os dados 

nacionais sobre a leitura, buscamos conhecer conceitos, que foram ressignificados 

com o tempo, e o que está sendo proposto pela normativa curricular nacional (BNCC, 

2018) para o ensino atual. 

Nesse paradigma, vimos que seguimos a instruções disposta por Soares 

(2003), criamos uma situação discursiva antes da pesquisa, e a partir de então, 

construímos significados ao que lemos. O que vai de encontro ao pensamento de 

Paulo Freire (1989), o ato de ler antecede a leitura da palavra.  

Lajolo (1986) tem o mesmo ponto de vista, porém ela propõe que o leitor reflita 

quais as intenções do autor. E Freire (1989) relaciona o texto ao contexto. Paes de 
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Barros (2005), um pesquisador já do século XXI, compreende a concepção de leitura 

desses três estudiosos, e acrescenta uma outra teoria: o dialogismo entre o autor e o 

leitor numa situação comunicativa, além das múltiplas linguagens associadas a essa 

interlocução. 

Diante dessa abordagem, vimos os efeitos da enunciação dada por Bakhtin 

(2003), porque Paes de Barros (2005) abarca que a leitura é uma prática social que 

tem um processo de compreensão ativa diante da diversidade que o texto pode 

significar. A dialogia acontece entre o autor e leitor, entre leitor e texto e entre a 

multiplicidade de linguagens. Essa relação é precisa para o efeito de sentido. 

 Assim, Cosson (2014) tem a percepção que essa construção de significados 

depende do leitor, do autor, do texto e do contexto, isto não é nenhuma novidade, 

de acordo como o que foi exposto na pesquisa, visto que todos esses elementos já 

foram expostos como determinantes para a compreensão da leitura, e o contexto, 

defendido por Cosson, é sinônimo da multiplicidade de linguagens, ao menos à nossa 

construção de sentido, se assemelha.  

E para finalizarmos essas percepções, trazemos Santaella (2014), pois ela 

analisa a leitura em uma visão ampla, mesmo que muitos questionem. Em suas 

argumentações reivindica há leitura além do impresso, das imagens, de desenhos, de 

filmes e etc., isto é, para ela a leitura está “fora e além do livro”. E se esse pensamento 

observa os novos horizontes, ele nota que a leitura se expandiu, assim o leitor tem 

uma multiplicidade linguística, bem como uma multimodalidade de textos para orientar 

sua leitura.  

Em prospectiva, Santaella nos apresenta o leitor contemporâneo, o qual ela 

acunha de leitor ubíquo. Antes dele, ela relata outros: contemplativo, movente, 

imersivo. A autora deixa claro, que ao surgir novos leitores, os outros não somem, 

porque eles se completam e se complementam.  

Mas o que faz essa pesquisa se embasar na prática do multiletramentos 

corrobora com os perfis desses dois tipos de leitores: o imersivo e o ubíquo. Ora, isso 

é óbvio, visto que eles fazem parte da sociedade conectada as telas e necessitam 

aprender novas formas de comunicação e informação. Esses leitores fazem parte da 

geração, chamadas por Prensky (2001) de imigrantes e nativos digitais.  

Vimos que a leitura não está mais focalizada apenas nas letras, ou seja, os 

textos escritos não são únicos objetos de leituras. A multimodalidade nos textos são 

peças chaves para construção de sentido. As múltiplas linguagens e a pluralidade que 

se insere às culturas de massa, aponta que a leitura tende à nuances. Por isso, 

levando em consideração todas informações contraídas até aqui, notamos como o 

letramento foi uma criação necessária para o desenvolvimento de práticas de leitura 

e escrita, mas não o bastante, pois como percebemos, o surgimento de novos tipos 

de leitores, faz-se pertinente a criação dos multiletramentos.  

As tecnologias de informação e comunicação demonstram que conhecer as 

novas culturas, as novas linguagens e seus modos de produção são fundamentais 

para a compreensão leitora. Mas para adquirir essas habilidades é preciso conhecer 

a cultura digital e suas possibilidades para a comunicação e interação, além de 
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desenvolver estratégias de leituras que visem às práticas de letramentos que 

evidenciam a inserção do multiletramentos, sejam eles escolares ou sócias (ROJO, 

2012).  

Sobretudo, vimos que a BNCC (2018), currículo da educação básica brasileira, 

aponta objetivos de aprendizagem que asseguram que o processo de ensino e 

aprendizagem seja realizados dentro de seus parâmetros, que privilegiam o ensino de 

competências e habilidades que envolvem prática de leitura, escrita, produção de 

texto que visão a multimodalidade, a multissemiótica, as mídias, o uso de ferramentas 

que equalizem as TIC, pois todas essas envolvem a prática do multiletramento e 

podem auxiliar o docente em suas aulas. 

Por fim, no que dedilha a leitura, entendemos como é necessário buscar novas 

formas de compreensão para que possamos criar meios que atraiam a atenção dos 

alunos, e eles por si, tornem-se protagonistas da construção do seu conhecimento. As 

práticas pedagógicas precisam acompanhar as mudanças na era tecnológica e digital. 

Por isso, cabe à nós pesquisadores, educadores, acadêmicos e colaboradores 

mediarmos esse processo de aprendizagem e envolver nossos alunos a compreensão 

das leituras no contexto contemporâneo. 
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POLÍTICA EDITORIAL DA REVISTA TECNOLOGIA 
EDUCACIONAL – RTE 

 
Themis Aline Calcavecchia dos Santos 1 

 

 

Resumo: 
 

O presente texto apresenta a Política Editorial da Revista Tecnologia Educacional – 

RTE que se encontra publicada no sítio da Associação Brasileira de Tecnologia 

Educacional – ABT. 

 

 

Palavras-chave: Política Editorial. Revista Tecnologia Educacional. 

 

1. Introdução 
 

A Associação Brasileira de Tecnologia Educacional – ABT foi fundada há 

cinquenta e um anos, sendo a pioneira no país a tratar da Educação à Distância – 

EAD, tanto através dos debates em seus congressos e seminários, quanto através do 

oferecimento de cursos para capacitação de professores na área. 

Anteriormente denominada Associação Brasileira de Teleducação, a 

Associação Brasileira de Tecnologia Educacional – ABT foi fundada em 14 de julho 

de 1971 tendo como “finalidade impulsionar, no país, os esforços comuns e a 

aproximação mútua para o desenvolvimento quantitativo e qualitativo da tecnologia 

educacional, em favor a promoção da pessoa humana e da coletividade.” (Artigo 1º 

do Estatuto). 

A ABT é uma associação sem fins lucrativos, de natureza científica, 

educacional e cultural, filantrópica, de utilidade pública municipal e de prestação de 

serviços técnicos. Ao longo dos anos foram oferecidos inúmeros cursos de 

capacitação em Educação à Distância, entre outras, realizados Seminários e 

Congressos Nacionais e Internacionais, além da publicação da Revista Tecnologia 

Educacional. 

No Brasil, a EAD surge no início do século XX, em 1904, com a criação das 

Escolas Internacionais que ofereciam cursos por correspondência e, mais tarde, na 

                                                           
1 Socióloga e Advogada formada pela PUC-Rio – Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Mestre em 
Direito pela PUC-Rio. Docente na Fundação de Apoio a Escola Técnica do Rio de Janeiro – FAETEC. Editora da 
Revista Tecnologia Educacional – RTE – da Associação Brasileira de Tecnologia Educacional – ABT. Membro do 
Conselho Científico da ABT. Membro da Diretoria da Associação dos Professores de Direito Ambiental do Brasil 
– APRODAB, da Academia Latino-Americana de Direito Ambiental – ALADA, do Instituto Brasileiro de Advocacia 
Pública, da Academia de Artes, Letras e Ciências do Lions Clube Internacional – ALAC. Link para o lattes: 
http://lattes.cnpq.br/8526113265693678. Contato: abt-rte@abt-br.org.br  

http://lattes.cnpq.br/8526113265693678
mailto:abt-rte@abt-br.org.br
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década de 30, com o crescimento da industrialização há a necessidade de se 

capacitar o trabalhador, gerando uma demanda por políticas educacionais. Muitas 

iniciativas são criadas, predominantemente através de cursos por correspondência e 

telecursos. 

Ao se pesquisar sobre a história da EAD no Brasil, a ABT aparece como a 

primeira instituição criada para este fim que não era um canal de televisão, como se 

pode observar em Costa2 (2017), Prado3 (2011), Hermida e Bonfim (2006)4. 

Na década de 70 destacam-se: a Associação Brasileira de 
Teleducação (ABT) ou Tecnologia Educacional; Projeto Minerva, em 
Cadeia Nacional; a fundação Roberto Marinho inicia Educação 
supletiva à distância para primeiro grau e segundo graus; o Programa 
Nacional de Teleducação (PRONTEL); o Projeto Sistema avançado de 
Comunicações Interdisciplinares (SACI); a Emissora de Televisão 
Educativa (TVE) Ceará; o Projeto de Piloto de Teledidática da TVE; 
Projeto Logos - MEC; Telecurso do 2º grau; Fundação Centro 
Brasileiro de Televisão Educativa/ MEC; Projeto Conquista; 
Programas de alfabetização – (Movimento Brasileiro de Alfabetização, 
MOBRAL). (HERMIDA e BONFIM, 2006). 

 

2. A Revista Tecnologia Educacional 

A Revista Tecnologia Educacional foi lançada na versão impressa, em 1972. 

Inicialmente chamada de Revista Brasileira de Teleducação, posteriormente 

passando a chamar-se Revista Tecnologia Educacional, manteve as edições 

impressas até 2010, quando passou a ser editada na forma digital e assim permanece 

até hoje. 

                                                           
2 Ver Costa, Adriano Ribeiro. A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA NO BRASIL: Concepções, histórico e bases legais. In 
Revista Científica da Faculdade Sete de Setembro. v. 11 n. 12. Bahia: UniRios. 2017. pp 59-74. 
3 Ver PRADO, Luís Alberto. Breve histórico da educação a distância no Brasil. Série especial sobre ensino a 
distância. MultiRio. 14 outubro 2011. Série especial sobre ensino a distância (multirio.rj.gov.br) 
4 Ver HERMIDA, Jorge Fernando e BONFIM, Cláudia Ramos de Souza. A EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA: HISTÓRIA, 
CONCEPÇÕES E PERSPECTIVAS. In Revista HISTEDBR On-line. n. especial. Campinas: UNICAMP. 2006. p.166–
181. 

http://www.multirio.rj.gov.br/index.php/reportagens/363-ead-como-alternativa-para-ampliar-o-acesso-ao-ensino
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Capa da primeira edição da Revista da ABT 

 

 

 
Contracapa da primeira edição da Revista da ABT 
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Índice da primeira edição da Revista da ABT 

 
 
3. Política Editorial da RTE 

Este ano a RTE completou 50 anos desde a sua primeira edição, em 1972, 

marca relevante para uma Revista Acadêmico-científica. São 235 edições que tem 

contribuído sobremaneira para o debate e difusão do conhecimento tanto no meio 

acadêmico, como na sociedade de maneira geral. 

Atendendo ao determinado no novo Regulamento do Conselho Editorial da 

RTE, foi editada a Política Editorial da revista que manteve o que já era praticado 

desde a sua criação, o que a tornou uma referência na área da Tecnologia 

Educacional e trouxe algumas alterações e inovações. Uma das alterações foi a de se 

concentrar na área da Educação, especificamente Tecnologia Educacional. Antes 

publicava-se também artigos que tratavam do aspecto da Administração Educacional. 

A RTE tinha ótima classificação Qualis nas áreas de Administração, Tecnologia, 

Educação e Tecnologia Educacional, entretanto, entendeu-se que seria melhor focar 

numa única área temática e ampliar o alcance do que pode ser publicado, aumentando 

a dinâmica do seu conteúdo. 

Neste sentido, quando oportuno, serão publicadas seções com resenhas e 

entrevistas que sejam de interesse geral e da comunidade acadêmica em particular. 

Abaixo transcrevemos a Política Editorial da RTE. 
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Missão e objetivos 

A Revista Tecnologia Educacional é uma Revista Científica, de acesso aberto, 

publicada eletronicamente com periodicidade trimestral através do Portal da 

Associação Brasileira de Tecnologia Educacional e divulgada, também, via Redes 

Sociais através das páginas da ABT e de outros espaços de mídias. 

É uma publicação multi e interdisciplinar voltada às áreas de Educação Tecnológica, 

Tecnologias, Educação, Ensino à Distância e outros assuntos relacionados e seu 

Conselho Editorial atende às submissões da Comunidade Associada à ABT para 

divulgação de artigos e trabalhos. Há, também, a publicação de um percentual de 

artigos de não associados e/ou convidados especiais, de acordo com a avaliação 

quanto a sua pertinência pelo Conselho Editorial. 

Além das edições regulares são, também, publicadas edições com artigos 

apresentados nos Congressos e Seminários Científicos Nacionais e Internacionais da 

ABT, além de artigos submetidos atendendo a chamadas específicas. 

Podem ser editadas, a critério do Conselho Editorial, Edições Especiais com artigos 

que já tenham sido publicados pela RTE (impressa ou digital) que tenham pertinência 

dentro das discussões e das problemáticas abordadas no momento de sua 

republicação, além de sua contribuição para a ampliação e difusão de ideias e do 

diálogo nos debates da academia. Para tanto, será solicitada autorização dos autores. 

O idioma da RTE é o português, mas são aceitos artigos em português, inglês e 

espanhol. 

Regras de edição 

Os manuscritos submetidos para publicação na RTE deverão obedecer às Normas 

para Publicação e ser entregues no Template da RTE, ambos disponibilizados na 

página da revista no sítio da ABT. Não serão aceitos artigos submetidos fora das 

Normas para Publicação e do Template. 

Seções 

A revista publica contribuições inéditas e poderá ser dividida em seções, a critério do 

Conselho Editorial, não sendo, necessariamente, na mesma edição e nem, 

obrigatoriamente, em cada edição. Abaixo as seções: 

Artigos: Apresentação de resultado de pesquisa de natureza empírica ou conceitual. 

Os artigos de não associados serão identificados como tal. 

Artigos de revisão: São avaliações críticas sistematizadas e metodologicamente 

consistentes da literatura científica sobre um tema prioritário para o periódico (ensaios 

teóricos, revisões sistemáticas, bibliométricas, meta-análise).  Deverão explicitar 

objetivos, fontes pesquisadas e aplicações dos critérios de inclusão e exclusão, além 
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da a metodologia utilizada na revisão. Os artigos de não associados serão 

identificados como tal. 

Ensaios: Publicados a convite da editoria. Produção textual de amplo alcance teórico-

analítico, opinativo, em que se expõem reflexões e impressões pessoais, ideias, 

críticas, realizando uma avaliação sobre determinado tema. 

Resenhas: Publicadas a convite da editoria. Crítica de livro relacionado aos temas de 

interesse da revista, publicado ou traduzido nos últimos três anos.  Pode ser descritiva 

ou critica/opinativa. 

Debates: Publicados a convite da editoria. Discussão sobre temas centrais à revista. 

Entrevistas: Publicadas a convite da editoria. Com pessoas qualificadas nas áreas de 

conhecimento da revista onde expõem sua opinião ou posição a respeito do tema 

abordado. 

Critérios e prazos de avaliação 

O fluxo de artigos, desde a submissão até a publicação, obedecerá ao cronograma 

estabelecido na página da RTE que se encontra no sítio da ABT. 

Os manuscritos submetidos devem ser inéditos (não publicados em periódicos, 

revistas ou livros) e devem manter exclusividade com a RTE durante o processo de 

avaliação. Se os autores de um artigo publicado na Revista quiserem incluí-lo depois 

em outra publicação (revista, compilação ou livro), devem indicar os dados da 

publicação original (RTE). 

Após a submissão, os artigos serão encaminhados para parecer por pares 

preservando-se a identidade dos autores e avaliadores (duplo cego) que serão dois 

pareceristas indicados pelo Conselho Editorial. 

Em até 30 (trinta) dias, contados a partir da data da submissão, os autores receberão 

notícia sobre o resultado dessa avaliação conforme o Regulamento do Conselho 

Editorial da RTE, publicado no sítio da ABT. 

Em relação à avaliação, quatro são os resultados possíveis e constam do 

Regulamento do Conselho Editorial disponível no sítio da RTE, a saber: a) aprovação 

para publicação sem alterações; b) aprovação para publicação solicitando alterações; 

c) recomendação de nova submissão e d) não recomendação de publicação. Caso 

haja nova submissão do artigo, a RTE poderá aceitar ou recusar o manuscrito. O 

tempo médio para a segunda etapa é de 20 (vinte) dias. 

Os ajustes solicitados pelos pareceristas e pelo Conselho Editorial devem ser 

realizados pelos autores no prazo a ser indicado na mensagem eletrônica enviada. A 

RTE tem a última palavra sobre a publicação dos artigos e o número no qual serão 

incluídos, caso não seja possível publicar na edição para a qual foram submetidos, 
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indicada no cronograma, em razão de algum atraso no cumprimento das exigências 

por parte dos autores. 

Durante o processo de edição, os autores podem ser consultados pelo Conselho 

Editorial para dirimir dúvidas por ventura existentes. A Revista se reserva o direito de 

fazer correções de forma e adequações ao seu perfil gráfico. 

Boas práticas científicas 

Em consonância com os pressupostos de ética e das boas práticas científicas, todos 

os artigos serão submetidos à verificação de plágio, “autoplágio” e/ou republicação 

(publicação como material inédito de artigos já publicados em outros periódicos). Os 

casos de má prática, por ventura identificados, serão examinados e decididos pelo 

Conselho Editorial seguindo as Diretrizes Básicas para a Integridade na Atividade 

Científica do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico ― 

CNPq (https://www.gov.br/cnpq/pt-br/composicao/comissao-de-

integridade/diretrizes). 

Os artigos assinados são de exclusiva responsabilidade dos autores e não 

representam a opinião dos editores e dos membros do Conselho Editorial da Revista. 
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