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Prefácio da edição brasileira

Esta edição em português, intitulada Letramentos, é mais do que uma tradução da obra original
(Literacies), dos autores Mary Kalantzis, Bill Cope, Eveline Chan e Leanne Dalley-Trim, publicada
pela primeira vez em 2012 pela Cambridge University Press e já na sua segunda edição. Trata-se,
na verdade, de uma “versão brasileira”, em que muitas imagens e textos escritos concernentes a
relatos de experiências e de práticas de letramentos, bem como algumas referências a documentos
oficiais em educação, foram repensados à luz da realidade educacional brasileira. São exemplos que
vão desde a imagem de uma festa de atuxuá (um espírito), realizada pelos índios Mehinaku, de
origem Aruak, que habitam a região do Alto Xingu, na região Norte do Brasil, um ritual multimodal
em que são usadas máscaras que representam espíritos xamânicos da cultura indígena Mehinaku,1
a referências sobre parâmetros relativos aos multiletramentos na Base Nacional Curricular Comum
(BNCC), publicada em 2018 pelo Ministério da Educação do Brasil.
Esses exemplos fazem parte de um arcabouço teórico-prático que busca discutir uma visão
bastante ampla e abrangente dos letramentos, passando por teorizações e práticas de ensino e
aprendizagem, por meio das abordagens do letramento “didática” (tradicional), “autêntica” e
“funcional”, até chegar à “pedagogia dos letramentos críticos”. Esse arcabouço teórico-prático
também inclui alguns dos teóricos que são referência nos campos da linguagem e do ensino, por
meio de um percurso histórico em termos de letramentos, que vai do surgimento da escrita a
práticas de letramentos em ambientes das mídias atuais.
Com efeito, essa visão mais ampla e abrangente dos letramentos já foi “esboçada” em um
manifesto, publicado em 1996, chamado “A pedagogy of multiliteracies: Designing social
futures”, por um grupo de pesquisadores de países anglófonos, conhecido por The New London
Group,2 dentre eles dois dos autores do presente livro, cujo interesse comum era, então, discutir
uma pedagogia direcionada para os multiletramentos. O grupo buscava problematizar que o
letramento escolar grafocêntrico, embora ainda importante, já não era suficiente para dar conta
das mudanças constantes, tanto locais quanto globais, em função da presença cada vez maior
de novas tecnologias.
1 Agradeço muitíssimo ao meu colega de instituto, professor doutor Angel Humberto Corbera Mori, pela sugestão e
pela cessão da imagem (ver Figura 1.4) que ilustra muito bem esse ritual comunicativo multimodal.
2 O NLG era composto pelos seguintes membros: Allan Luke, William Cope, Carmen Luke, Courtney Cazden, Charles
Eliot, Gunther Kress, Jim Gee, Martin Nakata, Mary Kalantzis, Norman Fairclough, Sarah Michaels.
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As propostas de trabalho do grupo estavam voltadas para os estudos semióticos dos textos,
envolvendo diferentes formas de produzi-los, veiculá-los e consumi-los, expandindo, assim, o
conhecimento sobre letramento, que passaria a ter seu escopo ainda mais ampliado em decorrência
do uso de novas tecnologias da informação e da comunicação. Foi, então, nesse contexto que se
propalou a ideia de uma nova pedagogia para que os indivíduos pudessem aprender a lidar com
esses avanços tecnológicos: a pedagogia de multiletramentos.
Para expandir a compreensão dessa proposta de uma “nova” pedagogia, o grupo se apoiou em
dois argumentos dentro de uma (nova) ordem global, cultural e institucional então emergente: o
primeiro estava relacionado à crescente multiplicidade e integração de modos de construção de
significado, devido à multiplicidade de meios de comunicação, em que o texto escrito se integra a
imagens e sons, de uma forma nunca antes possível. O segundo argumento tomava como referência
a imensa diversidade linguística, cultural e social do mundo atual e a forma como isso vinha se
tornando cada vez mais constitutivo da vida social.
No livro Literacies, os autores não apenas expandem esses argumentos levantados pelo New
London Group, mas, sobretudo, problematizam o fato de que os aprendizes que frequentam os
ambientes escolares de hoje são outros; suas vivências que, em geral, são cada vez mais globais lhes
possibilitam lidar com uma imensa diversidade linguística, cultural e social. Por isso, é preciso
considerar um ensino que veja o aluno como um sujeito inserido em práticas sociais, dentro e fora
do ambiente escolar, e que, portanto, lhe possibilite participar de diferentes letramentos. Nesse
sentido, o livro destaca três pontos-chave relacionados à pluralização do termo letramentos:
capacitação pessoal, participação cívica e equidade social.
Além desses pontos-chave, que são a base para sua discussão teórica, o livro também apresenta
uma vertente prática que se ancora em resultados de aprendizagem presentes em cada capítulo,
atividades práticas adicionais para sala de aula, cobertura acerca dos mais recentes desenvolvimentos
curriculares, bem como vídeos e atividades adicionais fornecidos por meio de páginas da internet
ao longo de várias partes da obra. O livro ainda exibe e comenta algumas experiências de ensino
e aprendizagem, assim como fornece uma gama de métodos que os professores da educação básica
podem usar com os seus alunos para desenvolver suas capacidades de leitura e escrita.
O presente livro, portanto, ao procurar destilar as principais questões acerca dos estudos sobre
letramentos em muitas partes do mundo, busca discutir uma agenda plural para os letramentos,
com base em uma visão abrangente e expansiva das principais abordagens relativas à “pedagogia
dos multiletramentos”. Para isso, busca tanto realizar um movimento de reconceitualização e
reconfiguração do campo fundamentado em histórias e experiências passadas e recentes de aprendizes
e professores, quanto promover um olhar para uma perspectiva futura, procurando também oferecer
uma estrutura pedagógica que mapeie uma gama de movimentos que os professores podem fazer
enquanto trabalham com seus aprendizes para desenvolver suas múltiplas capacidades de significar
e de comunicar.
Esta edição brasileira ainda traz uma novidade tecnológica: a utilização de QRCodes para remeter
o leitor para sites, imagens e vídeos. Isso, sem dúvida, traz mais possibilidades de exploração de
seu conteúdo, sobretudo pelo seu caráter multimodal, que é um dos pilares sobre os quais a
perspectiva dos letramentos se apoia. Vale, contudo, destacar que as referidas páginas da internet
podem deixar de existir no futuro, pois a fluidez e a efemeridade da informação são justamente as
características mais marcantes dos letramentos no mundo digital. Todo o material foi extraído de
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sites em português, exceto o que foi produzido por Bill Cope e Mary Kalantzis, cujos textos e vídeos
estão em sua língua original, mas podem ser compreendidos por quem não é fluente em inglês por
meio do recurso à tradução automática para o português – mais uma característica dos letramentos
contemporâneos.
Por fim, gostaria de registrar aqui o quanto me sinto contente e honrado por ter elaborado esta
“versão brasileira” do livro Literacies, tornando-me, assim, um dos autores da obra Letramentos.
Por isso, não posso deixar de agradecer aos autores Bill Cope e Mary Kalantzis pelo convite especial
que me fizeram, uma oportunidade ímpar para a minha carreira como professor e pesquisador. Bill
and Mary, many, many thanks!
Petrilson Pinheiro
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INTRODUÇÃO
O trabalho de aprender e ensinar
letramentos

Antigos e novos fundamentos
Este livro oferece uma abordagem do letramento baseada na perspectiva dos “multiletramentos”,
termo que surgiu, pela primeira vez, em um grupo que formamos com colegas de diferentes
universidades, chamado The New London Group (NLG). Fizemos, na época, várias discussões
tentando capturar algumas das enormes mudanças nas maneiras como as pessoas estavam construindo
e participando de significados.1 Essas discussões se estenderam e resultaram, então, na elaboração
de um manifesto do grupo, publicado em 1996, chamado A pedagogy of multiliteracies: Designing
social futures.
O interesse comum do NLG voltava-se à discussão de uma pedagogia direcionada para os
multiletramentos, que tentasse explicar o que ainda era importante em abordagens tradicionais de
leitura e escrita, complementando-as com conhecimento do que é novo e distintivo nos modos
como as pessoas constroem significados em ambientes de comunicação contemporâneos. Nesse
sentido, tal pedagogia propunha uma redefinição de textos e práticas, movendo o campo do
letramento (no singular) para letramentos (no plural), ao “reconhecer múltiplas formas de comunicação
e construção de sentidos, incluindo os modos visual, auditivo, espacial, comportamental e gestual”.2

Os dois “múltis” dos multiletramentos
O termo multiletramentos refere-se atualmente a dois aspectos principais da construção de
significado. O primeiro é a diversidade social, ou a variabilidade de convenções de significado em
diferentes situações culturais, sociais ou de domínio específico. Textos variam enormemente
dependendo do contexto social – experiência de vida, assunto, domínio disciplinar, ramo de trabalho,
conhecimentos especializados, ambiente cultural ou identidade de gênero, só para citar algumas
diferenças importantes. Essas diferenças estão se tornando cada vez mais significativas nos modos
como interagimos em nossa vida cotidiana, isto é, nos modos como construímos significados e
1 Cope & Kalantzis, 2009; NLG, 1996.
2 NLG, 1996, p. 64.
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deles participamos. Por isso, é preciso lidar, segundo o NLG,3 com as diferenças linguísticas e
culturais, que se tornaram centrais “para a pragmática de nossas vidas profissionais, cívicas e
privadas. Uma efetiva cidadania e um trabalho produtivo requerem que possamos interagir
efetivamente usando múltiplas linguagens, em múltiplos ingleses e padrões de comunicação que
cruzam fronteiras nacionais, culturais e comunitárias”. Assim, o NLG defende um ensino voltado
para projetos que considerem as diferenças multiculturais existentes, dando visibilidade às dimensões
profissional, pessoal e de participação cívica.
O segundo aspecto da construção de significado destacado pela ideia de multiletramentos é a multimodalidade. Essa é uma questão particularmente significativa hoje, em
parte como resultado dos novos meios de
informação e comunicação. Os significados
são construídos cada vez mais multimodalmente, devido à crescente multiplicidade e
“integração de modos de construção de significado, em que o textual está integrado ao
visual, ao áudio, ao espacial e ao comportamental etc. Isso é particularmente importante na mídia de massa, na multimídia e na hiFigura 1: Os dois “múltis” dos multiletramentos.
permídia eletrônica”.4
A escrita já foi a principal maneira de construir significados em diferentes épocas e lugares.
Cada vez mais, os modos grafocêntricos de significado podem ser complementados ou substituídos
por outras formas de cruzar o tempo e a distância, como gravações e transmissões orais, visuais,
auditivas, gestuais e outros padrões de significado. Isso quer dizer que uma pedagogia voltada ao
ensino de leitura e escrita precisa ir além da comunicação alfabética, incorporando, assim, a essas
habilidades tradicionais as comunicações multimodais, particularmente aquelas típicas das novas
mídias digitais. Procuramos, portanto, neste livro expandir a própria ideia e compreensão tradicional
da função e da forma da palavra escrita. Queremos explorar a gama mais ampla das maneiras pelas
quais os letramentos funcionam na sociedade contemporânea.

Agendas dos letramentos
Nossas questões-chave são:
• Como podemos permitir que os discentes construam significados (e participem deles) que lhes
possibilitem desenvolver suas capacidades de se tornarem membros, de fato, da sociedade em
que vivem, contribuindo com esta, segundo seus interesses e habilidades, e recebendo dela os
benefícios que oferece?

3 Idem, ibidem.
4 Idem, ibidem.
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