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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

mudava, as pessoas mudavam e as tecnologias se instalavam, sob leituras como Paulo 
Freire ou o NLG, talvez já fosse menos traumático ter de repensar aulas, fazer 
transposições bem-feitas, repensar temas e atividades para ambientes remotos, enfim, 
como professores e estudantes, ser agentes numa educação que já estivesse 

 
 
 
Os avanços científicos e tecnológicos dos recursos digitais se propagaram no Brasil, 

sobretudo, em meados dos anos 1990, incorporando à vida cotidiana das pessoas aparelhos 

como computadores, notebooks, telefones móveis, reprodutores de música (Discman), jogos 

em cartucho (Super Nintendo ; Megadrive), além do revolucionário sistema operacional 

Windows 95, lançado pela empresa Microsoft. Com o advento dessas e outras tecnologias 

digitais, ampliaram-se as formas de comunicação, de armazenamento e transmissão de 

informações, possibilitando mais agilidade, praticidade e mobilidade em atividades de 

diferentes contextos, sejam eles para fins acadêmicos, profissionais e até mesmo 

entretenimento.  

Nesse sentido, as principais tecnologias digitais da época foram impulsionadas, 

substancialmente pelo setor econômico, como uma necessidade da modernidade, e logo esse 

discurso se refletiu no âmbito educacional. A escola, em sua totalidade, se viu diante dessa 

necessidade e cobrança de incorporá-las em suas práticas e, com isso, de encarar também os 

desafios que se manifestaram ao enfrentar questões como falta de acessibilidade, considerando 

a estrutura física/financeira das instituições e o perfil socioeconômico dos alunos  em especial 

os da escola pública 

de gestores e professores elaborar estratégias de ensino que contemplassem o uso de tais 

tecnologias. 

Utilizamos os verbos no passado, mas essas são reflexões que ainda cabem no cenário 

atual. Ao passo em que concluímos esta dissertação, enfrentamos as consequências da pandemia 

causada pelo novo coronavírus, SARS-CoV2. A doença, denominada Covid-19, se alastrou de 

forma rápida por diversos países, fazendo com que órgãos responsáveis pela saúde declarassem 

medidas de isolamento social para evitar a propagação do vírus. Logo nos primeiros casos 

noticiados no Brasil, municípios e estados mobilizaram ações para cumprir com as medidas 

protetivas, sendo o setor educacional um dos primeiros afetados.  
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Diante da impossibilidade de atividades presenciais, emergencialmente, as tecnologias 

digitais foram elencadas como alternativas para as práticas educacionais, as quais passaram a 

se configurar, especialmente, por meio de videoaulas gravadas ou aulas transmitidas online por 

plataformas específicas. Por emergencialmente, compreendemos uma implementação sem 

planejamento prévio, sem discussões a respeito, sem preparo por parte de gestores, professores 

e alunos; em certos casos, com o agravante das questões socioeconômicas e até mesmo da 

pois tentamos, em cinco meses de pandemia, 

 

Agora, mais do que nunca, se faz necessário pensar nos usos das tecnologias digitais 

no ensino de forma ampla e não polarizada. Não é questão de ser bom/ruim, bem/mal, como 

redesenhos, conforme nossas próprias ideias sobre futuros, em contexto e de maneira a nos 

aproximar da produção de sentidos de mão dupla (ler-escrev

(RIBEIRO, 2020, p.17). É sobre isso que fala a epígrafe que abre esta seção: a importância de 

redesenhar concepções/proposições adequando-as ao nosso contexto, considerando sua 

diversidade em diferentes esferas a fim de evitar a implementação de discursos pedagógicos 

deterministas que não culminam em práticas significativas de ensino e aprendizagem.  

As discussões apresentadas contribuem para a construção do nosso objeto de estudo: 

os elementos que constituem os letramentos digitais envolvidos na resolução das questões da 

Olimpíada Nacional em História do Brasil a medida que tratamos de alfabetização e 

letramentos, refletindo sobre as transformações tecnológicas e seus impactos sociais, para 

compreender que elementos constituem novos letramentos e como os letramentos digitais 

contemplam os usos sociais das tecnologias digitais.  

Ademais, antes de adentrarmos em questões teóricas, iremos traçar um breve 

panorama sobre as Olimpíadas de Conhecimento e contextualizar a inserção da ONHB em 

nossa pesquisa para que possamos compreender como ela emergiu no cenário educacional e 

também na vida acadêmica e profissional desta pesquisadora.  

As denominadas Olimpíadas de Conhecimento, também conhecidas como Olimpíadas 

Científicas, são competições intelectuais que visam a promover o estudo e o engajamento de 

estudantes em atividades acadêmicas. Ao contrário do que possa se pensar, elas não são um 

fenômeno da contemporaneidade, já que a primeira competição de que se tem informações 

ocorreu entre Liceus, na área da Matemática, em 1886, na Romênia. Posteriormente, ainda no 
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Leste Europeu, em 1894, aconteceu na Hungria a competição de Matemática e Física para o 

Ensino Médio. 

No decorrer dos anos, a quantidade de olimpíadas tem crescido e ganhado destaque no 

cenário educacional brasileiro. A primeira a acontecer no país foi a Olimpíada Brasileira de 

Matemática (OBM), em 1979, fundada a partir da Olimpíada Internacional de Matemática 

(IMO) e posteriormente, no ano de 2017, integrada à Olimpíada Brasileira de Matemática das 

Escolas Públicas (OBMEP). Atualmente, há competições para as mais diversas áreas do 

conhecimento, como a Olimpíada Brasileira de Física, de Astronomia e Astronáutica, de 

Química, de Biologia e de Saúde e Meio Ambiente, para as Ciências da Natureza; Olimpíada 

Brasileira de Linguística, para as Ciências da Linguagem; e a Olimpíada Nacional em História 

do Brasil (ONHB), para as Ciências Humanas, além de outras competições que envolvem a 

resolução de problemas, como o Desafio Nacional Acadêmico (DNA). 

Para esta pesquisa, destacaremos a ONHB, que é uma Olimpíada de Conhecimento 

configurada como projeto de extensão da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), 

desenvolvido pelo Departamento de História, por meio da participação de docentes, alunos de 

pós-graduação e graduação, cuja proposta é trabalhar temas fundamentais ao estudo da História 

do Brasil, sob a ótica de documentos históricos, imagens, mapas, textos acadêmicos, pesquisas 

inéditas e debates historiográficos. Até o ano de 2019, a olimpíada promoveu 11 edições anuais, 

contando com a participação recorde de 73 mil estudantes e professores de todos os estados 

brasileiros em sua última edição.  

Nesse momento, pedimos licença aos interlocutores deste texto para quebrar os 

parâmetros formais acadêmicos e relatar as motivações pessoais desta pesquisadora em 

primeira pessoa. 

Ao longo de minha formação, tive a oportunidade de estudar em uma escola privada, 

na qual convivi com o mesmo professor de História desde o Ensino Fundamental II até o Ensino 

Médio. Desde que posso me lembrar, esse professor, pelo qual tenho imenso apreço, buscou 

agregar em suas práticas pedagógicas metodologias diferenciadas que promovessem um maior 

engajamento dos estudantes com a disciplina.  

Uma dessas práticas foi apresentar aos alunos a ONHB e formar equipes para 

participar das atividades olímpicas. Nesse período, ele ainda não compreendia todas as 

especificidades dos procedimentos metodológicos e, acredito eu, não tinha noção da dimensão 

que essa iniciativa teri

integrou suas primeiras equipes. Na época, me envolvi timidamente com as atividades, mas 
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com um profundo fascínio pelas relações de aprendizagem que foram construídas ao longo do 

processo, por meio de indagações, pesquisas e debates que me instigavam a querer saber mais 

a cada questão resolvida. 

Ao concluir o Ensino Médio e decidir, na ingenuidade dos meus dezesseis anos, cursar 

Letras e seguir a docência, novamente a ONHB se fez presente na minha vida. Minha primeira 

experiência formal como professora foi atuando em parceria com o meu antigo professor de 

História (e outros) no trabalho com a Olimpíada em uma escola privada; juntos, alinhamos os 

conhecimentos de Linguagens e História para proporcionar experiências significativas de 

conhecimento, e assim permaneci ao longo de quatro anos, ampliando minha experiência 

ONHB.  

Ao ingressar no Mestrado em Ensino e assumir o ethos de pesquisadora, busquei, 

dentre outros aspectos, estudar a Olimpíada e seu material didático, pois, em sua complexidade, 

as questões trazidas pela ONHB utilizam uma metodologia diferenciada e podem ser exploradas 

sob diversas óticas educacionais. A perspectiva elencada para o desenvolvimento desta pesquisa 

traz um enfoque nos letramentos digitais que são contemplados por esses procedimentos 

metodológicos diferenciados, os quais demandam habilidades de leitura e navegação como um 

processo investigativo, estabelecendo a construção do conhecimento de forma coletiva, 

interativa e descentralizada por meio das tecnologias digitais.  

Posto isso, retomaremos os princípios formais da linguagem e assumiremos 

novamente a primeira pessoa do plural para tratar do que concerne aos preceitos teóricos que 

embasam nossa concepção.  

Almejando explorar o fenômeno investigado, buscamos, primeiramente, pesquisas que 

abordassem a Olimpíada em foco e pudessem nos nortear quanto ao tema; assim, destacamos 

as proposições de Costa Júnior (2017), que investiga se a ONHB pode agir como um facilitador 

no desenvolvimento de práticas pedagógicas integradoras no Ensino Médio Integrado, focando 

na disciplina de História, e traz uma abordagem exploratória da Olimpíada. Assim, 

consideramos o trabalho relevante e pertinente para a nossa pesquisa, uma vez que são 

elencados aspectos estruturais e metodológicos acerca do panorama histórico e do 

funcionamento das atividades olímpicas, bem como da resolução das questões, sendo estas 

compostas por quatro alternativas pontuadas que podem valer 5, 4, 1 ou 0 a depender da 

correspondência ao enunciado, diferenciando-se dos modelos padrões de ter apenas uma 

alternativa correta, enquanto todas as outras são consideradas erradas.  
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Os resultados apontam que as questões e as tarefas olímpicas envolveram um conjunto 

de atividades, dentre as quais está o refinamento das pesquisas na internet, leitura e intepretação 

de diversos gêneros textuais escritos e não-escritos, entrevistas, observação participante, 

registros escritos, orais e visuais, que elevaram as discussões para além do plano conteudista. 

Tais considerações revelam que há um processo de aprendizagem perpassado por implicações 

de ordem cultural, social e política, proporcionando também uma articulação entre trabalho, 

ciência, cultura e tecnologia no Ensino Médio, além de uma prática pedagógica coerente com 

o os ideais trazidos no PPP da instituição.  

Como foi dito, Costa Júnior (2017) tem como enfoque uma perspectiva voltada para o 

ensino de História e não contempla discussões teóricas em torno dos letramentos digitais 

envolvidos na Olimpíada, embora mencione, em seus resultados, que há atividades permeadas 

pelo uso das tecnologias digitais. Consideramos que esse ponto é amplo e merece destaque, 

pois os próprios procedimentos metodológicos de resolução das questões implicam estratégias 

de leitura e navegação para o ambiente online, demandando habilidades que contemplam novas 

formas de se relacionar com tais tecnologias.  

Em sequência, direcionamos nossas buscas para a área de letramentos digitais que, por 

mais que ainda esteja em construção, possui pesquisas contributivas para o ensino aliado às 

tecnologias, dentre as quais escolhemos citar Lima (2012), Lima (2013) e Pinheiro (2013) para 

demonstrar diferentes enfoques para um mesmo objeto de estudo. 

Lima (2012) desenvolve um estudo exploratório e descritivo das propostas de 

atividades online para a oferta de ensino da compreensão e produção oral em língua inglesa 

como língua estrangeira mediada por computador/web e discute que atividades pensadas para 

ambientes online precisam ser coerentes com as situações concretas de uso da língua, assim 

como devem estar comprometidas com a formação do cidadão que vive em uma sociedade cujas 

práticas sociais são mediadas por Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC). Ao analisar 

41 propostas de atividades que constituem o corpus da pesquisa, o autor as categorizou em 

quatro tipos, os quais refletem as escolhas realizadas por seus proponentes. Embora sejam 

categorias distintas, ele observou que há traços que permeiam todas, mas o que nos chama 

atenção é o fato de que, em alguns casos, os professores elaboradores utilizam recursos digitais 

na produção do material didático, dado que pertencem a uma modalidade de ensino ofertada 

online, e os resultados apontam para a falta de adaptação ao ambiente.  

De forma geral, Lima (2012) conclui que as atividades online assemelham-se à mera 

digitalização de apostilas e livros didáticos e não explora as possibilidades que esse ambiente 
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proporciona, abrindo a reflexão para encontrarmos novos caminhos na EaD que concretizem 

uma modalidade de ensino dinâmica e significativa, aproximando-se das práticas reais de uso 

da língua. O autor levanta importantes reflexões sobre os aspectos de design que podem ser 

ampliados por meio das tecnologias digitais, todavia, não aprofunda a discussão sobre que 

outros elementos são responsáveis pela constituição dos usos sociais da língua diante das 

tecnologias digitais, considerando que a elaboração de atividades para serem executadas em 

ambiente online podem explorar outras possibilidades para que se diferenciem das replicações 

de práticas convencionais como os processos investigativos, por exemplo.  

Por outro lado, Lima (2013) investiga práticas de letramentos desenvolvidas nas aulas 

de Língua Portuguesa ocorrida no Laboratório Educativo de Informática (LEI), visando 

verificar se essas práticas podem favorecer o letramento digital e a inclusão digital dos alunos 

por meio da análise de documentos oficiais e do acompanhamento de professos em atividades 

com as tecnologias. Uma questão discutida pela autora bastante pertinente a nossa pesquisa é 

que os professores, quando planejavam e executavam atividades digitais, utilizavam matrizes 

referenciais da prova do ENEM, no entanto, essas matrizes não trabalham isoladamente com os 

letramentos digitais para a inclusão digital, logo, as práticas acabam se aproximando do modelo 

de letramento autônomo (STREET, 1984).  

De acordo com a autora, há uma necessidade de matriz para o letramento digital que 

possa subsidiar a elaboração de atividades, a qual deve esclarecer quais as habilidades 

demandadas que podem ser apresentadas em forma de descritores ou escala de proficiência. 

Quanto a essa colocação, acrescentamos que seria interessante citar o trabalho de Dias e Novais 

(2009), já que os autores discorrem especificamente sobre o assunto e contribuem com a 

proposição de uma matriz de referência para letramento digital, logo, poderiam trazer 

contribuições significativas para a constatação de Lima (2013) e, consequentemente, para os 

resultados alcançados.  

Embora exponha questões pertinentes ao tema, há aspectos conceituais que não nos 

contemplam em Lima (2013), pois é posto que os letramentos são compreendidos à luz das 

proposições de Street (1984) e dos Novos Estudos do Letramento, concebidos diante de práticas 

sociais, mas não são discutidos como se constituem os elementos que podem configurar tais 

 

Por fim, elencamos também a discussão alavancada por Pinheiro (2013), que tem como 

objetivo de sua pesquisa redefinir o conceito de letramento hipertextual, cunhado por Bolter 

(1998), por considerar que esse termo não contempla as práticas sociais atuais mediadas por 
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hipertexto. Destacamos que a metodologia utilizada nos chamou a atenção, é um dos pontos 

primordiais do trabalho e inspirou os procedimentos metodológicos desta pesquisa, tendo em 

vista que foi realizado um estudo de caso sobre a produção do material didático para o ensino 

online, em cursos de graduação semipresenciais ofertados pelo Instituto Virtual da 

Universidade Federal do Ceará que são hospedados no AVA denominado Solar e parte dos 

dados se constitui de gravações das telas dos computadores e vozes dos docentes nesse 

processo, possibilitando mapear quais letramentos eram demandados.  

Os resultados encontrados na pesquisa são de suma relevância para o que a autora se 

propõe a fazer, pois são diversos os letramentos demandados nas práticas sociais mediadas por 

hipertexto, sobretudo digitais, que, de acordo com ela, se agregam numa harmonização de 

letramentos, tais como: letramento tradicional; letramento oral; letramento visual; letramento 

tecnológico; letramento informacional e letramento comunicacional. O conceito de letramento 

hipertextual foi, portanto, proposto a partir da análise dos dados, bem como da análise dos 

conceitos teóricos já existentes na literatura, mas que não abarcavam a completude dessas 

práticas sociais, considerando que o advento da web 2.0 trouxe transformações ligadas ao uso 

do hipertexto e das tecnologias digitais.     

A respeito desse estudo, a autora elenca a ampliação da discussão dos letramentos para 

contemplar outros modos semióticos, além da escrita. Nessa concepção, as reflexões 

apresentadas sugerem que os letramentos no mundo tecnológico se constituem de letramentos 

diversos, como o impresso, o visual, o digital, o informacional, o oral, entre outros, que podem 

ser agrupados numa categoria maior denominada letramento hipertextual. Para Pinheiro (2013), 

o que certos autores consideraram como letramento digital/tecnológico seria caracterizado no 

estudo como letramento hipertextual sob a justificativa de que as diversas ramificações do 

letramento se entrelaçavam na redefinição do conceito.  

Apesar de a autora tratar de uma discussão profunda e necessária sobre os conceitos, 

nós pensamos que a caracterização de novos letramentos contempla outros aspectos, além de 

habilidades desenvolvidas por meio de determinado recurso tecnológico.  

Perante o exposto, para a construção do nosso objeto, temos como ponto de partida a 

seguinte questão de pesquisa: Quais são os letramentos digitais contemplados na resolução 

de questões da ONHB, considerando as habilidades demandadas e sua constituição? 

Nossa suposição básica é que a Olimpíada, além de ter sido planejada para ser 

executada utilizando a internet, possui procedimentos metodológicos que contemplam os 

letramentos digitais por envolver habilidades de navegação e leitura que possibilitam a 
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construção do conhecimento de forma colaborativa, interativa e descentralizada, promovendo 

uma nova forma de pensar e agir diante das tecnologias digitais. Logo, elencamos como 

objetivo geral do nosso trabalho investigar os letramentos digitais contemplados na 

resolução de questões da ONHB, explorando as habilidades demandadas nesse processo. 

A partir da questão de pesquisa central, surgiram outros dois questionamentos:  

1) Como se constituem os letramentos digitais na resolução de questões da 

ONHB?;  

2) Que habilidades são demandadas nesse processo?  

Assim sendo, temos como suposição secundária do primeiro questionamento que ao 

elencar como procedimento metodológico da resolução de questões uma avaliação baseada em 

pesos (0, 1, 4, 5),  a Olimpíada contempla práticas sociais de leitura e navegação sob uma 

postura investigativa, a partir das quais os alunos precisam efetuar pesquisas e leituras, assim 

como discuti-las para a elaboração de argumentos e posicionamentos, mobilizando, portanto, a 

coletividade, a interação e a descentralização na construção do conhecimento diante das 

tecnologias digitais e constituindo letramentos digitais. Nesse sentido, elencamos como 

primeiro objetivo específico analisar a constituição dos letramentos digitais envolvidos na 

resolução de questões da ONHB. 

Considerando o segundo questionamento, temos como suposição secundária que os 

letramentos digitais, ao serem permeados por práticas sociais de leitura e a navegação sob uma 

postura investigativa demandam habilidades para elencar estratégias para interação, realizar 

pesquisas no ambiente digital, consultar informações em múltiplas fontes, fazer filtragens, 

correlacionar conteúdos e avaliá-los criticamente. Por fim, tais concepções nos levam ao nosso 

segundo objetivo específico, que é descrever as habilidades no processo de resolução de 

questões da ONHB.  

Sob essa ótica, buscamos contribuir com a área de Ensino discutindo, a partir da 

ONHB, possibilidades para ampliar as práticas pedagógicas, englobando procedimentos 

metodológicos que contemplem uma abordagem significativa dos letramentos digitais e que 

possam corroborar na construção de um conhecimento coletivo e descentralizado. Os elementos 

que constituem tais letramentos podem ser utilizados por professores de diferentes áreas do 

saber e adaptados para sua realidade pedagógica. Não buscamos estabelecer um método 

prescritivo de trabalho com as tecnologias digitais, mas sim orientações que possam nortear e 

conduzir os docentes a explorarem ao máximo as possibilidades promovidas por elas.   



23 

 

Nesse sentido, estruturamos a dissertação em quatro seções, além destas considerações 

iniciais, sendo uma com a base teórica, uma com metodologia empregada, uma com a análise 

realizada e uma com as considerações finais. 
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2 LETRAMENTOS DIGITAIS E SEUS DESDOBRAMENTOS PARA O ENSINO 

 

Os estudos sobre os processos envolvidos na leitura e na escrita podem ser vistos sob 

diversas óticas, por pesquisadores de diferentes áreas, pois, em uma sociedade grafocêntrica, a 

apropriação desses dois aspectos é primordial. Nesta dissertação, o aporte teórico consistirá em 

discorrer sobre como se deu a alfabetização no Brasil para traçar de que forma cunhou-se o 

termo letramento, avaliando também o modo como esses conceitos se desenvolveram diante 

das transformações sociais, de tempo e de espaço, além de considerar a ascensão das tecnologias 

digitais no mundo moderno e quais as implicações para esses estudos. Essas são as principais 

reflexões que buscaremos discutir ao longo desta seção teórica. 

 

2.2 DA ALFABETIZAÇÃO AOS LETRAMENTOS: PARA UMA AMPLA 

COMPREENSÃO DOS CONCEITOS 

 

Os estudos em torno dos processos de alfabetização e letramento são amplos e 

corriqueiramente abordados por pesquisadores da Psicologia (FERREIRO, 1996), Educação 

(SOARES, 1985; 2003) e da Linguística (KLEIMAN, 1995; 2005), para citar apenas alguns. 

Ainda assim, consideramos relevante trazer à tona essa discussão para compreender como 

foram cunhados e difundidos tais conceitos no cenário nacional a fim de embasar nossa 

discussão teórica e ampliar o debate sobre o tema.  

Em um primeiro momento, gostaríamos de refletir sobre a alfabetização com base nas 

proposições de Soares (1985), tendo em vista que a autora é uma das grandes responsáveis pela 

disseminação desse conceito no Brasil. Em suas pesquisas, ela pontua que, inicialmente, é 

importante saber diferenciar um processo de aquisição da língua (oral e escrita) de um processo 

de desenvolvimento da língua (oral e escrita), considerando inapropriado, etimológica e 

pedagogicamente, utilizar o termo alfabetização para designar os dois; portanto, é adotado o 

 

Diante disso, é promovido um debate a respeito de três perspectivas que predominaram 

nos métodos de alfabetização: 1) alfabetizar como a aquisição de uma habilidade de codificar a 

língua oral em língua escrita (escrever) e decodificar a língua escrita em língua oral (ler); 2) 

alfabetizar como um processo de apreensão e compreensão de significados expressos em língua 

escrita (ler) ou expressão de significados por meio da língua escrita (escrever) e 3) alfabetizar 
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como um processo social, levando em consideração características culturais, econômicas e 

tecnológicas (SOARES, 1985). Nessa perspectiva, a autora nos diz que: 

 
 
uma teoria coerente da alfabetização deverá basear-se num conceito desse processo 

enfoque da língua escrita com um meio de expressão/compreensão, com 
especificidade e autonomia em relação à língua oral e, ainda, os determinantes sociais 
das funções e fins da aprendizagem da língua escrita (SOARES, 1985, p. 21) 

 
 
Em linhas gerais, o processo de alfabetização não deve se restringir à representação de 

fonemas em grafemas e grafemas em fonemas ou ao processo de compreensão/expressão de 

significados, embora os dois sejam válidos. É necessário pensá-lo em sentido amplo, 

considerando que os alunos estão situados em contextos sociais, culturais, econômicos e 

tecnológicos específicos.  

Embora Soares (1985) nos mostre o conceito de alfabetização de forma abrangente, na 

prática, tal compreensão recebeu menos destaque que as conotações atreladas aos usos das 

competências individuais no uso e na prática da escrita (KLEIMAN, 1995). Assim, houve, no 

de leitura e de escrita mais avançadas e complexas que as práticas resultantes da aprendizagem 

 6). Diante disso, surgiu o termo letramento, utilizado 

primeiramente no Brasil por Mary Kato em 19861. 

Se compreendemos a alfabetização de forma ampla, por que, então, a necessidade de 

distingui-la do letramento? De acordo com Soares (2003), a principal diferença está na ênfase 

atribuída às relações entre as práticas sociais de leitura e de escrita (letramento) e a 

aprendizagem do sistema de escrita (alfabetização). Em outros países como França, Estados 

Unidos e Inglaterra, esses conceitos foram tratados de forma dissociada e disseminados a partir 

da constatação de que a população, embora alfabetizada, não dominava as habilidades de leitura 

e da escrita necessárias para uma participação efetiva e competente nas práticas sociais e 

profissionais que envolvem a língua escrita; por outro lado, no Brasil, houve forte propagação 

dos dois conceitos como algo frequentemente confundido nos censos demográficos, na mídia e 

na produção acadêmica, tornando a discussão do letramento atrelada à alfabetização, a qual 

finda sendo minimizada nas discussões (SOARES, 2003).  

 
1 (KATO, 1986, p. 7). 
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É relevante destacar que, no Brasil, o educador Paulo Freire ficou consagrado por 

ações de alfabetização. Uma de suas propostas foi alfabetizar adultos em quarenta dias a partir 

de um método baseado na vida e no contexto social dos participantes, buscando ir além de 

concepções reducionistas e mecânicas de ensinar apenas letras e formação silábica: 

 
 
Inicialmente, me parece interessante reafirmar que sempre vi a alfabetização de 
adultos como um ato político e um ato de conhecimento, por isso mesmo, como um 
ato criador. Para mim seria impossível engajar-me num trabalho de memorização 
mecânica dos ba-be-bi-bo-bu, dos la-le-li-lo-lu. Daí que também não pudesse reduzir 
a alfabetização ao ensino puro de palavras, de sílabas ou das letras (FREIRE, 1987, p. 
28). 

 
 
Diante dessa afirmação e de suas ações, percebemos que Freire, embora não use o 

termo letramento e não adentre em suas particularidades, parece estar um passo à frente nas 

discussões sobre alfabetização ao considerar o ato de ler como uma intervenção na realidade. 

Para Kleiman (1995, p.16), os sentidos atribuídos pelo filósofo percebem-na "como capaz de 

levar o analfabeto a organizar reflexivamente seu pensamento, a desenvolver sua consciência 

crítica, capaz de introduzi-lo num processo real de democratização da cultura e de libertação 

cenário nacional, conforme 

problematiza Soares (2003).   

Alfabetização e letramento, portanto, devem ser debatidos como conceitos distintos 

para uma maior compreensão dos dois fenômenos, cada um com seu propósito e sua relevância 

nos estudos linguísticos. Tomaremos como base o conceito de letramento elencado por Kleiman 

Nesse sentido, compreendemos que as práticas de leitura e escrita da escola são apenas uma das 

formas de fomentá-lo, não a única.  

Street (1984) categorizou como modelo autônomo e modelo ideológico duas 

concepções distintas de letramento. O modelo autônomo se aproxima do que fazem 

determinadas práticas escolares, isolando o letramento como uma variedade independente de 

relações culturais e tratando-

impositiva. Nesses moldes, há uma pressuposição de que só existe uma forma de desenvolvê-

lo. Em contrapartida, o modelo ideológico considera a importância do processo de socialização 

e o contexto cultural na construção do significado para os sujeitos participantes, conforme 

aponta Barton (1994), quando retrata que diferentes culturas ou diferentes contextos históricos 
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pressupõem diferentes usos da escrita. Além disso, este último modelo se preocupa com as 

instituições gerais e não somente com as pedagógicas.  

Na perspectiva de focar mais o lado social e menos o cognitivo, surgem os Novos 

Estudos do Letramento - NEL (Cf. STREET 1993a e 1993b; cf. também GEE, 1990), os quais 

têm como objeto de estudo os aspectos e impactos dos usos da língua escrita, imersos em uma 

visão sociocultural. Para Street (2014, p. 17): 

 
 

Uma mudança importante foi a rejeição por vários autores da visão dominante do 

letramento, ao contrário, como uma prática ideológica, envolvida em relações de 
poder e incrustada em significados e práticas culturais específicos. 

 
 

Com isso, o autor enfatiza, a partir do modelo ideológico, práticas de letramento que 

envolvem aspectos culturais, assim como aspectos que envolvem relações de poder, as quais se 

refletem por meio das diferentes estruturas e hierarquias sociais. Sobre o conceito de práticas 

de letramento, entende-

1). 

Street (1998) também propõe a distinção entre práticas de letramentos e eventos de 

letramentos, sendo esses, respectivamente, a valoração da escrita nas situações cotidianas e a 

escrita como mediadora da interação. Barton e Hamilton (2000) simplificam a definição de 

valores, atitudes, sentimentos, relacionamentos, além de consciência e discursos sobre o tema. 

Sobre eventos de letramentos, os autores destacam ser atividades onde o letramento tem uma 

conversas ao redor do texto. Os eventos são episódios observáveis que surgem de práticas e são 

ON, 2000, p. 8, tradução nossa)2. 

A partir das discussões apresentadas, foi colocada em pauta uma nova abordagem, que 

reconheceria a multiplicidade das práticas letradas em vez de estabelecer um letramento único 

e universal, cujo propósito é ser transferido. Assim, o autor propõe falar de letramentos, e os 

NEL (Cf. GEE, 1990; STREET, 1993a) estabelecem a base para fomentar debates sobre o 

letramento em diferentes campos, considerando que variam com o contexto cultural e não estão 

 
2 

(BARTON;HAMILTON, 2000, p. 8) 
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atreladas a um modelo autônomo, no qual as especificidades individuais se sobressaem às 

sociais.  

Diante dessas discussões tratadas pelo grupo, propôs-se na literatura certo alargamento 

do conceito, considerando a existência de múltiplos letramentos (STREET, 2003), uma vez que 

o NEL entende que se deve ajustar a lupa para o letramento como prática social em detrimento 

do foco na aquisição de habilidades. Assume-se, então, que, em virtude de serem múltiplas as 

práticas sociais, os letramentos também o são, variando no tempo e no espaço e nas relações de 

poder que constituem tais práticas. 

 
 
Os NEL, portanto, não tomam nada 
como definitivo no que diz respeito ao letramento e às práticas sociais a ele 
relacionadas, preferindo, ao contrário, problematizar o que conta como letramento em 
um  espaço e tempo específicos e questionar quais letramentos são dominantes e quais 
são marginalizados ou resistentes (STREET, 2003, p. 1)3. 

 
 

Compreendendo tais definições, Street (2012) argumenta que, em uma tentativa de 

fazer oposição ao letramento diante de uma noção autônoma e reificada, auxiliou no 

desenvolvimento da expressão múltiplos letramentos. O autor reconhece que, ao identificar o 

um único letramento associado a uma cultura única, de forma que haja letramentos múltiplos 

cultura não é um inventário dado de características, mas sim um processo que é contestado, de 

natureza múltipla, conflitante e processual (Cf. WRIGHT, 1997; HALLAM E STREET, 1998). 

Assim, o autor compreende que não se pode alinhar um letramento único a uma cultura única. 

Enquanto isso, do outro lado do oceano, ainda com a questão um tanto quanto mal 

resolvida no que diz respeito a essa nova terminologia, em meados da década de 1990, um 

grupo de estudiosos da Educação e das Ciências da Linguagem, preocupados com as mudanças 

rápidas que constituam a comunicação no mundo, propuseram um manifesto, intitulado A 

pedagogy of multiliteracies: designing social futures (NLG, 1996), no qual se discutia um 

alargamento do conceito de letramento, considerando outras unidades semióticas dos textos  

além da escrita  e a consideração das suas condições de produção, reprodução e consumo, uma 

 
3 Nossa tradução 

which it becomes associated, problematizing what counts as literacy at any time and place and asking "whose 
literacies" are dominant and whose are marginalize  
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multiplicidade de canais e meios de comunicação e a crescente saliência de diversidade 

G, 1996, p. 63)4.  

Logo, são esses dois pilares que fundamentam os agora Multiletramentos: a 

diversidade de linguagens  ou multimodalidade  e a diversidade cultural das sociedades  a 

multiculturalidade. Nessa abordagem, não se desconsidera o letramento convencional, da letra, 

mas apenas a consideração nas análises de outros modos semióticos (KRESS, 2010) e de 

questões sociais culturais (CANCLINI, 2008) que atravessam os textos e influenciam 

diretamente como os nossos alunos aprendem língua. No Brasil, tais questões começaram a ser 

discutidas ainda no início dos anos 2000, com Dionísio (2007) e, logo depois, largamente 

divulgadas pelos trabalhos de Rojo (2012; 2019).  

Ciente da questão, Street (2012) expõe uma outra problemática, que é a confusão entre 

a concepção de  

 
 
Cazden e outros do Novo Grupo de Londres/NGL (New London Group 1996) 
apresentaram a noção de multiletramento em referência não a múltiplos letramentos, 
associados a culturas diferentes, mas a formas múltiplas de letramento associadas a 
canais ou modos, como o letramento do computador, o letramento visual. Kress 

exemplo, a letramento político ou letramento emocional, usando o termo, dessa forma, 
como metáfora para competência (STREET, 2012, p. 73) 

 
 
Enquanto múltiplos letramentos estão associados a culturas diferentes, os 

multiletramentos estão associados a canais e modos de comunicação, os quais podem ser 

denominados de letramentos. Nessa visão, as práticas de letramento envolvendo leitura e escrita 

são apenas partes de um todo: os multiletramentos englobam a linguagem em uma perspectiva 

mais ampla de considerar, além do sentido tradicional de gramática, léxico e semântica, os 

sistemas semióticos que vão além da leitura, da escrita e da fala, incluindo todas as outras 

formas semióticas de comunicação (STREET, 2012). 

Para o autor, a problemática que recai entre os múltiplos letramentos5 e os 

multiletramentos6 é a caracterização e o determinismo, considerando que é importante 

identificarmos um letramento levando em consideração as práticas sociais ligadas à construção, 

aos usos e aos significados do letramento no contexto, pois, se identificarmos um letramento 

 
4 

 
5 Novos Estudos do Letramento  
6 Grupo de Nova Londres 
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como um modo ou canal  letramento visual, letramento do computador  estaremos 

caracterizando-o quanto à forma em detrimento dos aspectos supracitados.  

No Brasil, sobretudo, a disseminação da Pedagogia dos Multiletramentos se deu de 

forma intensa, e os e

uma resposta aos problemas educacionais. A respeito da proposição de Cazden et al. (1996), 

pensamento brasileiro em educação e linguagens, sendo hoje fundamentação da Base Nacional 

multiletramentos agregaram uma série de 

habilidades ao documento norteador dos currículos educacionais, pautadas em desenvolver 

elementos de design para o sujeito participar efetiva e criticamente nas práticas contemporâneas 

de linguagens, tais quais mesclagem, remixagem, transformação e redistribuição, por exemplo.  

A questão que problematizamos nessa absorção pedagógica é que, por mais que se fale 

em diversidade social e cultural, tais elementos são encarados por uma visão muito mais 

operacional do que funcional, categorizando a multiplicidade das práticas letradas centrada nos 

canais/modos de comunicação e considerando as práticas sociais como variações das formas e 

não dos usos e significados do letramento no contexto. Em nossa concepção, restringir 

habilidades a processos operacionais e técnicos se aproxima do modelo autônomo, ao qual se 

opôs o conceito de múltiplos letramentos e se afasta do modelo ideológico, o qual compreende 

práticas de letramento perpassadas por relações de poder, estruturas hierárquicas e sociais, 

práticas culturais específicas, valores, atitudes, sentimentos, relacionamentos e consciência de 

discursos (Cf. STREET, 1998; Cf. também BARTON; HAMILTON, 2000). 

Nesse caso, o caminho que iremos trilhar nesta pesquisa advém das discussões aqui 

explicitadas e busca evitar concepções deterministas para caracterizar os letramentos, 

considerando o destaque das tecnologias digitais no cenário contemporâneo para relacioná-las 

às práticas sociais constituídas por meio dessas tecnologias e não como um modo ou canal de 

exercer de determinada ação, assumindo que não são as habilidades elencadas para as práticas 

de ensino e aprendizagem que determinam os letramentos, mas sim o uso que se faz delas e 

como contribuem para a coletividade por meio de atitudes perante às estruturas sociais. É nesse 

sentido que abordaremos, na próxima subseção, como se deram as principais transformações 

tecnológicas e de que forma isso se reflete no que consideramos por novos letramentos e, 

consequentemente, por letramentos digitais. 
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2.2 NOVOS TEMPOS, NOVOS LETRAMENTOS: TRANSFORMAÇÕES 

TECNOLÓGICAS E IMPACTOS SOCIAIS 

 

Na história, as tecnologias designaram a aplicação de conhecimentos técnicos e 

científicos para o desenvolvimento de ferramentas que pudessem auxiliar os seres humanos em 

diferentes esferas do cotidiano. As primeiras experiências realizadas por Tales de Mileto (Cf. 

Figura 1), em 700 a.C., na Grécia, utilizando pele de cordeiro e âmbar (Cf. Figura 2), 

propiciaram a exploração da energia na utilização de máquinas, a invenção de geradores e 

contribuíram para os estudos sobre a eletricidade e o magnetismo.  

 

Figura 1 - Ilustração de Tales de Mileto (Ernst Wallis - 1875 - Illustrerad verldshistoria 
utgifven av E. Wallis. volume I) 

 

 
 

Fonte: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c6/Illustrerad_Verldshistoria_band_I_Ill_107.jpg 
Acesso em 02 de ago. de 2020 

 

Figura 2 - Ilustração experimento de Tales de Mileto 
 

 
 

Fonte: https://italovector.com.br/experimento-de-tales-de-mileto/?mode=list Acesso em 02 de ago. de 2020 
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Esse ponto de partida constituiu um importante avanço e possibilitou, posteriormente, 

a criação de equipamentos de comunicação e informação, pois, como retrata Lemos (2004, p. 

7

essas tecnologias, podemos destacar como uma das principais a criação da prensa para 

impressão tipográfica (Cf. Figura 3), desenvolvida por Johann Gutenberg (1400-1468), a qual 

trouxe um impacto significativo sobre a cultura, economia, ciência e política, já que permitiu a 

impressão de livros e, posteriormente, de jornais.  

 
Figura 3  O prelo de Gutenberg 

 

 

 
Fonte: https://www.cutedrop.com.br/2011/12/gutenberg-no-ipad/ Acesso em 02 de ago. de 2020 
 
Os avanços tecnológicos e científicos propagaram-se na mesma velocidade em que 

foram se incorporando à nossa vida pessoal e social, diante disso, Bianchatti (2001) reflete que 

o desenvolvimento dos meios de transmissão partiu dos antigos fios de cobre, passou pelo rádio, 

pelo satélite e chegou à fibra ótica de forma revolucionária, uma vez que todo o processo (voz, 

imagens e dados) passou a ser digitalizado, o que implica dizer que a transmissão passou a ser 

em bits e tornou-se possível a sua conversão em sistema binário. De forma geral, enquanto nas 

tecnologias analógicas o processo de receber um sinal é traduzido por meio de pulsos 

eletrônicos, a tecnologia digital o converte em um formato binário, o qual organiza-se por meio 

da combinação dos algarismos zero e um e garante uma transmissão com o mínimo de perda de 

podemos ver as diferenças entre a transmissão:  
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Figura 4  Ilustração para sinal digital e sinal analógico 
 

 
 

Fonte: https://www.homeit.com.br/sinal-digital-vs-analogico/sinal-analogico-vs-digital/ Acesso em 03 de ago. de 
2020 

 
No sinal analógico, a representação se dá por meio de uma curva em um intervalo que 

varia de 0 a 10 dentro de uma determinada frequência, possuindo como característica valores 

intermediários, ou seja, fragmentados e não inteiros; por exemplo: 0,01 - 5,610 - 9,342. Já no 

sinal digital, a representação é de valores inteiros; por exemplo: 0 - 5 - 9. Na prática, essa 

diferença se aplica pelo sinal analógico ser contínuo e variar em função do tempo, possuindo 

uma maior oscilação, e o sinal digital ser descontínuo, permitindo arredondar para cima ou para 

baixo os valores quebrados de uma frequência, o que garante menos oscilação e uma 

transmissão com menos perda de informação. A figura a seguir é um exemplo de como a 

diferença entre os sinais pode influenciar na transmissão de uma imagem por meio da televisão. 

 

Figura 5  Exemplo para diferenciar o sinal analógico do sinal digital em televisões 
 

 
 

Fonte: https://maricainfo.com/2016/11/06/sinal-analogico-de-tv-saida-do-ar-em-marica.html Acesso em 03 de 
jul. de 2020. 
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Assim, o surgimento das tecnologias digitais, no século XX, revolucionou e transformou 

os múltiplos setores da sociedade já que, principalmente, ampliou as formas de criação, 

armazenamento e propagação de informações. Com isso, também ocorreram mudanças nas 

práticas sociais, na vivência do espaço urbano e na forma de consumir essas informações, 

conforme aponta Lemos (2005, p. 3) 

 
 
as tecnologias digitais, e as novas formas de conexão sem fio, criam usos flexíveis do 
espaço urbano: acesso nômade à internet, conectividade permanente com os telefones 
celulares, objetos sencientes que passam informações aos diversos dispositivos, 

equipamentos com bluetooth que criam redes caseiras, etc. 
 

 
De forma direta, essas tecnologias agregaram novos valores e habilidades ao cotidiano 

das pessoas, trazendo diversas implicações e atraindo os olhares de pesquisas que investigam 

temas como interatividade, sociabilidade, linguagem digital, ferramentas de pesquisa, 

filtragem, hipertexto, multimodalidade, dentre outros.  

É a partir desses novos valores que podemos pensar em novos letramentos diante de 

novas práticas sociais  isso inclui mentalidade e atitudes  que se constituem por meio das 

tecnologias digitais: qual a nova forma de nos relacionar com o mundo e como isso se reflete 

nas práticas de leitura e escrita? 

Discutiremos essa inquietação permeados por um viés sociocultural da linguagem, 

com base em Street (1984) e NEL, considerando que, diante de novas práticas sociais, surgem 

novos letramentos; e com base em Knobel e Lankshear (2003; 2006; 2007; 2013), buscando 

compreender as práticas sociais ligadas à construção, aos usos e aos significados dos 

letramentos no contexto das tecnologias digitais para falar dos elementos que constituem os 

novos letramentos.  

Na perspectiva adotada, Knobel e Lankshear (2003; 2006; 2007; 2013) pontuam que 

os novos letramentos possuem, o que chamam de  e novos 
7 as quais denominam de casos 

paradigmáticos e casos periféricos. Os autores nos esclarecem que, de forma paradigmática, 

ethos cos podem apresentar um novo ethos, mas não 

aspectos técnicos. No entanto, o que não pode acontecer é apresentar novos aspectos técnicos 

 
7   
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sem um novo ethos, pois, desse modo, não teremos um novo letramento, e sim uma mera 

replicação de práticas antigas por meio de novos aparatos tecnológicos: 

 
 

Nós achamos que o que é central para novos letramentos não é o fato de que agora 
podemos "procurar informações on-line" ou escrever ensaios usando um processador 
de texto, em vez de uma caneta ou máquina de escrever, ou mesmo que podemos 
misturar música com um sofisticado software que funciona em computadores comuns, 
mas, sim, que mobilizam muitos diferentes tipos de valores e prioridades e 
sensibilidades dos letramentos com os quais estamos familiarizados. A importância 
do novo material técnico tem principalmente a ver com a forma como ele permite as 
pessoas a construir e participar de práticas de letramento que envolvem diferentes 
tipos de valores, sensibilidades, normas e procedimentos e assim por diante daqueles 
que caracterizam os letramentos convencionais. (KNOBEL; LANKSHEAR, 2007, p. 
7)8 

  
 

O que percebemos, a partir da colocação dos autores, é a relevância do ethos para a 

constituição de um novo letramento, ou seja, o conjunto de práticas que caracterizam uma 

sociedade se atrelam para definir determinada classificação, e as tecnologias digitais surgem 

como um complemento na execução e participação dessas atividades. Assim, podemos observar 

(Cf. Figura 6) que os novos letramentos podem se constituir de aspectos técnicos atrelados aos 

novos aspectos do ethos, assim como podem se constituir apenas de novos aspectos do ethos. 

Não se constituem novos letramentos, portanto, uma utilização de aspectos técnicos apenas. 

 

Figura 6  Constituição dos novos letramentos  
 

 

 
Fonte: elaboração própria a partir de Knobel e Lankshear (2007, p.7) 

 
8 

 essays using a word processor rather than a pen or typewriter, or even that we can 
mix music with sophisticated software that works on run-of-the-mill computers but, rather, that they mobilize 
very different kinds of values and priorities and sensibilities than the lit eracies we are familiar with. The 
significance of the new technical stuff has mainly to do with how it enables people to build and participate in 
literacy practices that involve different kinds of values, sensibilities, norms and procedures and so on from those 

 

Novos 
letramentos

Aspectos 

técnicos

Não constituem sozinhos 
um novo letramento

Aspectos do 
ethos

Casos paradigmáticos 
de novos letramentos 

Casos periféricos de 
novos letramentos



36 

 

Envolvendo essa reflexão com as tecnologias digitais, reconhecemos que, sozinhas, 

elas não garantem novos letramentos; é preciso considerar de que forma elas permitem a 

participação das pessoas diante das práticas de letramento como parte de um coletivo e não 

como práticas individuais. Assim, compreendemos que as tecnologias digitais não são um canal 

ou modo de exercer determinada ação, mas sim que elas proporcionam novas formas de pensar, 

agir e interagir.   

Knobel e Lankshear (2007) entendem a diferença dos novos aspectos do ethos a partir 

de um fenômeno histórico e social mais amplo, que 

acompanhada pelo surgimento de um novo tipo de mentalidade (LANKSHEAR; BIGUM, 

1999, p. 457): 

 
 
A ideia do espaço ter sido fraturado se refere ao surgimento do ciberespaço como um 
distintamente novo espaço que coexiste com o espaço físico (LANKSHEAR; 

dos jovens nos chamados países desenvolvidos, que agora são adolescentes, 
ciberespaço tem sido parte integrante de sua experiência de "espacialidade" desde seus 
primeiros anos. Nestes mesmos países, toda uma geração cresceu em um mundo 
saturado por digitais tecnologias eletrônicas, muitos dos quais estão ligados através 
de ciberespaço para formar uma enorme rede. Co-existência é o destino do espaço 
físico e cyberspace. Nenhum está para acabar. (KNOBEL; LANKSHEAR, 2007, p. 
9, tradução nossa) 9 

 
 
Os autores entendem essa ideia de fratura no espaço estabelecendo uma relação de 

coexistência entre o espaço físico e o ciberespaço (espaço virtual) e complementa que estão 

associados também à forma como as pessoas se aproximam no mundo contemporâneo sob duas 

- ciberespacial pós-

ethos dos 

novos letramentos atrelados a refletir a segunda mentalidade e grande parte dele advinda em 

torno do conceito de Web 2.0 (KNOBEL; LANKSHEAR, 2007). 

 
  

 
9 The idea of space having been fractured refers to the emergence of cyberspace as a 

distinctively new space that co-exists with physical space (Lankshear and Bigum 1999). Cyberspace has not 
displaced 
cyberspace. For the majority of young people in so-called developed countries who are now adolescents, 

an entire generation has grown up in a world saturated by digital electronic technologies, many of which are 
linked via cyberspace to form an enormous network. Co-existence is the destiny of physical space and 
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Quadro 1  Algumas dimensões de variação entre as mentalidades 
 

Mentalidade 1 Mentalidade 2 
O mundo opera basicamente com princípios e lógicas 

e hierárquico. 
 

- O valor é uma função da escassez 
- A produção é baseada em um modelo "industrial" 
- Produtos são artefatos e mercadorias materiais 
- A produção é baseada em unidades e centros de 
infraestrutura e produção (por exemplo, uma 
empresa ou empresa) 
- Ferramentas são principalmente ferramentas de 
produção 
- O indivíduo é a unidade de produção, competência, 
inteligência 
- Perícia e autoridade estão "localizadas" em 
indivíduos e instituições 
- O espaço é fechado e específico para fins 
específicos 
- 
prevalecem; uma "ordem textual" estável 

O mundo opera cada vez mais com princípios e lógicas 
não materiais (por exemplo, ciberespaciais) e pós-
industriais. O mundo é "descentralizado" e "plano". 
 
- Valor é uma função da dispersão 
- Uma visão "pós-industrial" da produção 
- Produtos como serviços facilitadores 
- Foco na alavancagem e participação não finita 
- As ferramentas são cada vez mais ferramentas de 
mediação e tecnologias de relacionamento 
- 
unidade de produção, competência, inteligência 
- Especialidade e autoridade são distribuídas e 
coletivas; especialistas híbridos 
- O espaço é aberto, contínuo e fluido 
- 
emergente são cada vez mais visíveis; textos em 
mudança. 

 
Fonte: Knobel e Lankshear (2007, p. 11, tradução nossa) 

 
Nesse sentido, podemos dizer que os novos aspectos do ethos pressupõem 

características mais coletivas e colaborativas do que individuais, ao contrário dos letramentos 

convencionais, conforme explicam os autores: 

 
 

daquilo que é tipicamente associado aos letramentos convencionais, nós queremos 
dizer que os novos letramentos são mais "participativos", "colaborativos" e 
"distribuídos" naturalmente do que letramentos convencionais. Ou seja, eles são 
menos "publicados", "individualizados", e "centrados no autor" do que os 
convencionais. Eles também são menos "dominados por especialistas" do que 
letramentos convencionais. (KNOBEL; LANKSHEAR, 2007, p. 9, tradução nossa) 

 
 
Enfatizamos essa característica como fundamental para a conceituação do que 

entendemos por letramentos digitais, os quais são abordados, em diversos estudos, diante de 

uma perspectiva que engloba um conjunto de outros letramentos, mas, por vezes, definidos por 

meio de habilidades, considerando apenas aspectos técnicos. Atribuímos essa perspectiva à 

concepção que parte dos pesquisadores adota sobre os multiletramentos, os quais se associam 

a múltiplos canais ou modos e que, posteriormente, passaram a ser associados a competências, 

conforme critica Kress (1997). Pinheiro e Araújo (2012) e Pinheiro (2013), por exemplo, 

discutem o conceito de letramento hipertextual e adotam a perspectiva de pensar letramentos 
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digitais, no plural, considerando que os estudos do letramento não se limitam somente às 

práticas sociais com a escrita, constituindo um agrupamento de outros letramentos, tais como 

informático, informacional, midiático e visual. Valendo-se de Semalli (2001 apud PINHEIRO; 

ARAÙJO, 2012), eles apontam uma síntese das definições desses principais letramentos:  

 
 

- Letramento informático: habilidades de uso com a linguagem do computador, que 
incluem competências referentes às representações visuais, multimidiáticas, 
interativas e hipertextuais; 
- Letramento informacional: criação, difusão e recuperação de informações de forma 
rápida, reconhecendo aquela que é necessária, localizando-a, avaliando-a e usando-a 
de forma eficaz; 
- Letramento midiático: capacidade de acessar, experimentar, avaliar e produzir 
produtos de mídia que são utilizados para representar eventos reais; 
[...] 
- 
interpretar os textos visuais, incluindo artefatos, imagens, desenhos ou pinturas que 

apud PINHEIRO e 
ARAÚJO, 2012, p. 817) 
  

 
Para os autores, é importante considerar que não somente a parte escrita é essencial 

nas situações em que indivíduos interagem por meio das tecnologias digitais. Assim, nos leva 

a pensar em discutir os letramentos digitais diante do reconhecimento da multiplicidade de 

modos semióticos e habilidades envolvidas na interação dos indivíduos e na produção de 

sentidos por meio das tecnologias. A respeito dos modos semióticos, Kress (2003) aponta que, 

em muitos ambientes onde a escrita ocorre, há outros modos como a imagem, as cores, o som, 

etc., que não podem deixar de ser explorados.  

Podemos pensar ainda que a multiplicidade semiótica dos textos contemporâneos diz 

respeito às diversas linguagens que estes carregam e se faz necessário adquirir conhecimentos 

específicos para compreendê-los ou produzi- i exigir tanto 

a apropriação das tecnologias  como usar o mouse, o teclado, a barra de rolagem, ligar e 

desligar os dispositivos  quanto o desenvolvimento de habilidades para produzir associações 

dependendo da situação e do 

espaço em que o usuário está inserido, haverá uma variação nas habilidades, bem como nos 

conhecimentos utilizados, que podem envolver a capacidade de reconhecer, planejar, executar 

e avaliar ações digitais (MARTIN, 2005).  

Nós concordamos que todos os aspectos trazidos contemplam os aspectos técnicos dos 

letramentos digitais, porém adotamos a perspectiva de que, para pensarmos em novos 

letramentos, de forma ampla, não podemos contemplar somente técnicas e habilidades; é 

preciso considerar a característica social dos letramentos (STREET 1984;1993a e 1993b; cf. 



39 

 

também GEE, 1990) e pensar em novos aspectos do ethos que surgem diante das práticas de 

letramentos proporcionadas pelas tecnologias digitais (KNOBEL e LANKSHER, 2003; 2006; 

2007; 2013). Fundamentar um conceito de letramento sob a égide de habilidade(s) parece 

restringir toda a sua potencialidade a uma atividade que é, antes de tudo, individual, parecendo 

ganhar mais importância do que é social.  

Como exemplo da perspectiva de novos letramentos consideradas por nós como 

e sociais necessárias para interpretar administrar, compartilhar e criar, sentido eficazmente no 

âmbito crescente d et al. 2016, p. 17) e a 

et al. (2016). 

O nosso posicionamento em relação a essa conceituação é de que habilidades, sejam 

elas individuais ou sociais, assim como as tecnologias digitais, não garantem sozinhas o que se 

denomina de novos letramentos. Portanto, nos propomos a discutir o que Dudeney et al. (2016) 

trazem como novos letramentos digitais para avaliar se eles podem, diante de aspectos técnicos 

e novos aspectos do ethos, ser considerados como novos.  

Como mencionado anteriormente, Semalli (2001) trouxe uma síntese de alguns 

letramentos que são englobados pelas práticas de letramentos digitais, como o informático, 

informacional, midiático e visual. Contudo, estudos mais recentes apontam que o advento da 

web 2.0, caracterizada por Dudeney et al. (2016) como uma nova geração de ferramentas 

baseadas na web (blogs, wikis, redes sociais, etc.) que transformam usuários consumidores 

passivos em colaboradores ativos, exigem novos letramentos, os quais são particulares e 

específicos desse ambiente digital. É diante deles que se dará o presente debate.  

Inicialmente, gostaríamos de trazer a noção de imperativos externos e internos como 

parte da inserção das tecnologias digitais no ensino. Dudeney et al. (2016), a partir de 

(BELSHAW, 2011; SELWYN, 2011), nos diz que os imperativos externos atuam na preparação 

dos estudantes para a vida social, o emprego e a cidadania em um mundo fora da sala de aula 

que é rodeado por essas tecnologias, enquanto os imperativos internos se fazem refletir no que 

diz respeito às contribuições que tais tecnologias podem trazer para dentro desse espaço de 

aprendizagem construtivista, centrada no aluno. Os letramentos digitais, de acordo com eles, 

vão ser permeados por ambas as concepções e englobam as competências e habilidades 

necessárias aos novos letramentos. Os autores trazem um agrupamento por nível de 

complexidade baseado em quatro focos: linguagem, informação, conexões e (re)desenho, 
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conforme a imagem 1, explicando que a estrutura não trata os letramentos como sendo distintos, 

pois  

 
 

muitos desses letramentos se entremesclam, como fica claro nos quatro pontos focais 
 e sim como um mapa das áreas-chave de ênfase que precisamos levar em conta 

dentro do campo geral dos letramentos digitais. Visto que muitos desses letramentos 
envolvem elementos de outros letramentos, aqueles que são muito obviamente 
macroletramentos  ou seja, que juntam vários outros letramentos  vêm em negrito 
na tabela.  (DUDENEY et al., 2016, p. 21) 

 
 
Diante da perspectiva trazida pelos autores, o desafio consiste em ajudar aos nossos 

alunos a desenvolver estratégias para cada área-chave a partir das possibilidades trazidas pelas 

mídias digitais. No entanto, defendemos que não deve se tratar apenas de desenvolver 

estratégias ou habilidades, como apontado por eles. Para nós, o ponto-chave do trabalho com 

os letramentos digitais é o reconhecimento desses sujeitos como parte integrante das práticas 

sociais no ambiente digital, sobretudo as que envolvem leitura e escrita. Embora reconheça a 

atuação de imperativos externos e internos na elaboração de um quadro para os letramentos 

digitais, o trabalho desenvolvido pelos autores parece não considerar a forma como esses alunos 

se percebem diante das práticas, resumindo a definição do conjunto de fatores socioculturais 

que constituem esses letramentos digitais ao desenvolvimento de habilidades.  

 
Figura 7  Quadro dos Letramentos Digitais 

 

 
 

Fonte: Dudeney et al. (2016, p.21) 
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O primeiro foco abordado pelos autores (ibid) está centrado na Linguagem. Como 

podemos observar no quadro (Cf. Figura 7), é a categoria que engloba mais letramentos 

específicos, os quais complementam, suplementam e, em certos casos, superam a expressão 

linguística. Discutiremos essas definições para correlacionar com os aspectos teóricos já 

apontados por nós. 

Acerca do primeiro foco, Dudeney et al. (2016, p. 23) nos dizem que letramento 

impresso é aquele que, tradicionalmente, se faz mais presente nos processos de ensino e 

escritos 

que abrangem o conhecimento de gramática, vocabulário e características do discurso 

começou a ascensão do espaço digital, havia uma preocupação excessiva de que as tecnologias 

digitais pudessem interferir nessas práticas de letramento impresso, prejudicando ou 

provocando o esquecimento dos conhecimentos linguísticos já ensinados na escola. Entretanto, 

pensar dessa maneira é ignorar que a maior parte da comunicação digital ainda é em função da 

linguagem escrita, pois é a partir dela que usuários fazem a leitura de textos, avaliam e analisam 

vários aspectos que o compõe.  

Com as inovações tecnológicas, houve transformações em determinadas 

características desse letramento, mas, como os próprios autores reconhecem, a comunicação se 

dá em função da linguagem escrita, tornando o letramento impresso relevante e necessário para 

que os alunos possam desenvolver suas habilidades de leitura. A controvérsia que vemos, 

portanto, é que, ao enfatizar o letramento impresso online, nos é revelado que ele traz mudanças 

na forma de leitura e escrita. Ribeiro (2008) já demonstra que ler na tela e ler em papel se 

diferem em relação às operações com a interface, mas não com relação às habilidades de 

compreensão do texto e que a competência leitora independe da plataforma em que leem ser 

impressa ou digital.  

Dudeney et al. (2016) colocam como exemplos de letramento impresso online a leitura 

de e-books, os quais permitem destaques e anotações, a discussão e compartilhamento de ideias 

e, ainda, o exercício de uma escrita autônoma, por meio de aplicativos ou redes sociais, para 

atingir determinado público. Contudo, baseando-nos em Knobel e Lankshear (2003; 2006; 

2007; 2013), colocamos que, nessa perspectiva, ainda não há uma mudança nos aspectos do 

ethos para considerar o letramento impresso na tela como um novo letramento, apenas aspectos 

técnicos. Desse modo, o letramento impresso seria um letramento convencional e não um novo 

letramento só por estar em ambiente online. Concordamos que o letramento impresso é inerente 
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aos letramentos digitais e que suas práticas socioculturais se reconfiguram em ambientes 

digitais, conforme discute Ribeiro (2008), mas, consoante ao que discute a autora, os 

letramentos digitais englobam elementos para sua caracterização que vão além da mudança de 

suporte.  

Na sequência, os autores expõem o letramento em sms, que envolve a habilidade de 

exercer a comunicação na linguagem da internet, conhecida popularmente como internetês. 

Para eles, esse novo vocabulário, composto por gírias, abreviações e recursos não verbais, como 

emoticons e gifs, constitui um registro linguístico dos usuários e deve ser de conhecimento 

daqueles que se inserem nesse mundo, pois influenciam diretamente na produção de sentido e, 

caso não sejam interpretados, podem comprometer a comunicação online. É colocado que o 

reconhecimento desse letramento também gerou conflitos no âmbito educacional, pois havia o 

julgamento de que o estudante não saberia diferenciar os espaços de uso da linguagem e 

repreender, é mais viável que o professor explore os aspectos positivos que esse letramento tem 

a oferecer e orientar quanto às situações comunicativas adequadas de uso. As questões 

levantadas pelos autores já são objetos de estudos linguísticos consolidados sobre variação 

fato, um letramento, ou uma competência linguística dos falantes.  

Outro letramento classificado pelos autores é o letramento hipertextual, definido como 

-los para incrementar com 

eficiência um docum et al., 2016, p. 27) e que pode ter sua noção 

ampliada para a capacidade de compreender novos princípios de organização e armazenamento 

do texto em ambiente digital e que esse processo envolve decidir estratégias para acessar ou 

não os hiperlinks e inferir seu propósito comunicativo. Em face desse conceito, podemos 

levantar algumas discussões em torno do hipertexto para perceber que a hipertextualidade 

envolve o processamento de links e a organização do texto digitalmente, mas não se restringe a 

isso e vai além desses aspectos.  

Na internet, o hipertexto ganhou destaque por se mostrar interativo e englobar diversos 

elementos que podem ser explorados. Lévy (1999, p. 56) o caracteriza como 

caleidoscópico, que apresenta suas facetas, gira, dobra-se e desdobra-se à vontade frente ao 

ça central entre o 

hipertexto assim desenhado e o texto linear tal como o encontramos nos livros, jornais e revistas 



43 

 

impressos é a possibilidade de diferentes escolhas para leituras e interferências online

Concordamos com o autor no que concerne às possibilidades de escolhas para leituras e 

interferências, no entanto, há discordância em tratar livros, jornais e revistas impressos como 

suportes que abrangem textos lineares apenas por não serem digitais. Esse posicionamento parte 

da própria definição trazida por Lévy (1993, p. 33): 

 
 
Tecnicamente, um hipertexto é um conjunto de nós ligados por conexões. Os nós 
podem ser palavras, páginas, imagens, gráficos ou partes de gráficos, seqüências 
sonoras, documentos complexos que podem eles mesmos ser hipertextos. Os itens de 
informação não são ligados linearmente, como em uma corda com nós, mas cada um 
deles, ou a maioria, estende suas conexões em estrela, de modo reticular. Navegar em 
um hipertexto significa portanto desenhar um percurso em uma rede que pode ser tão 
complicada quanto possível. Porque cada nó pode, por sua vez, conter uma rede 
inteira.  

 
 

É preciso pensar o hipertexto de forma mais funcional do que formal. Assim, 

concordamos com Coscarelli (2003a, p.2) quando afirma que:  

 
 
Dizer que um texto é composto de elementos que são dispostos um após o outro, numa 

uma manchete, mas elas não formam uma seqüência linear. Há uma hierarquia 
marcada aqui. A diferença do tamanho da fonte usada nesses dois segmentos do texto 
indica para o leitor que ele precisa diferenciar esses dois elementos. O mesmo 
acontece com os títulos e os subtítulos, presentes em vários gêneros textuais.  

 
 

Diante disso, a autora defende que a hipertextualidade é inerente à leitura, 

considerando que todas as conexões e processamentos que se faz são parte da linguagem, seja 

em ambiente digital ou não. A perspectiva apresentada por Dudeney et al. (2016) se contrapõe 

ao que discutimos anteriormente e considera o hipertexto como um produto do ambiente digital, 

limitando-o, por vezes, ao processamento de links. Assim, podemos inferir que eles analisam o 

hipertexto de forma mais restrita ao suporte em que está localizado e aos mecanismos de 

navegação do que a sua própria função, possibilitando-nos questionar se isso é suficiente para 

caracterizar o letramento hipertextual como eles conceituam. Sobre esse termo, Pinheiro e 

Araújo (2012) e Pinheiro (2013) já discutem uma perspectiva mais ampla do letramento 

hipertextua

cujas habilidades existentes em um tipo de letramento auxiliam/apoiam os usos de outros tipos 
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Prosseguindo, Dudeney et al. (2016, p. 27) nos trazem o conceito de letramento 

multimídia, definindo-

õe aos 

(DUDENEY et al, as mídias  pode 

apud DUDENEY et al. 2016, p. 29) 

isso porque estamos cercados desses recursos que complementam a comunicação, valendo-se 

de Crystal para dizer que: 

 
 
No mundo multimídia, é impossível focar exclusivamente no elemento falado ou 
escrito, tratando tudo o mais como estando à margem  como extras não linguísticos. 
Todos os elementos se combinam em um único ato comunicativo e seus papéis 
conjuntos têm de ser levados em conta. (CRYSTAL, 2011 apud DUDENEY et al, 
2016) 

 
 
É ressaltado pelos autores que é importante saber entender esses recursos, assim como 

é importante saber criá-los, destacando que é preciso trabalhar com ferramentas em sala de aula 

as quais permitam essa prática. São utilizados alguns exemplos de ferramentas para ilustrar o 

que foi colocado, como podcasts e vodcasts, formas de publicação de ficheiros multimídia 

(áudio, vídeo, foto etc.) na internet que permitem a transmissão contínua; serviços de animação 

como Dvolver10, Voki11 e Nawmal12; Scribd13, o qual possibilita o compartilhamento de textos 

e o SlideShare14, para o compartilhamento de slides; bem como plataformas de 

compartilhamento de fotos, como  Flickr15,e compartilhamento de vídeos, como Youtube16.  

Não concordamos com a conceituação de letramentos em multimídia a partir do 

argumento de que esses letramentos realmente surgiram com a internet, pois as tecnologias 

analógicas já possibilitavam gravações, exibições, animações etc. O que mudou com o advento 

da internet foram os mecanismos de produção, divulgação e interação por meio das tecnologias 

 
10 https://www.dvolver.com/ 
11 https://www.voki.com/ 
12 https://www.nawmal.com/ 
13 https://www.scribd.com/ 
14 https://www.slideshare.net 
15 https://www.flickr.com/ 
16 https://www.youtube.com/ 
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digitais, mas esses mecanismos já são abarcados nas teorias as quais Dudeney et al. (2016) 

buscam sobrepor com esse conceito.  

Novamente nos deparamos com um teor marcante dos aspectos técnicos em detrimento 

dos novos aspectos do ethos (KNOBEL; LANKSHEAR, 2003; 2006; 2007; 2013) para trazer 

as definições de tais letramentos, e o trabalho desenvolvido pelos autores na classificação dos 

letramentos digitais define-os como habilidades para realizar determinadas práticas, que, a 

nosso ver, consistem em práticas convencionais reconfiguradas para o ambiente digital. Em 

suma, o entrave conceitual com o qual nos deparamos é pautado em avaliar se a reconfiguração 

de determinadas práticas por meio de habilidades promovidas pelos aparatos tecnológicos é 

suficiente para categorizar um novo letramento.  

A perspectiva que assumimos é de que é necessário olhar para além das habilidades a 

fim de perceber os letramentos digitais. Assim, é preciso pensar nas práticas sociais coletivas 

(STREET, 1984) e em como elas se constituem por meio da web 2.0, das interações com as 

tecnologias digitais e da internet. Concordamos que habilidades são mobilizadas diante de tais 

práticas, contudo, é mais significativo considerar o que essas habilidades representam num 

âmbito sociocultural em detrimento de categorizá-las em forma de letramentos.  

Ribeiro (2009) discute que o conceito de letramento é amplo e controverso e que, na 

atualidade, tem sido uma tendência formar conceitos que trazem uma função com que a leitura 

e escrita são usadas como uma variação do letramento. Para embasar sua colocação, a 

pesquisadora discute que o letramento é percebido em vários domínios (SOARES, 2004) e, 

diante de tantos domínios, nos quais as ações se materializam por meio de textos de variados 

formatos e suportes, a teoria fica mais complexa, intensificando-se com a chegada do 

computador, o qual possibilita uma nova categoria de letramento. Diante das inúmeras 

(um jornal on-line não é o mesmo que uma loja virtual, mas são sites), blogs (que também 

suportam desde diários adolescentes até coberturas de guerra seriíssimas), chats (em que se 

pode bater papo à-toa, paquerar e entrevistar personalidades importantes da política ou das 

 

Com isso, a autora problematiza o conceito de letramento digital, a partir de sua 

nomenclatura, como algo amplo e que precisaria de mais categorias, pois pressupõe que o 

de bites e bytes. Refletimos que esse pode ser um ponto importante para entender como a 

necessidade de criar categorias surge, mas consideramos que é necessário cautela para não criar 
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uma rede de adjetivações para cada possibilidade de uso da leitura e escrita por meio do 

computador. Por fim, compartilhamos da seguinte colocação trazida pela autora: 

 
 
A conquista dos ambientes e dos textos acontece na apropriação das ações pelas 
comunidades. O letramento digital está dentro do continuum do letramento mais 
amplo, não linearmente, mas numa rede de possibilidades que se entrecruzam. Ele 
pode começar no impresso e partir para os meios digitais, uma vez que muitas ações 
são semelhantes nesses ambientes. Ou fazer o trajeto no sentido contrário. O 
importante é compreender que a relação entre os dispositivos para a comunicação foi 
recentemente reconfigurada. Consequentemente, as possibilidades e as exigências do 
letramento também o foram. (RIBEIRO, 2009, p. 36) 

 
 

Portanto, a perspectiva que adotamos de letramentos digitais como novos letramentos 

e para além das habilidades visa considerá-los diante da diversidade de práticas socioculturais 

na constituição de novos aspectos do ethos, os quais pressupõem uma nova mentalidade e se 

materializam por meio das tecnologias digitais, sobretudo do computador e da internet. Suas 

e participação ativas, alavancando a inteligência 

coletiva por meio de práticas como a de induzir usuários anotações, distribuindo e 

voluntariamente compartilhando conhecimentos, descentrando a autoria, mobilizando 

informações para relacionamento, hibridiz

20, tradução nossa). 17 

Não buscamos, com essa conceituação, englobá-los diante de perspectivas 

deterministas e ramificá-lo em diversas adjetivações quanto aos canais/modos, pois percebemos 

que os letramentos digitais estão permeados pelo que já entendemos por letramentos. O que 

almejamos, com esse recorte é demonstrar quais aspectos novos são agregados pelas práticas 

de letramentos por meio das tecnologias digitais, pontuando habilidades, não para reificar esses 

letramentos e sim para compreender quais são mobilizadas diante dos usos sociais dos 

letramentos digitais na resolução de questões da Olimpíada Nacional em História do Brasil.  

Em suma, apresentamos algumas das especificidades que apontamos na conceituação 

dos letramentos digitais: 1) aspectos técnicos e novos aspectos do ethos; 2) nova mentalidade; 

3) práticas de letramento diante das tecnologias digitais. Para ilustrá-los, a partir de vivências, 

e perceber esses conceitos de forma menos abstrata, podemos tomar como exemplos duas 

situações, sendo uma cotidiana e outra da educação formal.   

 
17

characteristics of the insider mindset and, in particular, those qualities addressed here currently being associated 

2007, p. 20) 
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Na esfera cotidiana, podemos tomar as redes sociais como um retrato de como as 

tecnologias digitais causam impactos nas relações. No ambiente digital, os usuários interagem 

entre si de forma colaborativa ao passo que falam/escrevem sobre o que estão fazendo e buscam 

entender princípios dessa interação. Eles são percebidos como produtores de conteúdo e 

adquirem práticas sociais desse campo, o qual promove espaço para a disseminação dos saberes 

de forma descentralizada. No instagram18, por exemplo, os usuários da rede compartilham fotos 

e vídeos considerando elementos técnicos, ao operacionalizar celulares/câmeras para a 

gravação e edição do material, mas também consideram, na elaboração do conteúdo, elementos 

do ethos envolvidos: quem são os seus interlocutores, quais as expectativas geradas em torno 

do perfil, quais os recursos de linguagem mais apropriados, quais os temas relevantes, para citar 

alguns dos aspectos. O que queremos dizer é que os usuários assumem posturas diante da rede 

nessas relações. Observaremos tirinha a seguir (Cf. Figura 8) para pensar nessas questões: 

 

  

 
18 Rede social online de compartilhamento de fotos e vídeos; possui também mecanismos de interação simultânea 

como transmissões ao vivo, comentários, mensagens diretas e outros. 
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Figura 8  Tirinha para ilustrar o modo de pensar no instagram 
 

 
 

Fonte: http://www.comoeurealmente.com/search?updated-max=2019-12-30T17%3A19%3A00-03%3A00&max-
results=7#PageNo=4 Acesso em 06 de ago. de 2020. 

  

A tirinha ilustra como a mentalidade que constitui o ethos dos usuários do instagram 

pode se refletir na vida cotidiana de modo que a expectativa para a realidade da personagem é 

que tenham recursos para contribuir na composição de uma boa foto, resultando, portanto, em 

uma postagem atrativa para gerar engajamento por meio de curtidas, comentários e 

compartilhamentos com outras pessoas, as quais também já assumem a postura de selecionar 

aquilo que atendem ou não aos seus interesses dentro das práticas sociais da rede.   

Se transpusermos a exemplificação para a educação formal, podemos pensar no ensino 

de História, já que iremos analisar questões da ONHB, para ilustrar uma forma de incorporar 

uma nova mentalidade diante dos usos sociais. Ao longo da construção da disciplina, foram 

priorizados aspectos estruturalistas que contribuíram para um ensino pautado em decorar fatos 
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históricos, sob uma estrutura social hierárquica (simplificando: a História contada pela 

perspectiva do herói). Assim, os fatos históricos se apresentavam por apenas um ponto de vista 

e não eram passíveis de questionamentos, sendo concebidos como algo concreto, desprezando 

suas subjetividades. Novos aspectos do ethos para conceber a disciplina por uma nova 

mentalidade poderiam considerar que os estudantes assumissem o papel de historiador e 

construíssem o conhecimento por meio do acesso aos documentos históricos em suas fontes 

originais, fazendo indagações, levantando hipóteses e promovendo reflexões acerca deles. 

Nesse sentido, as tecnologias digitais podem ampliar essas possibilidades e promover práticas 

sociais que culminem com tais proposições.  

Nessa linha de raciocínio, podemos pensar também em um ensino de Língua 

Portuguesa que contemple novas práticas de letramento centradas na coletividade. Alunos e 

professores podem, juntos, explorar o ambiente digital para discutir sobre temas diversos, 

promover debates, realizar leituras em diversas fontes, assim como produzir diversos textos e 

socializá-los para que também se construam nas interações. O que queremos enfatizar é que, 

independentemente do canal/modo ou da esfera social, os aspectos mais relevantes para a 

constituição de novas práticas por meio das tecnologias digitais são os usos sociais que se fazem 

delas e como os sujeitos constituem e são constituídos pelas amplas possibilidades que as 

cercam. 

Concatenando as discussões e concepções estabelecidas, propomos falar em 

Letramentos Digitais, no plural, a partir de uma compreensão mais ampla do conceito elencado 

por Ribeiro e Coscarelli no Glossário Ceale19:  

 
 
letramento digital diz respeito às práticas sociais de leitura e produção de textos em 
ambientes digitais, isto é, ao uso de textos em ambientes propiciados pelo computador 
ou por dispositivos móveis, tais como celulares e tablets, em plataformas como e-
mails, redes sociais na web, entre outras 

 
 
Os preceitos teóricos que permeiam o conceito apontam para fundamentos de uma 

base compartilhada por nós, a qual compreende os usos de textos em função de práticas sociais 

estabelecidas em ambientes digitais. A utilização do plural, como tratamos na pesquisa, não diz 

respeito aos diferentes canais/modos de veiculação propiciados pelo ambiente digital, mas sim 

à compreensão da diversidade das práticas sociais em diferentes esferas (cotidiana, escolar, 

 
19 Disponível em: http://www.ceale.fae.ufmg.br/app/webroot/glossarioceale/verbetes/letramento-digital 
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jornalística, científica, etc), considerando que diante esferas sociais distintas, emergem práticas 

condizentes com seus valores culturais, históricos e sociais, os quais variam em função do 

propósito comunicativo e demandam novas formas de pensar e agir.  

Compreendemos, portanto, Letramentos Digitais como práticas sociais de leitura e 

produção de textos em ambientes digitais, as quais pressupõem o uso das tecnologias digitais 

em função dos aspectos históricos, culturais e sociais que constituem e são constituídos pelos 

sujeitos em diferentes campos de atividade humana. 

 

2.3 TECNOLOGIAS DIGITAIS: REFLEXÕES PARA A PRÁTICA PEDAGÓGICA 

 

Discutimos, ao longo desse percurso, como se deram as transformações conceituais da 

alfabetização até o que compreendemos como letramentos, refletindo sobre as transformações 

tecnológicas e seus impactos para a categorização de novos letramentos, culminando no que 

elencamos aqui como letramentos digitais. Enfatizamos que, ao propor um debate sobre o tema, 

não visamos estabelecer uma dicotomia entre o que já compreendemos por letramentos e o que 

chamamos de letramentos digitais, pelo contrário, almejamos integrá-los.  

Buzato (2006; 2007; 2009) já levantava questões pertinentes a esse debate, 

direcionando-o principalmente à formação de professores. Um dos pontos retratados pelo autor 

é que por serem práticas sociais e não variáveis autônomas20, os letramentos digitais são 

dialógicos, ou seja, tanto afetam as culturas e os contextos nos quais são introduzidos, ou que 

ajudam a construir, quanto por eles são afetados. Nesse sentido, é necessário que professores e 

alunos possam construir colaborativamente, através das tecnologias digitais, conjuntos de 

letramentos que os ajudem a atender às expectativas escolar e, ao mesmo tempo, os ajudem a 

exercer um papel social.  

É relevante entender que professores e alunos atuam juntos nesse processo para 

desmitificar a concepção  a qual ainda é refletida em determinados discursos pedagógicos 

sobre o uso das tecnologias digitais  

os alunos já sabem de tudo sobre os seus usos e os professores não possuem nada de novo a 

Prensky (2001), o qual categorizou as pessoas em dois grupos: aqueles que têm contato desde 

cedo com as tecnologias digitais (experts no uso delas) e aqueles que não nasceram junto com 

elas e sim só tiveram acesso posteriormente (não alcançam a performance dos experts). Essa 

 
20 O termo se associa ao modelo autônomo para conceber o letramento, problematizado por Street (1984). 
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concepção reflete os valores dos aspectos técnicos envolvidos em saber usar um computador 

ou celular para jogos e redes sociais, por exemplo, pressupondo que as habilidades já estão 

condicionadas ao usos, mas desconsidera as vastas possibilidades diante das práticas, sobretudo 

de leitura e escrita, em ambiente digital que envolvem muito mais que habilidades operacionais.  

Diversas pesquisas estudam essas relações, conforme apontam Coscarelli e Ribeiro 

(2019), citando como exemplos Leu et al. (2014), o qual analisa o baixo desempenho de 

estudantes em tarefas de compreensão online; Bilal (2000), Azevedo (2013) e Ribeiro (2008), 

demonstrando habilidades limitadas para localizar informação online; Walraven, Brand-Gruwel 

e Boshuizen (2008) e Coiro et al. (2015), abordando também essa limitação para geração de 

palavras-chave em buscas, assim como a avaliação críticas as informações e fontes de 

informação encontradas. É mencionado pelas autoras outros estudos que revelam uma 

problemática em torno do julgamento da confiabilidade e credibilidade das informações 

encontradas na internet (BARTLETT; MILLER, 2011; COIRO et al., 2015) e, principalmente, 

o enfoque na falta de estratégias para avaliar tais quesitos, ressaltando a relevância de tratar a 

leitura online sob um comportamento investigativo. 

Nesse sentido, é reforçado o trabalho com os letramentos digitais diante de que 

às práticas habituais de leitura os novos comportamentos dos leitores, assim 

Em sua abordagem, explorar as potencialidades das tecnologias digitais não significa somente 

saber acessar links, por exemplo; é fundamental que o estudante execute os processos de 

navegação de forma consciente e crítica, considerando questões como a função de determinado 

link no texto, sua integração com outras mídias (música, imagem, vídeo) e as 

intenções/motivações por parte do autor/organizador da página ao sugerir determinado link em 

um ponto específico do texto.  

Ainda sobre essas práticas, a tendência é de que haja uma descentralização do papel 

do professor como o único responsável pelo saber e, com isso, haja uma maior autonomia do 

aluno para que juntos possam atuar na construção do conhecimento (COSCARELLI, 2016). 

Pensar em práticas de letramentos digitais que englobem essa visão culmina com a concepção 

que adotamos sobre estarem atrelados à mentalidade dos novos letramentos (KNOBEL; 

LANKSHEAR, 2003; 2006; 2007; 2013), as quais contemplam uma nova forma se relacionar 

por meio tecnologias digitais, pressupondo também novos modos de ensinar e aprender.  

A leitura como um processo investigativo, portanto, é um caminho apontado por 

Coscarelli (2016; 2017) para um trabalho amplo com os letramentos digitais, pois os estudantes 
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estariam envolvidos nas atividades por meio de formulação de perguntas, investigação e 

construção dos saberes. É apontado, com base em Sekers et al. (2014), que os alunos se tornam 

mais positivos e independentes por meio da aprendizagem baseada na investigação, tendo em 

vista que são ativos na coleta e análise de informações, assim como na apresentação de soluções 

ou de argumentos.  

Por conseguinte, as atividades escolares precisam contemplar esses aspectos inerentes 

às práticas investigativas e possibilitem o desenvolvimento de estratégias de leitura e navegação 

para lidar com as múltiplas fontes. Algumas delas são: 

 
 
Perguntar: elaborar uma pergunta / definir uma tarefa; Localizar: encontrar as 
informações que melhor se relacionam à tarefa; Analisar/ Avaliar: selecionar as 
informações mais adequadas ao propósito / determinar a relevância da informação 
para tarefa; Sintetizar: comparar afirmações e buscar evidências em várias fontes para 
comprovar a consistência delas; Integrar: integrar informações de diferentes fontes e 
em diferentes linguagens; Monitorar: manter o objetivo de leitura ou a tarefa em mente 
durante todo o processo. (COSCARELLI, 2017, p. 72) 
 
 

Assim, são estabelecidas três categorias para essas habilidades: 1) localizar e avaliar 

informações; 2) sintetizar e integrar informações e 3) refletir sobre as informações. Fazendo um 

panorama geral, sintetizamos a seguir as ações que os leitores precisam demandar em cada uma 

delas (Cf. Quadro 2): 

 
Quadro 2  Habilidades fundamentais para a leitura em múltiplas fontes 

 

Localizar e avaliar  
informações 

Sintetizar e integrar 
informações 

Refletir sobre as  
informações 

Identificar o autor de uma fonte de 
informação 

Comparar informações entre as 
fontes, em busca de consistência e 
relevância para a realização da 
tarefa de investigação; 

Levantar hipóteses e construir 
modelos baseados em informações 
parciais ou fragmentadas; 

 
Identificar o status / o 
conhecimento / o acesso à 
informação do autor 

Determinar se as informações 
estão em consonância, dissonância 
ou se complementam; 
 

Compreender os problemas, a 
partir de múltiplos pontos de vista, 
a fim de assimilar informações e 
construir uma resposta adequada à 
situação; 

Identificar os motivos e as 
tendências (viés) do autor para 
produzir e compartilhar aquela 
informação 

Comparar evidências de diferentes 
fontes; 
 

Avaliar criticamente os prós e os 
contras de uma argumentação, 
mesmo quando os argumentos não 
são explicitamente apresentados; 

Avaliar confiabilidade das 
informações com base na análise 
da autoria 

Determinar, entre as fontes, que 
evidências são consistentes e quais 
são inconsistentes; 
 

Distinguir fato de ficção, 
documentação de argumentação, 
real de falso e elucidação de 
propaganda. 

Identificar e considerar a situação 
ou o contexto (por exemplo, lugar, 
tempo e cultura) dentro do qual a 

Perceber a relação entre as 
informações provenientes de 
diversas fontes; 
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informação é produzida e 
distribuída; 

 

Avaliar a informação com base 
nesta situação ou contexto; 

Integrar diferentes abordagens de 
uma mesma situação, ideia ou 
tópico e conciliar similaridades e 
discrepâncias encontradas entre as 
informações; 

 

Identificar as informações do 
documento (por exemplo, editor, 
estilo de linguagem); 

Combinar e organizar teses / 
afirmações e argumentos / 
evidências; 

 

Avaliar a confiabilidade de 
informações com base na análise 
das informações do documento; 

Articular informações de diferentes 
fontes; 
 

 

Identificar e analisar a perspectiva 
do produtor do conteúdo: quem 
está apresentando o quê, a quem e 
por quê; 

Articular argumentos de diferentes 
fontes em um conjunto coerente de 
argumentos (a favor e/ou contra); 
 

 

Identificar objetivos retóricos (por 
exemplo, a intenção / o propósito, 
o público alvo); 

Identificar, relacionar e avaliar 
informações e argumentos 
discrepantes; 

 

Avaliar a confiabilidade de 
informações com base nos 
objetivos retóricos do material;

Relacionar alegações e 
comprovações (evidências); 

 

Determinar a veracidade da 
informação; 

Posicionar-se a favor de 
determinadas alegações e 
argumentações; 

 

Perceber os motivos implícitos da 
criação dos sites; 

Construir um raciocínio lógico 
contra outras reivindicações e 
argumentos. 

 

Inferir as fontes de autoridade 
implícitas nas reivindicações feitas 
pelos autores do site. 

  

 
Fonte: elaboração própria (2020) a partir de Coscarelli (2017) 

 
As habilidades listadas pela autora contemplam diversas possibilidades diante da 

leitura em múltiplas fontes de informação, em diversas modalidades, e podem ser aplicadas nas 

atividades escolares a fim de explorar elementos críticos/reflexivos para além dos elementos 

técnicos do ambiente digital. Para trabalha-las, é importante que alunos e professores façam um 

planejamento da prática, estabelecendo os propósitos a serem alcançados com a leitura e 

elencando estratégias adequadas. 

Diante das discussões realizadas e assumindo uma postura integrativa, analisaremos 

de que modo a resolução de questões da Olimpíada Nacional em História do Brasil contempla 

os letramentos digitais, envolvendo habilidades centradas na coletividade, na interação e nos 

usos sociais das tecnologias digitais. A compreensão desses elementos e da perspectiva 

metodológica da ONHB pode auxiliar para que docentes percebam como complementar as 

práticas de letramento diante as possibilidades do ambiente digital de acordo com sua realidade. 
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Reconhecemos que há inúmeros desafios na implementação dos usos das tecnologias 

digitais no ambiente escolar, dentre os quais podemos citar problemas de investimento na 

valorização do setor, falta de infraestrutura, desigualdades econômicas e sociais, bem como a 

própria resistência por parte de gestores, professores, estudantes e famílias. Não podemos 

atribuir toda responsabilidade do tema ao trabalho docente, pois a forma como se deu a 

implementação desse trabalho, sobretudo no cenário nacional, contribuiu para uma inserção 

tecnológica mais centrada nos discursos do que efetivamente na prática. Focalizou-se no uso 

dos aparatos para fins específicos, com a legitimação da própria BNCC, pautando-os em a uma 

série de habilidades que se constroem sem estabelecer um diálogo com a comunidade escolar, 

dificultando sua compreensão e aplicabilidade.  

A perspectiva que assumimos diante dos letramentos digitais como novos letramentos 

é de que eles devem agregar não só aspectos técnicos, mas também novos aspectos dos ethos, 

pressupondo uma nova mentalidade que amplia o potencial das tecnologias digitais para uma 

visão de que essas tecnologias não são apenas um meio de fazer determinada ação com uma 

ferramenta tecnológica, mas sim uma nova atitude perante a realidade, pressupondo uma nova 

forma de pensar e de agir focada na coletividade como unidade de produção, competência e 

inteligência. Nos embasamos principalmente em Street (1984) e nos Novos Estudos do 

Letramento para sustentar os letramentos diante das práticas sociais e em Knobel e Lankshear 

(2003;2006;2007;2013) para caracterizar os elementos que constituem esses novos letramentos, 

culminando nos letramentos digitais.  

Consideramos que o desenvolvimento de habilidades são fundamentais para 

contemplar os aspectos técnicos dos processos demandados, no entanto, compreendemos que é 

preciso aprofundar os usos de tais habilidades dentro de práticas sociais coletivas e em como 

elas se constituem por meio da web 2.0, sendo mais significativo para nossos estudos considerar 

o que elas representam em um âmbito sociocultural, diante de novas práticas, em detrimento de 

categorizações como novos letramentos diante de outros canais/modos semióticos.  
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3 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

Nosso objeto de estudo, os elementos que constituem os letramentos digitais 

envolvidos na resolução das questões da Olimpíada Nacional em História do Brasil, requerem 

uma metodologia dotada de procedimentos definidos para contribuir com o alcance dos 

objetivos específicos aos quais nos propomos: analisar a constituição dos letramentos digitais 

envolvidos na resolução de questões da ONHB e descrever habilidades demandadas nesse 

processo. Nesta subseção, primeiramente, faremos a caracterização da pesquisa para, em 

seguida, delimitar o universo e a amostra, mostrar como construímos os dados e, por fim, 

descrever os procedimentos de análise desses dados. 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

Em função do nosso objetivo geral, que é investigar os letramentos digitais 

contemplados na resolução de questões da ONHB, explorando as habilidades e demandadas 

nesse processo, a pesquisa possui natureza qualitativa, de cunho predominantemente 

-

se conhecer com maior profundidade o assunto de modo a torná-lo mais claro ou construir 

questões imp  Com base em Leffa (2006), podemos dizer 

que a segunda etapa desta pesquisa agregou aspectos de uma pesquisa qualitativo-interpretativa, 

ição detalhada 

de um determinado evento ou situação, sem a preocupação de descobrir uma verdade universal 

 

Desse modo, tendo em vista os nossos objetivos, predominantemente exploratórios, e 

as nossas questões de pesquisa, fizemos um estudo de campo a fim de investigar o fenômeno 

estudado, descrevendo-o e gerando hipóteses durante esse processo, evitando proposições 

generalistas, pois se trata de um caso específico. Conforme aponta Gil (2012), o estudo de 

campo é feito com um único grupo ou comunidade, prezando pelo aprofundamento das questões 

propostas e tende a utilizar mais técnicas de observação do que de interrogação para analisar 

suas estruturas. 

Nessa perspectiva, para compreender o funcionamento da Olimpíada e como os 

sujeitos atuam na resolução de suas questões, o estudo de caso foi cogitado por ser um estudo 

profundo e exaustivo de um ou de poucos objetos para possibilitar o seu conhecimento amplo 
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e detalhado, de acordo com o que retrata Gil (2012). Esse tipo de pesquisa, conforme Yin 

(2015), tem um notável reconhecimento científico, pois a compilação de trabalhos influentes, 

como David (2006a), contribuíram significativamente para isso, assim como a enciclopédia 

publicada em dois volumes por Mills, Durepos e Wiebe (2010a) sobre o assunto. Também no 

âmbito das publicações, vários trabalhos consolidados apresentam que o estudo de caso em 

campos específicos resulta em uma metodologia adequada, embora algumas críticas sejam 

apresentadas, dentre as quais estão a falta de rigor metodológico, a dificuldade de generalização 

e o tempo destinado à pesquisa (YIN, 1981;2015; GIL, 2012). 

O estudo de caso pode, pois, ser utilizado tanto em pesquisas exploratórias quanto 

descritivas e explicativas, visto a servir a pesquisas com propósitos variados, tais como aponta 

Gil (2012, p.58): 

 
 

a) explorar situações da vida real cujos limites não estão claramente definidos; b) 
descrever a situação do contexto em que está sendo feita determinada investigação; e 
c) explicar as variáveis causais de determinado fenômeno em situações muito 
complexas que não possibilitam a utilização de levantamentos e experimentos. 

 
 
No entanto, Yin (2015) diz que o estudo de caso investiga um fenômeno dentro do seu 

contexto de realidade, logo, as condições de realização da nossa pesquisa precisavam de um 

método investigativo ainda mais específico, já que utilizamos a Olimpíada por meio de banco 

de dados e não em situação real de uso. Assim, realizamos um estudo de caso-piloto para refinar 

a coleta de dados, tanto no que diz respeito ao seu conteúdo, como aos procedimentos 

elencados. Do ponto de vista de Yin (2015), é importante salientar que o teste-piloto não deve 

ser confundido com um pré-teste: 

 
 

O caso-piloto é mais formativo, ajudando-o a desenvolver linhas relevantes de 
questões  fornecendo até esclarecimentos conceituais para o projeto de pesquisa. Em 
contraste, o pré-
de dados pode ocorrer antes que se busque a aprovação final de um CRI (YIN, 2015, 
p. 100). 

  
 

Em geral, vários critérios podem ser considerados na seleção de um caso-piloto, que 

entre pesquisador e participante, algo que poderia não acontecer em situações reais. Na presente 

pesquisa, os critérios se basearam, sobretudo, na possibilidade de o professor trabalhar com o 

material fornecido pela ONHB fora do contexto competitivo, mas valendo-se dos 
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procedimentos teóricos-metodológicos que ela propõe, como detalharemos no subtópico 

seguinte. 

 

3.2 DELIMITAÇÃO DO UNIVERSO E AMOSTRA 

 

A ONHB foi idealizada para o campo das Ciências Humanas como uma atividade para 

estimular o conhecimento de forma construtiva. Considerando as especificidades da área, foi 

elaborada seguindo uma metodologia de execução e avaliação específica, que se difere em 

vários aspectos. O público-alvo são alunos de 8º e 9º ano do Ensino Fundamental e alunos do 

Ensino Médio, que participam em equipes formadas por quatro componentes, sendo três alunos, 

que podem estar em diferentes anos, e um professor de História da instituição.  

Em âmbito competitivo, a experiência ocorre via internet, em uma plataforma e 

sistema interativos. Até o ano de 2020, a ONHB promoveu doze edições, as quais, 

naturalmente, passaram por reformulações, mas mantiveram suas características fundamentais 

conservadas. Da primeira edição até a nona, era composta por cinco fases online, com duração 

de uma semana cada, compostas por questões e tarefas diversas, e uma fase presencial, na qual 

a equipe deveria realizar uma prova dissertativa de forma autônoma, sem o auxílio do professor. 

Na décima e na décima primeira edição, houve o acréscimo de uma fase online, totalizando 

então seis fases online e uma fase presencial.  

A alteração mais diferenciada se deu na décima segunda edição para que todas as 

atividades fossem executadas de forma online, excluindo a fase presencial e ajustando as demais 

para comportar as mudanças (Cf. Figura 9). Esse último formato se deu em função do contexto 

mundial marcado pela pandemia de COVID-19, uma doença respiratória aguda causada pelo 

coronavírus da síndrome respiratória aguda grave 2 (SARS-CoV-2), pois houve uma 

recomendação por parte dos órgãos da saúde para que se evitassem as atividades presenciais. 

É importante apontar que não é estabelecido, em seu regulamento, que as fases têm 

um nível de dificuldade crescente em todas as suas questões, logo, o fato de uma questão estar 

na primeira fase não significa que ela é mais fácil. Quanto a isso, a Olimpíada conta com a 

realização de tarefas, além das questões, podendo haver um nível de complexidade maior na 

realização dessas atividades, mas salientamos que vamos nos ater ao ponto que concerne ao 

foco da análise proposta: as questões.  
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Figura 9  Página inicial do site da ONHB 
 

 
 

Fonte: https://www.olimpiadadehistoria.com.br/ Acesso em 01 de ago. de 2020 
 

Ainda sobre as transformações ao longo das edições, é evidente que, diante de um 

vasto banco de dados, as questões são elaboradas sob diferentes pontos de vista, por 

pesquisadores e professores de áreas variadas do saber. Cada edição possui também uma 

temática que faz correlação com debates atuais, mas é enfatizado pela comissão organizadora 

que não é um tema norteador para todas as questões, já que essas buscam englobar múltiplas 

discussões, em torno de conteúdos históricos, sociais, culturais e que perpassem a realidade dos 

estudantes. Durante e após o processo, o material da Olimpíada é disponibilizado em banco de 

dados, podendo ser acessado em seu próprio site21. As configurações gerais das questões 

incluem, principalmente, o fato de que todas elas têm como ponto de partida, no mínimo, um 

documento, o qual pode assumir gêneros discursivos distintos. Sobre o documento, é 

disponibilizado um link de acesso, é dado um título e é descrito a qual gênero discursivo 

-chave, 

que podem variar o quantitativo. A questão fornece ainda links de conteúdos relacionados, os 

quais os estudantes podem acessar para informações complementares. Nas figuras a seguir, é 

possível visualizar o layout da página e os aspectos mencionados sobre o documento. 

 
  

 
21 https://www.olimpiadadehistoria.com.br/ 
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Figura 10  Questão 41, 5ª edição da ONHB, 4ª fase 
 

 
 

Fonte: https://www2.olimpiadadehistoria.com.br/5-olimpiada/fases/index/28 Acesso em 16 de jan. de 2020 
 

Figura 11  Documento da questão 41, 5ª edição da ONHB, 4ª fase 
 

 
 

Fonte: https://www2.olimpiadadehistoria.com.br/5-olimpiada/fases/index/28 Acesso em 16 de jan. de 2020 
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Visto isso, é importante discutir sobre 

tradicionais de ensino, geralmente há um enunciado que direciona o aluno para o que ele precisa 

responder. Na ONHB, há comandos similares, que direcionam a avaliar as alternativas de 

acordo com o documento, assim como a avaliar de acordo com o documento e seus 

conhecimentos; porém, é comum deparar-se com questões sem enunciado ou com comandos 

participante que está experienciando o modelo pela primeira vez pode se sentir desnorteado, 

mas, considerando a perspectiva dos fundamentos que embasam a Olimpíada, a postura e reação 

dos alunos é um aspecto interessante a ser observado no desenvolvimento da autonomia deles 

nesse processo.  

 
Figura 12  Questão 3, 8ª edição da ONHB, 1ª fase 

 

 
 

Fonte: https://www2.olimpiadadehistoria.com.br/8-olimpiada/fases/index/51 Acesso em 16 de jan. de 2020 
 
Além disso, para analisarmos as questões e investigarmos nosso objeto de estudo, 

devemos atentar para a configuração das alternativas. Cada questão possui, obrigatoriamente, 

quatro alternativas (A, B, C, D), que, por sua vez, não estão atreladas aos moldes tradicionais 

de ensino. Ao contrário do que se espera, não é estabelecido o padrão de uma alternativa correta, 

para os alunos assinalarem, e três incorretas; há pontuações atribuídas a cada uma delas e cabe 

aos participantes reconhecê-las. Meneguello (2011, p. 8) explica:  

 
 
as alternativas contemplavam o erro e diferentes níveis de acerto, que iam da leitura 
mais imediata (compreensão do enunciado), para uma informação histórica mais 
contextualizada trazida pela equipe (informações históricas), até a alternativa que 
permitia, além dos passos anteriores (leitura e informação), uma certa extrapolação, 
ou a compreensão de conceitos e processos históricos. 
 

 
Diante disso, o padrão estabelecido para as pontuações é de que as alternativas podem 

valer zero, um, quatro ou cinco pontos, e os estudantes devem mobilizar estratégias de resolução 

e critérios para fazer sua avaliação, contemplando determinados aspectos pontuados por 
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Meneguello (2011). É relevante ressaltar que, geralmente, a maioria das questões contemplam 

todas as pontuações mencionadas. Contudo, pode acontecer de os elaboradores da questão 

optarem por colocar duas alternativas valendo zero ou duas valendo quatro, por exemplo, e 

nesses casos não há como prever, então os participantes normalmente avaliam com base no 

padrão. 

Esse aspecto de avaliação das alternativas é um diferencial pensado pela comissão 

organizadora para as equipes não se restringirem a apenas uma possibilidade e se sentirem 

motivadas a pesquisar e analisar qual das alternativas é mais pertinente ao enunciado e ao 

documento. Nessas questões, não há apenas uma interpretação para o texto, mas análises 

variadas e, por mais que os alunos assinalem uma alternativa diferente do gabarito oficial, há 

um valor ali atribuído, o qual representa determinado significado.   

Sobre o conteúdo das provas, Meneguello (2011) informa que segue-se os parâmetros 

curriculares do MEC para o Ensino Fundamental e Médio e a aquisição de competências 

cognitivas e sócio-afetivas do ensino de História: 

 
 

dentre essas competências podem-se enumerar, segundo as DCEM (Diretrizes 
Curriculares para o Ensino Médio): 
- a autonomia intelectual e a construção do pensamento crítico; 
- as capacidades de aprender e de continuar aprendendo, construindo significados 
sobre a realidade social e política; 
- a compreensão do processo de transformação da sociedade e da cultura e o domínio 
dos princípios e fundamentos científico-tecnológicos para a produção de bens, 
serviços e conhecimentos, relacionados à disciplina histórica. (MENEGUELLO, 
2011, p. 5-6) 
 

 
Além disso, os estudantes podem ter contato direto com o documento histórico e com 

os processos metodológicos do historiador. Para Meneguello (2011, p. 6), 

 
 
ler e interpretar um documento, avaliar as diferentes versões possíveis de um mesmo 
acontecimento, analisar os detalhes de uma gravura ou mapa, são atividades que 
exploram as possibilidades do uso de uma plataforma virtual e que tem sido muito 
bem recebidas pelos participantes. 
 

 
Tais aspectos culminam com o ato de pesquisar ser um fator primordial para responder 

as questões. Salientamos que o trabalho durante as fases online é feito com consulta, ao 

contrário dos moldes tradicionais de avaliação/competição. Meneguello (2011, p. 7) ressalta 

ade de leitura e reflexão, 

próprias às ciências humanas. Desse modo, ainda, se criam hábitos de consulta e de estudo e a 
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as possibilidades de interação, bem como de circulação das informações, e contempla 

letramentos digitais, os quais investigaremos no decorrer da pesquisa.  

Como já mencionado, a ONHB possui um banco de dados ativo, no qual, ao término 

de cada edição, são disponibilizadas todas as questões das fases online. Para acessá-lo, não é 

necessário possuir vínculo ou cadastro, basta consultar o site e selecionar a navegação pelas 

edições anteriores. Esse recurso permite que professores e alunos utilizem o material a qualquer 

momento, desvencilhando-se do cronograma competitivo do projeto. 

 Sabendo disso, em nosso estudo de caso-piloto, nos propomos a investigar os 

processos de resolução dessas questões acessando-as por meio do banco de dados para elencar 

os letramentos, sobretudo digitais, demandados pelos alunos. Tendo em vista a quantidade de 

questões disponíveis e os objetivos a serem alcançados com esta pesquisa, foi necessário definir 

a amostra utilizada. Assim, partindo do que foi posto sobre todas as questões adotarem um 

padrão metodológico em sua formulação, quatro questões foram selecionadas pela professora 

pesquisadora sob o critério de que possuíssem documentos norteadores de diferentes tipos, com 

o objetivo de contemplar o máximo de possibilidades exploratórias.  

Diante da coleta de dados ser desenvolvida em equipe, as questões foram distribuídas 

da seguinte forma: uma questão geral para todas as equipes, isto é, em comum; e uma questão 

específica para cada uma delas, ou seja, diferentes, de forma que cada equipe desenvolvesse 

duas questões. Discorreremos a seguir sobre essas equipes e, consequentemente, sobre os 

sujeitos participantes da pesquisa, os quais foram selecionados com certo rigor. 

 

3.3 SUJEITOS DA PESQUISA 

 

Os sujeitos da nossa pesquisa foram alunos do Ensino Médio, por ser esse também o 

público-alvo da ONHB. Tendo em vista este projeto ser direcionado ao ensino em escola 

pública, decidimos realizar a pesquisa com estudantes do Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia do Rio Grande do Norte - IFRN por ser uma das instituições vinculadas ao 

Programa de Pós-Graduação em Ensino, por possuir condições adequadas para a realização da 

pesquisa, como espaço físico, acesso à internet e, principalmente, por se destacar em âmbito 

nacional com suas participações na Olimpíada (Cf. Figuras 13, 14 e 15). Desde as primeiras 

edições, o IFRN conta com professores e alunos envolvidos nas atividades da Olimpíada de 

História, o que pressupõe um destaque não só para o quantitativo de medalhas, mas também 
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para o trabalho que vem sendo desenvolvido com a Olimpíada ao longo dos anos por toda a 

equipe pedagógica. 

 
Figura 13  Manchete destacando a participação do IFRN na 3ª edição da ONHB 

 

 
 

Fonte: https://portal.ifrn.edu.br/campus/reitoria/noticias/equipes-do-ifrn-sao-medalhistas-na-3a-olimpiada-
nacional-em-historia-do-brasil Acesso em 01 de ago. de 2020.  

 

Figura 14  Manchete destacando a participação do IFRN na 5ª edição da ONHB 
 

 

 
Fonte: https://portal.ifrn.edu.br/campus/reitoria/noticias/ifrn-e-a-unica-instituicao-publica-a-ganhar-medalha-de-

ouro-na-onhb Acesso em 01 de ago. de 2020 
 

Figura 15  Manchete do G1 destacando a participação do IFRN na 11ª edição da ONHB 
 

 
 

Fonte: https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2019/08/19/rio-grande-do-norte-ganha-20-medalhas-
na-olimpiada-nacional-em-historia-do-brasil.ghtml Acesso 01 de ago. de 2020 
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Como se vê, a equipe do IFRN tem ganhado grande destaque nos últimos anos, sendo 

responsável por trazer ao Estado dezenas de medalhas desde o início da ONHB. Eis, portanto, 

mais um motivo para justificar a escolha da instituição como universo desta pesquisa.  

Para a escolha dos sujeitos, elencamos como critério fundamental que fossem 

estudantes com experiência, tendo participado de pelo menos uma edição da ONHB, pois este 

se trata de um estudo que demanda, por parte dos envolvidos, conhecimento do funcionamento 

da Olimpíada e dos procedimentos metodológicos das questões. Como se trata se uma pesquisa 

de campo, com caráter exploratório, e não uma pesquisa de intervenção, optamos por trabalhar 

com os conhecimentos que os estudantes já possuíam, pois, do contrário, teríamos que dar aulas 

sobre o funcionamento da Olimpíada.  

Diante da possibilidade de encontrarmos um quantitativo de alunos com experiência 

Olimpíada que excedesse os limites estabelecidos para a pesquisa, fizemos a seleção dos 

participantes por meio de um questionário (Cf. Apêndice A), elaborado com base nos 

procedimentos elencados por Ribeiro (2008), para delinear o perfil de leitores do seu público-

alvo e selecionar os estudantes para as etapas posteriores do estudo. 

 As perguntas da primeira parte do questionário foram elaboradas a fim de coletar 

dados sociais e escolares que correspondessem aos nossos propósitos, enquanto as perguntas 

da segunda parte averiguavam especificamente sobre a participação dos estudantes na ONHB, 

e ambas as etapas possuíam cunho quantitativo. Todavia, para a pesquisa, era relevante não só 

que os alunos tivessem participado, mas sim que tivessem domínio de seus procedimentos 

metodológicos, então a última parte do questionário foi elaborada com cunho qualitativo para 

investigarmos esse ponto. 

O ideal seria que os estudantes executassem a resolução de uma questão em ambiente 

online e sob monitoramento específico, mas não seria viável para essa etapa da pesquisa, visto 

que foi elaborada para delimitar os participantes e selecionar um grupo menor para o estudo 

aprofundado. Assim, expusemos uma questão e, em vez de solicitar que a respondessem, 

pedimos para que escrevessem quais possíveis estratégias eles utilizariam para resolvê-la. 

O questionário foi aplicado pela pesquisadora para um total de 71 alunos, distribuídos 

em três turmas de quarto ano dos cursos de Eletrotécnica, Mecânica e Edificações da referida 

instituição, a fim de traçar o perfil dos estudantes e fazer a triagem necessária, considerando a 

dimensão do nosso estudo. O espaço utilizado para a aplicação foi a própria sala de aula de cada 

turma, em horário de aula cedido pelo professor de História da instituição, o qual colaborou na 

aplicação auxiliando a manter a organização das turmas durante o processo. 
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Durante a análise dos questionários, estabelecemos critérios de prioridade para 

desconsiderar ou selecionar o participante de acordo com o perfil traçado: 1º) Desconsiderar 

aqueles cujas respostas indicam que não participaram de nenhuma edição da ONHB; 2º) 

Desconsiderar aqueles que não elencaram em suas respostas os procedimentos metodológicos 

necessários para a resolução de questões da ONHB; 3º) Selecionar aqueles que já participaram 

da Olimpíada, com prioridade para os que chegaram às fases mais avançadas; 4º) Diante do 

quantitativo excedente no terceiro critério, priorizar aqueles que participaram de mais edições 

e 5º) Em caso de empate, utilizar as respostas que mais atendessem ao segundo critério.  

Considerando que a aplicação foi realizada para alunos de turmas distintas, a análise 

dos questionários também foi realizada separadamente para cada um dos cursos, visando a 

selecionar três membros de cada para participar da construção dos dados, totalizando nove 

estudantes. Conforme os critérios citados, o resultado da triagem dos questionários por meio da 

análise se deu da seguinte forma: 

 
Quadro 3  Triagem dos questionários 

 
 

Total 

Eletrotécnica Mecânica Edificações 

24 26 22 

Desconsiderados por não terem participado de nenhuma 
edição da ONHB; 

12 6 0 

Selecionados por terem participado de pelo menos uma 
edição da ONHB; 

12 20 22 

DOS QUESTIONÁRIOS SELECIONADOS 

Desconsiderados por não elencarem os procedimentos 
metodológicos para a resolução de questões; 

1 6 5 

Desconsiderados por terem alcançado fases menos 
avançadas; 

5 5 12 

Priorizados por terem alcançado fases mais avançadas; 5 9 5 

Priorizados por terem participado de mais edições; 1 5 3 

Desconsiderados por terem participado de menos edições; - 4 2 

Desconsiderados pelo critério de desempate; 3 2 0 

Selecionados para participar da pesquisa; 3 3 3 

 
Fonte: elaboração própria (2020) 

 
Dentre os critérios estabelecidos, o que possuía maior grau de subjetividade era o que 

corresponde às respostas dos alunos quanto às estratégias adotadas na resolução da questão da 

ONHB, ficando a cargo da pesquisadora avaliar as respostas e compará-las aos procedimentos 

metodológicos envolvidos na Olimpíada. Portanto, para esse critério, foi considerado se os 
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estudantes descreveram procedimentos como: analisar os documentos fornecidos; efetuar 

pesquisas; conferir a veracidade das informações; discutir com a equipe sobre a pertinência das 

alternativas e atribuir pontuações às alternativas. Por fim, os participantes selecionados por 

turma foram organizados em três grupos para a pesquisa, cujos procedimentos serão discutidos 

da subseção seguinte. 

 

3.4 CONSTRUÇÃO DOS DADOS 

 

Discutimos anteriormente que, em um contexto natural, a prova da Olimpíada seria 

realizada por uma equipe composta por três alunos e um professor orientador. Nesse sentido, 

considerando a dimensão da pesquisa e o fato de ela ser realizada fora do período competitivo, 

fizemos a aplicação dos procedimentos de forma que se aproximasse do contexto real, a fim de 

categorizar os dados de forma mais concreta, no entanto, devemos salientar que a realização de 

caso-piloto ocasiona determinadas situações que podem divergir do contexto real do fenômeno 

estudado.  

A construção dos dados foi realizada em uma sala de multimídia disponibilizada pelo 

IFRN, isolada acusticamente e com acesso à internet. Os alunos foram organizados de modo 

que pudessem utilizar um notebook para a realização da pesquisa em equipe e, ao mesmo tempo, 

discutirem coletivamente suas respostas (Cf. Figura 16). Como recursos tecnológicos, além do 

notebook e da internet, utilizou-se um microfone para a captação das vozes dos alunos e a 

ferramenta loom22 (Cf. Figuras 17 e 18) para a captação das telas.  

A disposição da sala foi estruturada de modo que os alunos pudessem realizar os 

procedimentos, e a professora pesquisadora pudesse participar com o mínimo de interferência, 

então também foi utilizada uma televisão para a projeção da tela, possibilitando assim a 

observação sistemática das ações realizadas pelos participantes da pesquisa no notebook.  

  

 
22 https://www.loom.com/ 
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Figura 16  Monitoramento da coleta de dados 
 

 
 

Fonte: elaboração própria (2020) 
 

Figura 17  Recursos tecnológicos para a coleta dos dados 
 

 
 

Fonte: elaboração própria (2020)
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Figura 18  Interface da ferramenta loom 
 

 
 

Fonte: elaboração própria (2020) 
 
Sendo assim, elencamos procedimentos para a coleta do corpus que possibilitassem 

um registro sem perdas das etapas do processo, para que pudéssemos mapear a resolução das 

questões e, posteriormente, analisá-las. Ressaltamos que, como estamos tratando de um caso 

específico, não podemos prever todas as possibilidades para o trabalho com letramentos 

digitais, mas, certamente pretendemos demonstrar o potencial educacional das ferramentas 

advindas das tecnologias digitais.  

Nesse processo, direcionamos, para cada equipe, questões previamente selecionadas 

sob o critério de que possuíssem documentos norteadores de diferentes tipos, com o objetivo 

de contemplar o máximo de possibilidades exploratórias, sendo uma geral, comum para todos 

os grupos, e outra específica, diferenciada. Para definir as questões como geral e específicas 

consideramos que os processos metodológicos seguem um padrão em todas elas e prezamos 

pelo cuidado de selecionar questões inéditas para todos os participantes, a fim de não prejudicar 

o curso natural da resolução. Assim, selecionamos como questão geral uma da 5ª edição, 

considerando a probabilidade menor dos estudantes terem participado, por ser mais antiga. 

Como questões específicas, fizemos uma lista com questões de diversas edições, incluindo as 

mais recentes, e fizemos o direcionamento conforme as especificidades dos alunos de cada 

equipe, ou seja, se algum dos alunos já tivesse participado da edição da questão escolhida, ele 

deveria sinalizar para a pesquisadora, a qual direcionaria outra questão. 
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Nessa linha organizacional, elencamos as seguintes questões:  

 
Quadro 4  Questões destinadas aos grupos 

 
 GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 

Questão Geral 41ª. Questão da 5ª. ONHB (Cf. Anexo A) 

Questão Específica 3ª. Questão da 8ª. ONHB 
(Cf. Anexo B) 

5ª questão da 6ª ONHB 
(Cf. Anexo C) 

27ª questão da 7ª ONHB 
(Cf. Anexo D) 

 
Fonte: elaboração própria (2020) 

 
A fim de delimitar a constituição do corpus, pensamos, primeiramente, em definir um 

tempo limite de sessenta minutos por questão, deixando evidente que poderia haver uma 

flexibilização de trinta minutos. Contudo, com o intuito de não interferir na qualidade das 

respostas, deixamos os alunos à vontade quanto ao tempo, tendo em vista que a própria 

Olimpíada não estipula um tempo determinado para cada questão, mas nenhuma das equipes 

ultrapassou a média prevista. 

Dessa forma, nas instruções dadas, solicitamos aos estudantes que acessassem as 

questões selecionadas por meio do banco de dados e realizassem os procedimentos que 

julgassem necessários para resolvê-las, como fazer pesquisas e anotações. Os discentes estavam 

cientes de que havíamos instalado um microfone e a ferramenta loom no notebook, a qual 

funciona como um gravador, tanto para as telas dos computadores como para a voz dos 

envolvidos, assim, o procedimento foi integralmente monitorado. Optamos por não fazer a 

gravação em vídeo para preservar a imagem dos envolvidos e por considerar que o material 

captado por meio da gravação das telas e vozes atenderia às necessidades da análise. 

A observação constitui um elemento imprescindível para a pesquisa, sobretudo na 

coleta de dados, conforme expõe Gil (2012), apresentando a grande vantagem de os fatos serem 

percebidos pelo pesquisador diretamente, sem intermediação, embora a presença deste possa 

provocar alterações comportamentais nos sujeitos. Em nosso caso, acreditamos que o 

comprometimento da espontaneidade não implica resultados pouco confiáveis, pois os registros 

são, em sua maioria, formulados nas telas dos computadores e no debate entre os alunos. Assim, 

realizamos uma observação sistemática, buscando uma descrição precisa do fenômeno e o teste 

de hipóteses, focalizando em aspectos significativos para alcançar os objetivos pretendidos. De 

acordo com Gil (2012, p. 104): 
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Na observação sistemática o pesquisador precisa elaborar um plano que estabeleça o 
que deve ser observado, em que momentos, bem como a forma de registro e 
organização das informações. O primeiro passo consiste em definir o que deve ser 
observado. Esta definição deve levar em consideração os objetivos da pesquisa, o que 
significa que, se estes não estiverem claramente definidos, será impossível conduzir 
o processo de observação. 

 
 
Diante disso, observamos, principalmente, a performance dos alunos durante a 

resolução das questões da ONHB, registrando a presença ou ausência de possíveis dúvidas e 

dificuldades para investigar os letramentos digitais, explorando as habilidades demandadas por 

eles e a constituição de tais letramentos nesse processo. O registro da observação foi feito em 

um caderno de anotações, e a pesquisadora interveio minimamente, fazendo-se necessária 

apenas em momentos de condução dos envolvidos, ficando qualquer diálogo com os 

participantes registrado e gravado pela ferramenta loom.  

Considerando os procedimentos metodológicos elencados anteriormente, 

recomendamos aos alunos que, durante a resolução das questões, fizessem registros orais, 

narrando as ações que executavam e os caminhos percorridos. Isso incluiu fazer comentários 

sobre as alternativas das questões, discutindo aquelas que considerassem valendo mais ou 

menos pontos e justificando. Propusemos que este recurso, o protocolo verbal, atuasse como 

uma simulação da prática pedagógica, já que não houve oralização e discussão das respostas.  

Essa técnica mostrou-

forma mais eficiente de conseguir informações sobre os percursos de navegação e as escolhas 

de cada participante na lida com a leitura em tela. À medida que navegassem, falariam suas 

esc

2008, p.100). Cuidados, tal qual a orientação mínima da tarefa por parte da pesquisadora, foram 

tomados para a consideração do método como útil e confiável.  

De forma geral, os participantes foram conduzidos a acessarem as questões sugeridas 

e discutirem suas alternativas, indicando para a professora pesquisadora, ao término da 

resolução, quais foram suas conclusões sobre a pontuação de cada alternativa e justificando 

suas escolhas com base nos procedimentos que realizaram.  

Logo, foram gerados seis vídeos, com tempos variados (Cf. Tabela 1), sendo dois de 

cada grupo  um para captar os dados da questão geral e outro para os dados da questão 

específica. O corpus, portanto, foi composto pelas anotações da pesquisadora durante a 

observação, pelas gravações das telas dos computadores dos sujeitos (captados em forma de 
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seis vídeos gravados no formato MP4, Cf. Tabela 1) e pelas gravações dos áudios23, com suas 

respectivas transcrições, segundo as normas para transcrição de entrevistas gravadas do 

NURC/SP24.  

 
Tabela 1 - Tempo utilizado pelos grupos para responder às questões 

 
GRUPOS QUESTÃO GERAL QUESTÃO ESPECÍFICA 

 Tempo de resolução Tempo de resolução 
1 36´32´´ 18´36´´ 
2 25´27´´ 26´14´´ 
3 17´05´´ 13´41´´ 

 
 

Fonte: elaboração própria (2020). 
 

Na análise e na interpretação dos dados, seguimos procedimentos específicos, os quais 

detalharemos na próxima subseção.  

 

3.5 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

 

A análise e a interpretação dos dados coletados estão permeadas pelo cunho de 

pesquisa exploratória, com objetivo de gerar aproximação sobre o fenômeno investigado. Gil 

specialmente quando o tema 

escolhido é pouco explorado e torna-se difícil sobre ele formular hipóteses precisas e 

procedimentos distintos: 

 

 

A análise tem como objetivo organizar e sumariar os dados de forma tal que 
possibilitem o fornecimento de respostas ao problema proposto para investigação. Já 
a interpretação tem como objetivo a procura do sentido mais amplo das respostas, o 
que é feito mediante sua ligação a outros conhecimentos anteriormente obtidos (GIL, 
2012, p. 156). 

 
 

As informações coletadas são variadas, portanto, para organizá-las, exploramos o 

corpus a partir de um tratamento qualitativo dos dados que, de acordo com Miles e Huberman 

(1994), se dá em três etapas: redução, exibição e conclusão/verificação.  

 
23 Por segurança, os áudios dos sujeitos foram captados tanto nos vídeos das gravações da tela quanto por 

smartphones equipados por aplicativos de gravação de voz.  
24 Norma Urbana Culta (PRETI, 1999)  
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Na etapa de redução, tivemos a pretensão de selecionar e simplificar os dados por meio 

do estabelecimento de categorias para elencar os procedimentos metodológicos demandados na 

resolução de questões da Olimpíada Nacional em História do Brasil.  

Durante a categorização das informações, assistimos aos vídeos das gravações 

realizadas a partir das telas dos computadores dos alunos e realizamos as transcrições dos áudios 

para um acompanhamento eficaz dos registros, utilizando como apoio também os registros da 

observação sistemática. Para o mapeamento de todo o processo de resolução, elencamos, a 

partir do material coletado, as ações mobilizadas pelos estudantes, as estratégias e as conclusões 

alcançadas em cada uma das questões.  

Após o mapeamento dos três grupos, observamos entre eles, primeiramente, os pontos 

convergentes e divergentes na resolução geral, elencando quais as principais recorrências, 

caminhos adotados e considerações realizadas pelos alunos. É importante salientar que 

consideramos tanto as ações executadas na tela como os registros orais, valendo-se de anotações 

realizadas pela pesquisadora durante a coleta para acompanhar a coerência da observação 

desses registros e evitar uma possível má compreensão das gravações. 

Posteriormente, o mesmo foi realizado para observar as questões específicas, 

focalizando em perceber aspectos que pudessem agregar outras ações, estratégias e análises, 

considerando que, nesse momento, os grupos estavam lidando com documentos norteadores de 

diferentes tipos, além de temáticas distintas. Verificamos, novamente, as recorrências, 

comparando os procedimentos realizados que pudessem se aproximar ou se distinguir dos que 

foram envolvidos na questão anterior. 

Na etapa de exibição, os elementos verificados foram apresentados por meio de uma 

matriz, a qual categorizou as recorrências nos processos metodológicos analisados e pontuou, 

através de descritores, as principais ações demandadas em cada. Desse modo, mapeamos todos 

os procedimentos para o nosso primeiro objetivo específico de analisar a constituição dos 

letramentos digitais contemplados na resolução de questões da ONHB.  

Fizemos uma correlação dos dados encontrados na etapa de redução e exibição, e a 

análise se deu a partir das concepções teóricas adotadas, observando como acontecem as 

práticas de leitura no ambiente digital, bem como as relações estabelecidas pelos participantes 

envolvidos e de que modo os procedimentos metodológicos da Olimpíada promovem novas 

práticas de letramentos por meio das tecnologias digitais, contemplando aspectos dos 

letramentos digitais para atender ao nosso segundo objetivo específico, o qual consiste em 

descrever habilidades demandadas nesse processo. 



73 

 

Por fim, a terceira etapa do tratamento qualitativo é constituída pela 

conclusão/verificação. Aqui, os dados passam por um processo de revisão para que possam ter 

seus significados considerados, os quais precisarão também ser validados. Gil (2012, p. 176) 

isso, a interpretação dos resultados deve ir além da leitura dos dados, é imprescindível que 

sejam relacionados com os fundamentos teóricos que embasam a pesquisa, pois é a partir do 

entrecruzamento com a revisão bibliográfica, objetivos e questões de pesquisa que se constroem 

significados sólidos e consistentes.  

 

3.6 ASPECTOS ÉTICOS 

 

Tendo em vista a utilização de seres humanos para a realização da pesquisa, 

submetemos o projeto ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), por meio da Plataforma Brasil25, 

e obtivemos, de forma favorável, um parecer consubstanciado (Cf. Anexo E) de avaliação 

quanto à viabilidade de sua execução26. Para garantir os aspectos éticos, aplicamos, para cada 

participante, um Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (Cf. Apêndice B), a fim de 

assegurar os direitos e deveres que envolvem o estudo e os sujeitos da pesquisa. Em caso de 

sujeitos menores de idade, solicitamos também a assinatura do responsável legal em um Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (Cf. Apêndice C), para que estivesse ciente da 

participação do menor na pesquisa. Considerando que os procedimentos metodológicos do 

estudo envolvem a gravação de áudio, solicitamos também que fosse assinado pelos envolvidos 

um termo de autorização de gravação de voz (Cf. Apêndice D), permitindo o registro sem custos 

financeiros a nenhuma parte, mediante a asseguração de direitos especificados ao participante.  

Os termos citados foram entregues pela pesquisadora na própria instituição onde 

ocorreu a prática, nesse caso, no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 

Grande do Norte (IFRN). Os sujeitos, bem como seus responsáveis legais, puderam questionar 

a pesquisadora sobre todos os aspectos do estudo. Além disso, receberam uma cópia assinada 

dos termos com todas as informações aos participantes, com um prazo mínimo de sete dias para 

ler e, em plena liberdade, decidir acerca da espontânea participação na pesquisa, a qual somente 

 
25 http://plataformabrasil.saude.gov.br/login.jsf 
26 Número do Parecer: 3.234.423 
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iniciou mediante anuência da referida instituição e a partir da aprovação pelo Sistema CEP-

CONEP (Cf. Apêndice E).  

Desde já, evidenciamos que foi mantido sigilo de identidade e que pretendemos causar 

transtornos mínimos aos participantes, evitando a realização de quaisquer procedimentos de 

natureza invasiva. Os envolvidos foram esclarecidos sobre os objetivos, sobre a execução 

metodológica, bem como sobre o material coletado para análise e tiveram a possibilidade de 

desistir ou interromper o uso dos dados se assim desejassem. Ao término da pesquisa, os 

resultados foram divulgados para os participantes, assim como para a instituição envolvida, e 

encaminhados, devidamente creditados, para publicação.  

Elencamos, no percurso metodológico, como se deu a construção dos dados, diante da 

qual nos valemos de recursos tecnológicos para mapear a resolução das questões selecionadas 

por meio de gravação das telas dos computadores utilizados pelos estudantes, bem como a 

gravação de suas vozes e uma observação sistemática para compreender as discussões 

realizadas. Ademais, definimos os procedimentos de análise e interpretação dos dados, os quais 

versaram sobre as abordagens teóricas realizadas para caracterizar os elementos que constituem 

os letramentos digitais contemplados pela Olimpíada e as habilidades envolvidas no processo 

e pontuamos também todos os aspectos éticos considerados a fim de preservar a integridade da 

pesquisa e dos sujeitos participantes. Daremos sequência, na seção seguinte, com a análise do 

corpus para investigar o nosso objeto de estudo e cumprir com os objetivos da pesquisa.  
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4 LETRAMENTOS DIGITAIS NA OLIMPÍADA NACIONAL EM HISTÓRIA DO 

BRASIL  

 

Discutimos, ao longo desta pesquisa, o conceito de letramento e como se deram as 

transformações das práticas sociais de leitura e escrita diante das inovações tecnológicas, 

culminando nos denominados letramentos digitais. Assim, percebemos que esses novos 

letramentos são considerados como novos por contemplar uma nova mentalidade dos usuários, 

a qual se materializa por meio das tecnologias digitais. Como refletir, portanto, sobre essa nova 

mentalidade?  

É necessário, primeiramente, reconhecer a multiplicidade das práticas socioculturais, 

conforme aborda Street (1984) e perceber como elas constituem os sujeitos que interagem em 

ão apenas o 

contato e o conhecimento técnico do manuseio das tecnologias digitais, mas, sobretudo, a 

participação colaborativa e ativa dos usuários. Para isso, eles compartilham conhecimentos 

coletivos, mobilizando estratégias dialógicas para transmitir e receber informações. A autoria, 

nesse caso, é descentralizada, polifônica e dinâmica.    

Após essas considerações, é imprescindível que as atividades em ambiente digital 

envolvam muito mais do que apenas absorver e replicar informações, tornando-se papel da 

escola orientar seus alunos sobre o como existir diante delas e não simplesmente aprender a 

manuseá-las. É nesse sentido que nos propomos a analisar a resolução de questões da Olimpíada 

Nacional em História do Brasil e verificar como os procedimentos metodológicos dessas 

questões implicam no trabalho com os letramentos digitais como práticas sociais de leitura e 

produção de textos em ambientes digitais, as quais pressupõem o uso das tecnologias digitais 

em função dos aspectos históricos, culturais e sociais que constituem e são constituídos pelos 

sujeitos em diferentes campos de atividade humana.  

Assim, atendendo aos nossos objetivos específicos, analisaremos os elementos que 

constituem os letramentos digitais contemplados na resolução de questões da ONHB. 

Primeiramente, deter-nos-emos na análise da resolução da questão que é comum aos três grupos 

na primeira; depois, centraremos atenção nas questões específicas na segunda subseção, e, por 

fim, descreveremos as habilidades demandadas nesse processo, em uma terceira. 
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4.1 SOBRE A RESOLUÇÃO DA QUESTÃO GERAL DA ONHB 

  

A primeira questão a ser analisada foi elencada como questão geral, ou seja, uma 

questão comum para os três grupos resolverem. Assim, percebemos as estratégias mobilizadas 

que se assemelham ou se diferem em cada grupo. É possível visualizar a seguir (Cf. Figura 19), 

que o documento norteador da questão é um mapa da divisão político-administrativa do Brasil 

no ano de 1943 e que o enunciado solicita que os alunos observem esse mapa e selecionem uma 

alternativa. Nos conteúdos relacionados, é fornecido, além do link para acessar o mapa, uma 

publicação científica. Ao abrir o documento, o aluno pode acessar o referido mapa e as 

informações acerca dele, como título, tipo de documento e palavras-chave (Cf. Figura 20). 

 
Figura 19  Questão 41, 5ª edição da ONHB, 4ª fase 

 

 
 

Fonte: https://www2.olimpiadadehistoria.com.br/5-olimpiada/fases/index/28 Acesso em 16 de jan. de 2020 
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Figura 20  Documento da questão 41, 5ª edição da ONHB, 4ª fase 
 

 
 

Fonte: https://www2.olimpiadadehistoria.com.br/5-olimpiada/fases/index/28 Acesso em 16 de jan. de 2020 
 

Diante do comando para acessar a questão, os três grupos demonstraram saber utilizar 

os aspectos básicos das tecnologias disponíveis, como mouse, teclado e navegador de internet 

e, embora tenham utilizado caminhos diferentes, todos conseguiram acessar o site da Olimpíada 

e navegar na plataforma digital sem dificuldade. A partir dessas considerações, é preciso 

pontuar determinados aspectos que permeiam a nossa concepção sobre esse processo.  

Coscarelli (2016) nos atenta para a necessidade de observar que a leitura online requer 

a leitura e a navegação, refletindo sobre as habilidades envolvidas nessas ações. A respeito da 

navegação, a autora dialoga com outros (LAWLESS; SCHRADER, 2008; WHITAKER, 

1998:3; AZEVEDO, 2013; DIAS; NOVAIS, 2009) para discutir que essa etapa engloba o 

percurso trilhado pelos usuários, alinhando seus caminhos aos objetivos almejados, em uma 

jornada consciente. A navegação abarca relações de localização na interface (onde o usuário 

está, para onde está indo, quais as motivações e expectativas), além de relações sobre a 

localização de informações (estratégias utilizadas para alcançar determinados resultados nas 

buscas).  

Algumas das habilidades de navegação elencadas por Dias e Novais (2009), incluem  

 
 
reconhecer e saber usar os mecanismos de busca e de busca avançada; selecionar 
palavras-chave adequadas; avaliar se a informação é pertinente ao objetivo da 
pesquisa (se o link é relevante); reconhecer elementos (gráficos e linguísticos) que 
sinalizam a presença de um link; localizar-se nas várias camadas de que se compõe 
um hipertexto; inferir o conteúdo do link a partir de seu nó; selecionar conteúdos 
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pertinentes aos objetivos de leitura; relacionar o link ao conteúdo ou endereço ao qual 
leva (DIAS; NOVAIS, 2009 apud COSCARELLI, 2016, p. 66) 
 

 
É válido destacar que essas habilidades, por vezes, requerem o processo de leitura, 

ainda que de modo superficial. Como se sabe, o conceito de leitura é vastamente discutido, 

envolvendo aspectos cognitivos e sociais que variam de acordo com a situação comunicativa e 

com os interlocutores que atuam na construção de sentido. Algumas habilidades demandadas, 

de acordo com Coscarelli (2016), são processamentos ortográfico, fonológico, morfológico; 

processamentos de várias construções sintáticas; geração de proposições; estabelecimento de 

relações lógicas; integramento de elementos intrassentenciais, entre sentenças e envolvidas no 

processamento discursivo. 

Um outro ponto a ser destacado é o perfil do leitor, que também exerce influência no 

processo de navegação. Lawless e Schrader (2008) elencam três tipos de navegadores: aqueles 

que buscam conhecimento, os exploradores e os usuários apáticos de hipertexto (Cf. Tabela 2).  

 
Tabela 2  Tipos de navegadores 

 
 

Buscadores de 
conhecimento 

Buscam informações relacionadas com o tópico pretendido; 
São estratégicos; 
Selecionam sequências lógicas; 
Adquirem informações de forma sistemática; 

  
 

       Exploradores 
Gastam tempo interagindo com aspectos irrelevantes (ao propósito da navegação) do 
ambiente (efeitos sonoros, filmes e animações); 
Investem mais tempo explorando o ambiente e suas características do que tentando reunir 
informações relevantes ao propósito; 

  
Usuários apáticos 

de hipertexto 
Se envolvem com o ambiente de modo superficial; 
Navegam por pouco tempo; 
Visitam um número limitado de páginas; 
Escolhem o caminho mais rápido e mais fácil encontrado no ambiente; 

 
Fonte: elaboração própria (2020) a partir de Lawless e Schrader (2008) apud Coscarelli (2016, p.67) 

 
Por outro lado, Santaella (2004) elenca três tipos de leitores virtuais: o leitor errante, o 

leitor detetive e o leitor previdente (Cf. Tabela 3). 

 
Tabela 3  Tipos de leitores virtuais 

 
Leitor errante Explora aleatoriamente o ambiente virtual; 

Constrói gradativamente sua compreensão do ambiente e não teme errar; 
Os caminhos são percorridos de modo mais intuitivo;  

 

Leitor detetive 

 

 
É disciplinado, fareja indícios, orienta-se racional e logicamente; 
Aprende com sua experiência (erros e acertos); 
Adapta-se diante das dificuldades; 
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Leitor 

previdente 

É familiarizado com o ambiente; 
Movimenta-se seguindo a lógica da previsibilidade, antecipando as consequências de suas 
escolhas; 
Constrói uma memória de longo prazo que o livra de riscos do inesperado; 

 
Fonte: elaboração própria (2020) a partir de Santaella (2004) apud Coscarelli (2016, p.67) 

 
É pertinente observarmos essas caracterizações como base para compreender o perfil 

dos sujeitos participantes desta pesquisa, mas não podemos encará-las como categorizações 

prescritivas, pois o usuário pode flutuar entre elas, adaptando-se à situação em que se encontra 

(COSCARELLI, 2016). A partir das considerações sobre o processo de navegação, 

prosseguiremos para iniciar a análise da resolução das questões, a qual faremos, nesse primeiro 

momento, observando o percurso de cada um dos três grupos, tal como suas aproximações e 

divergências. 

O Grupo 1 acessou o site por meio de um atalho que estava linkado no navegador e já 

foi direto para o tópico de edições, utilizando a rolagem do mouse para descer a página e 

encontrar o acesso para a edição desejada. Por outro lado, os Grupos 2 e 3 utilizaram a barra de 

pesquisa do navegador e elencaram descritores para direcionar a busca, sendo um mais 

 

Considerando que todos conseguiram acessar a questão solicitada, percebemos que há 

diferentes formas de contato com o que propõe a ONHB e diferentes formas de interagir com o 

material exposto na plataforma online. Os alunos do Grupo 1 olharam a questão e logo clicaram 

no link para abrir e ampliar as informações do documento norteador, assim, observaram que o 

mapa tem uma legenda e utilizaram a rolagem do mouse para descer a página, visualizando e 

lendo as palavras-chave. Nessa dinâmica, utilizaram a barra de rolagem novamente para subir 

a página, voltaram para a questão, leram o enunciado e, em seguida, todas as alternativas. Um 

dos alunos comenta que a questão é difícil e articulam ações estratégicas diante da situação: 

 
 

Aluno 03G1: vixe essa questão é cabeça viu?! vamo primeiro pesquisar esse mapa com 
legenda pra a gente ter uma noção maior 

Aluno 02G1: ((lendo)) pontaporã... iguaçu... pesquisar o quê? 

Aluno 03G1: tipo... esse mapa como seria dividido com a legenda porque ele tá sem legenda 
aí... ele tá... não tá sabendo como ele foi dividido 

Aluno 01G1: não.. mas isso aí é só a divisão político-administrativa só mostra qual era o 
limite fronteiriços dos estados do país... eu acho que a gente deveria primeiro confirmar 
essa questão e essa alternativa b se realmente a constituição de mil novecentos e oitenta e 
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oito (...) -cancela- ((acontece uma interrupção porque o aluno fechou a página do 
navegador)) 

Aluno 01G1: era bom a gente pesquisar se primeiro realmente essa constituição federal 
tratou estados e territórios como sinônimos... 

                                                          [ 

Aluno 02G1: na letra... 

Aluno 01G1: na letra b... pra depois ver se realmente essa fusão ocorreu de verdade aí 
depois a gente vai confirmar cada alternativa... não sei porque mas essa alternativa tá me 
chamando... ((abre nova guia no navegador)) 

 
 
A partir do diálogo, observamos que os alunos decidem que é necessário recorrer à 

pesquisa para verificar as informações contidas nas alternativas. Essa pesquisa não deve 

acontecer obrigatoriamente de forma online, os estudantes podem elencar as fontes que 

julgarem importantes para obter as respostas desejadas, mas dois fatores são relevantes para 

considerarmos nessa tomada de decisão: 1) os aspectos metodológicos da ONHB, pensados 

para uma olimpíada desenvolvida digitalmente; 2) as vastas possibilidades ofertadas pela web, 

as quais oferecerem navegação por inúmeros sites e documentos, de forma prática, imediata e 

com algoritmos que variam e ampliam os resultados.   

Os alunos do Grupo 2, por sua vez, começaram a resolução da questão pela leitura do 

enunciado e somente depois clicaram no link para abrir o documento fornecido. Ao contrário 

do primeiro, o grupo não leu as palavras-chave em voz alta, mas não podemos afirmar que não 

viram minimamente. Deparando-se com o mapa, os alunos comentaram impressões iniciais e 

reconheceram nele elementos que se distinguem de mapas já conhecidos por eles. Assim, 

voltaram para a questão e leram a alternativa A, mas não fizeram comentários. Na leitura da 

alternativa B, um dos alunos comenta que ela poderia valer quatro ou zero, referindo-se já ao 

momento de avaliar e pontuar. Em sequência, fazem a leitura da alternativa C e comentam que 

ela está certa, mas é óbvia. Após isso, fazem a leitura da alternativa D e falam que exige uma 

pesquisa, concluindo que as alternativas A e D precisam de investigação.  

 
 
Aluno 02G2: nenhum estado por aqui não... ( ) Goiás tô achando tão... 

Aluno 03G2: era o Mato Grosso do Sul 

Aluno 02G2: ( ) 

Aluno 03G2: vamo olhar as alternativas  
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Aluno 02G2: hm 

 

Aluno 02G2: ou é quatro ou é zero né?... tem que... 

 

                                                                                                 [  

Aluno 03G2: muito... é...  

 

[  

Aluno 03G2: ( ) 

Aluno 01G2: (...) então acredito que a ((alternativa)) a e d... precise de... investigação... 
 
 
Observamos que o Grupo 1 articulou como estratégia verificar primeiro a alternativa 

que poderia valer a pontuação zero, enquanto o Grupo 2 elencou voltar a atenção inicial para 

duas alternativas que poderiam valer mais pontos, mas, independentemente da sequência inicial, 

 

Na resolução do Grupo 3, verificamos que, ao ver a questão, os alunos clicaram logo 

no link do documento norteador, visualizaram os elementos do mapa, discutiram suas primeiras 

impressões e somente depois voltaram para a questão e fizeram a leitura do enunciado e das 

alternativas. Assim, fizeram a leitura da alternativa A e julgaram necessário conferir a 

informação; depois, leram a alternativa B e um dos alunos pediu para ler todas as alternativas 

primeiro; leram a alternativa C, em sequência, e avaliaram-na como um. Após esse momento, 

leram a alternativa D e comentaram que precisavam pesquisar.  

 
 

Aluno 01G3: onde é que tem Rio Branco? 

Aluno 03G3: no Norte... então pronto éh:: esse é o um né 

                                                                                   [ 

Aluno 03G3: CALma ((alunos voltam a ler a questão)) 

Aluno 03G3: tem que pesquisar 

Aluno 01G3: eu ia estudar Vargas ontem ... eu estudei ( ) é/vai abrir não isso aqui? 
((referindo-se ao link do conteúdo relacionado)) 

Aluno 03G3: pode abrir... se quiser 
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A adoção de percursos diferentes na resolução das questões é um processo natural 

diante do fato de estarmos lidando com sujeitos que exercem diferentes habilidades cognitivas 

e sociais. Enquanto navegam, os alunos precisam articular seus objetivos e traçar caminhos 

estratégicos para alcançá-los, envolvendo também as habilidades de leitura como parte de uma 

mesma competência. Apesar de refletirmos sobre uma ação executada na tela do computador, 

é possível perceber que, nas atividades escolares realizadas no papel, esse fenômeno também 

estudantes que preferem primeiro fazer a leitura de todas as questões para depois começar a 

resolução, assim como há aqueles que preferem ir lendo cada questão e já resolvendo.  

Na resolução, também há diversas estratégias que podem ser adotadas, como elencar 

se primeiro será feita a leitura do texto norteador, do enunciado ou das alternativas; alguns 

ser descartadas com mais precisão com base nos conhecimentos que já possuem; alguns optam 

por considerar alternativas que englobem somente as informações do texto e outros que 

englobem também uma reflexão. Enfim, as possibilidades são vastas e variáveis.  

Ribeiro (2008) debate que a leitura no impresso e a leitura na tela apresentam muitas 

semelhanças, enfatizando que as habilidades desenvolvidas ou não pelos alunos estão mais 

relacionadas ao modo como as práticas de letramento são desenvolvidas do que ao suporte 

fornecido. Com isso, consideramos que as práticas de letramento digital englobam outros 

elementos para sua caracterização, mas tais elementos não são ocasionados propriamente por 

uma mudança de suporte e sim por uma mudança na forma de pensar e agir diante de uma dada 

circunstância.  

 Adiante, continuaremos a análise das atividades executadas pelos Grupos 1,2 e 3. No 

quadro a seguir, consta uma síntese dos percursos descritos anteriormente para que possamos 

visualizar os caminhos traçados. Apesar de seus pontos divergentes, observamos que houve 

culminância para um aspecto em comum às decisões tomadas pelos três grupos: a pesquisa. 
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Quadro 5  Síntese do percurso inicial dos grupos na resolução da questão geral 
 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

- alunos acessaram o site por meio 
de um atalho que estava linkado 
no navegador e buscaram nele a 
edição desejada; 

 
- olharam a questão elencada, 

abriram o link para ampliar as 
informações sobre o documento 
norteador. 

 
- observaram que o documento, um 

mapa, tem uma legenda e fizeram 
a leitura das palavras-chave. 

 
- voltaram para a questão, leram o 

enunciado e, em seguida, todas 
as alternativas; 

 
- articularam estratégias de 
resolução; 
 
- decidiram que é necessário 
recorrer à pesquisa para verificar as 
informações das alternativas; 
 
- consideraram importante 
pesquisar primeiro a alternativa 
que poderia valer zero; 

- alunos utilizaram a barra de 
pesquisa do navegador e elencaram 
o descritor "ONHB 5" para 
direcionar a busca; 
 
-leram o enunciado da questão; 
 
- clicaram no link para abrir e 
ampliar o documento norteador, 
mas não comentaram sobre a 
legenda ou palavras-chave; 
 
- comentaram suas impressões 
iniciais sobre o mapa e 
reconheceram elementos que o 
diferencia de outros mapas; 
 
- voltaram para a questão, leram as 
alternativas; 
 
- comentaram suas impressões 
iniciais das alternativas e 
concluíram que A e D precisavam 
de pesquisa/investigação; 
 
- consideraram importante 
pesquisar primeiro as alternativas 
que poderiam valer quatro ou cinco 
pontos; 

 

- alunos utilizaram a barra de 
pesquisa do navegador e elencaram 
o descritor "ONHB" para 
direcionar a busca; 
 
- clicaram no link para abrir e 
ampliar as informações do 
documento norteador; 
 
- visualizaram os elementos do 
mapa e discutiram suas primeiras 
impressões; 
 
- voltaram para a questão, leram o 
enunciado e as alternativas; 
 
- começaram a leitura das 
alternativas com comentários, mas 
um dos alunos pediu para fazê-los 
após a leitura de todas elas; 
 
- efetuaram a leitura, comentaram 
sobre as alternativas e definiram 
que precisavam pesquisar a 
respeito delas; 
 
- consideraram importante 
pesquisar, mas não especificaram 
por qual começar; 
 

 
Fonte: elaboração própria (2020) 

 
Como foi visto, os três grupos participantes elencaram a pesquisa como um elemento 

fundamental. Nesse processo de múltiplas possibilidades, percebemos que o modo como as 

questões da ONHB é construído instiga os participantes a assumirem uma postura de 

historiador. Ao contrário do que possa apresentar os moldes tradicionais de ensino, o 

conhecimento por meio dos textos na ONHB não é pronto, ficando a cargo do estudante exercer 

seu papel na arqueologia do saber27 

saberes, as narrativas e os discursos que surgem a partir do documento norteador da questão. O 

ethos assumido pressupõe uma mentalidade coletiva que realiza leituras, indagações, levanta 

hipóteses, discussões e realiza investigações para compreender o fenômeno estudado em sua 

amplitude.  

 
27 O termo é utilizado por Foucault (1969) para metaforizar a Análise do Discurso a partir do processo de 

escavação realizado por arqueólogos.  
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Na investigação por meio da pesquisa, observaremos os caminhos percorridos pelos 

grupos a fim de conceber as ações semelhantes e também diferentes, sobre as quais 

discorreremos a seguir.  

O Grupo 1 

para is

Google sugeriu 

uma correção ortográfica, e os alunos clicaram na sugestão. Em seguida, utilizaram a barra de 

rolagem para ver os resultados da busca, mas voltaram para a questão e procuraram por algum 

documento de apoio fornecido. Um dos elementos constitutivos da questão é o tópico 

mouse+botão direito para 

selecionar o link e abri-lo em uma nova página.  

O documento disponibilizado tratava-se de um artigo científico publicado em um 

periódico da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, da Universidade Estadual de 

Campinas. Os estudantes não questionaram a credibilidade do conteúdo, tendo em vista que foi 

fornecido pela própria ONHB, assim, utilizaram a barra de rolagem para visualizar o documento 

e executaram o atalho ctrl+f para abrir uma caixa de busca. Essa ferramenta permite que o 

usuário localize informações específicas, dispensando a leitura completa e possibilitando-o 

determinado trecho, o qual foi satisfatoriamente lido pelos alunos, já que trouxe o que eles 

buscavam: 

 
 

Aluno 01G1: a alternativa diz uma coisa diferente 

Aluno 03G1: diz sobre Ponta Porã 

Aluno 01G1: tipo... que a constituição de mil novecentos e oitenta e oito que levou à fusão 
de Ponta Porã e Iguaçu mas aqui já fala que foi a constituição de mil novecentos e quarenta 
e seis... falando que Ponta Porã foi incorporada ao Mato Grosso 

Aluno 03G1: exato 
 
 
Nesse caso, os participantes perceberam que a informação encontrada no documento 

divergia daquilo que estava apresentado na alternativa B, portanto, resultaria na possibilidade 

de atribuir a ela uma pontuação zero. Em sequência, estabeleceram uma correlação com a 

alternativa C: 
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Aluno 01G1: termina assim ((lê trecho)) outros permaneceram até a constituição de mil 
novecentos e oitenta e oito quando se transformaram em estados como Rio Branco e 
Guaporé... Rio Branco e Guaporé ele cita em outra alternativa... ((volta para a página que 
tem a questão)) tá aqui... letra c... mas essa c é muito descritiva 

 
 
A discussão continuou em torno da alternativa B, pois os estudantes ainda sentiram a 

necessidade de entender, interpretar o que estava na alternativa e fazer uma outra pesquisa, para 

confirmar a veracidade da informação em fontes distintas. Esse processo de pesquisa, em que 

os alunos selecionam e contrastam informações para alcançar determinado objetivo pode ser 

caracterizado como um processo de investigação e é uma forte característica diante dos 

elementos que constituem os letramentos digitais, pois envolve a construção do conhecimento 

por meio da leitura, pesquisa e socialização coletiva das considerações. 

 
 

Aluno 01 G1: (...) possa ser considerado zero porque não foi a fusão do Ponta Porã 
formando Mato Grosso do Sul não foi mil novecentos e oitenta e oito foi mil novecentos 
e quarenta e seis aí... e ainda mais não foi a fusão de Ponta Porã e Iguaçu porque Iguaçu 
se você olhar no mapa ela forma/formou Paraná  

Aluno 02G1: uhn 

google)) 

[...] 

((encontram um site, abrem o link e fazem a leitura do texto)) 

Aluno 02G1: achei 

Aluno 01G1: tá aqui ó Ponta Porã e Iguaçu foram extintos e os estados do MAranhão e do 
Piauí passaram a integrar a região Nordeste ma/ó vamo olhar o mapa novamente  

 
 
Coscarelli (2017) discute que a internet, por ser um ambiente de muitas possibilidades, 

exige do leitor uma navegação consciente, além de uma seleção de informações pertinentes e 

confiáveis, portanto, o caráter investigativo auxilia na construção de saberes. A leitura como 

um processo investigativo tem como ponto de partida a leitura em múltiplas fontes. De acordo 

com a autora, é pertinente que, diante de uma situação, o leitor verifique as várias abordagens 

sobre ela, bem como analise e articule as informações encontradas, observando as 

concordâncias e discrepâncias ali presentes.   

Na ONHB, enquanto os alunos navegam e pesquisam em ambiente digital, deparam-

se com diferentes textos e fontes, logo, precisam fazer escolhas sobre quais links são úteis ao 
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propósito e devem ser acessados. Sobre esse aspecto, Coscarelli (2017) aponta que a tomada de 

decisões faz parte da participação ativa dos leitores enquanto construtores de um percurso de 

leitura.  A autora ressalta que, na leitura de textos em múltiplas fontes, é importante a adoção 

de estratégias para uma navegação consciente, expondo que a leitura online não é um processo 

natural e intuitivo, necessitando, assim, de ajuda e orientação.  

Nesse ponto, os estudantes que participaram como sujeitos desta pesquisa eram alunos 

experientes na ONHB, então já possuíam estratégias adquiridas ao longo de sua formação, em 

parceria com professores e outros alunos, as quais poderemos observar no decorrer da análise. 

Em outra situação de leitura em ambiente online, é necessário que o professor entenda o seu 

papel de conduzir os estudantes nesse trabalho, pois não podemos esperar que, por saber utilizar 

tecnologias digitais, os discentes já dominem todas as estratégias de leitura e navegação.  

Visando auxiliar na contribuição do professor nesse processo, Coscarelli (2017), em 

consonância com outros autores (CHO; AFFLERBACH, 2015; COIRO; DOBLER, 2007; 

KINGSLEY; TANCOCK, 2013; GOLDMAN et al., 2012), defende que a melhor forma de 

oferecer orientação aos alunos é abordar a leitura como um processo investigativo, envolvendo-

os em formulação de perguntas, investigação, coleta de informações, análise de dados e em 

proposições de soluções ou de argumentos. É preciso articular tarefas que ajudem no 

desenvolvimento de habilidades para navegar, lidar com informações provenientes de múltiplas 

fontes, bem como habilidades de leitura que instiguem os alunos a perguntar, localizar, analisar, 

sintetizar, integrar e monitorar informações.  

Retomando a análise do nosso corpus, no percurso para concluir a análise da 

alternativa B, o Grupo 1 utilizou a estratégia de comparação. Desse modo, os sujeitos utilizaram 

a filtragem por imagens e encontraram um outro mapa (Cf. Figuras 21 e 22), o qual compararam 

com o que foi fornecido pela questão (Cf. Figura 23): 

 
 
((observam o mapa fornecido pela questão)) 

Aluno 02G1: mil novecentos e cinquenta...  

Aluno 01G1: aqui nós temos aqui Iguaçu...   

Aluno 02G1: divisão político-administrativa... 

Aluno 01G1:(...) e Iguaçu se ele fosse extinto se nós formos comparar com...  

((abre página de pesquisa no google   
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Aluno 01G1: comparar... esse território do... do Iguaçu ele não enquadra o do Mato 
Grosso do Sul pode ver que ele se enquadra no Paraná  

                                                                              [ 

Alunos 02G1 e 03G1: Paraná 

Aluno 01G1: então não faz sentido dizer que a fusão do Iguaçu e Pontaporã formou o 
Mato Grosso do Sul... 

Aluno 03G1: faz sentido 

Aluno 01G1: e ali tanto a data está errado... não rela/apenas a data mas a constituição 

Aluno 02G1: porque data não faz nem muito sentido 

Aluno 03G1: é porque data nem leva em questão 

Aluno 01G1: vamo lá confirmar mais quais... A 
 
 

Figura 21 - Captura de tela do Grupo 1 durante a resolução da questão 41, 5ª edição da 
ONHB, 4ª fase 

 

 
 

Fonte: acervo próprio (2020) 
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Figura 22 - Mapa do Brasil encontrado pelos estudantes do Grupo 1 durante a pesquisa 
 

 
 

Fonte: https://brasilescola.uol.com.br/geografia/mapa-brasil.htm Acesso em 17 de jul. 2020. 
 

Figura 23 - Mapa do Brasil fornecido pela questão 41, 5ª edição da ONHB, 4ª fase 
 

 
 

Fonte: https://www2.olimpiadadehistoria.com.br/5-olimpiada/fases/index/28 Acesso em 17 de jul. de 2020 
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É interessante perceber que a problemática da questão é direcionada a partir de um 

mapa diferente daquele que os alunos estão acostumados a ver nos livros didáticos, isso implica 

novamente em instigar o olhar de historiador para que eles percebam que não há apenas um 

mapa do Brasil, mas diferentes mapas, que servem a diferentes propósitos, em diferentes 

contextos.  Atrelado isso às concepções de uma nova mentalidade a partir de Knobel e 

Lankshear (2007), percebemos aspectos da descentralização do conteúdo em função de uma 

instituição detentora do saber; há uma fratura na hierarquia das estruturas sociais, e o estudante 

passa a assumir um papel de sujeito ativo na constituição dos discursos. 

Os autores discutem dois tipos de mentalidade (Cf. Quadro 6): a primeira, físico-

industrial, pressupõe que o mundo contemporâneo seja essencialmente o mesmo desde o 

período moderno-industrial, sendo que agora tem sido tecnologizado em um novo caminho 

mais sofisticado; a segunda, ciberespacial-pós industrial, pressupõe que o mundo 

contemporâneo seja diferente, em aspectos importantes, do que era trinta anos atrás e que essa 

diferença é crescente, relacionando muitas dessas mudanças ao desenvolvimento de novas 

tecnologias em rede, bem como às novas formas de 

que são impulsionadas por essas tecnologias (KNOBEL E LANKSHEAR, 2007).  

 
Quadro 6  Algumas dimensões de variação entre as mentalidades 

 
Mentalidade 1 Mentalidade 2 

O mundo opera basicamente com princípios e lógicas 

hierárquico. 

 

- Ferramentas são principalmente ferramentas de 

produção 

- O indivíduo é a unidade de produção, competência, 

inteligência 

- Perícia e autoridade estão "localizadas" em 

indivíduos e instituições 

O mundo opera cada vez mais com princípios e lógicas 

não materiais (por exemplo, ciberespaciais) e pós-

industriais. O mundo é "descentralizado" e "plano". 

 

- As ferramentas são cada vez mais ferramentas de 

mediação e tecnologias de relacionamento 

- 

unidade de produção, competência, inteligência 

- Especialidade e autoridade são distribuídas e 

coletivas; especialistas híbridos 

 
Fonte: Knobel e Lankshear (2007, adaptado, tradução nossa) 

 
Destacamos as principais diferenças entre essas mentalidades que surgem diante do 

uso das tecnologias digitais para resolver questões da ONHB e percebemos que os aparatos 

tecnológicos ampliam as possibilidades de trabalho, mas a forma como os procedimentos 
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metodológicos são pensados é que de fato propiciam o surgimento de novos aspectos do ethos 

para que os alunos percebam sua existência e seu papel nessa prática pedagógica.  

Observamos que os sujeitos interagiram entre si, articulando as informações contidas 

nas alternativas da questão com o conteúdo encontrado na pesquisa. Esse movimento envolve 

leitura, compreensão, interpretação, reflexão e posicionamento crítico para a construção dos 

critérios que devem ser estabelecidos para atribuir as pontuações de zero, um, quatro ou cinco 

e só é possível a partir dos letramentos digitais que perpassam a prática dos alunos e também a 

construção metodológica. 

Para que possamos caracterizar esse movimento como algo inerente aos letramentos 

digitais, podemos atrelar que ele reúne a leitura em múltiplas fontes como um processo 

investigativo (COSCARELLI, 2017) e só é possível de ser exercido se pensado a partir de uma 

mentalidade centrada no coletivo e não no indivíduo (KNOBEL E LANKSHEAR, 2007).  

No quadro, podemos verificar as principais diferenças entre as duas mentalidades 

apontadas pelos autores. Diante disso, gostaríamos de retomar o questionamento que introduz 

este capítulo de análise: como refletir, portanto, sobre essa nova mentalidade?  

A compreens

corrobora para a aceitação da multiplicidade de práticas sociais, que são variadas e consideradas 

de forma ampla com o mesmo grau de relevância. Sendo assim, os conhecimentos são 

considerados como frutos dessas relações sociais, e os saberes construídos coletivamente, logo, 

não são vistos como prontos e pré-estabelecidos por determinados indivíduos e instituições 

os sujeitos possam 

ser mais ativos, colaborativos e engajados nas relações sociais que ali se constituem. 

Pedagogicamente falando, devemos pensar nos papéis de professor e aluno como sujeitos ativos 

e equivalentes na construção do conhecimento, considerando o diálogo, o compartilhamento e 

a contraposição de ideias nesse processo.  

Categorizar essas mentalidades nos ajuda a compreender como se configuram os novos 

letramentos, os quais abarcam os letramentos digitais, e como se constitui o ethos dos usuários 

diante de tais transformações. De acordo com o que propõem Knobel e Lankshear (2007), o 

ponto central dos novos letramentos é que as tecnologias digitais possibilitem uma nova 

maneira de construir e participar colaborativamente em diferentes práticas de letramento. 

Assim, os letramentos digitais contemplam o que denominam de aspectos técnicos e novos 

aspectos do ethos. Os aspectos técnicos envolvem, por exemplo, as habilidades utilizadas pelos 

estudantes no processo de leitura e navegação; enquanto os novos aspectos do ethos 
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contemplam o modo como eles vão se envolver no processo, no caso, como historiadores e 

investigadores. 

 Nessa perspectiva, não podemos pensar em utilizar as tecnologias digitais apenas para 

reproduzir práticas de letramento convencionais que não valorizem os papéis de professor e 

aluno na construção do conhecimento. Em uma sala de aula, por exemplo, não faz sentido o 

professor utilizar aparelhos como notebook e projetor para reproduzir uma aula elaborada com 

slides sem que essas práticas considerem elementos que promovam o engajamento dos 

estudantes, permitindo-os a uma participação ativa nesse processo de aprendizagem. O mesmo 

pode ser pensado ao elaborar uma atividade que utilize as tecnologias digitais, pois não adianta 

os alunos utilizarem o celular, o computador e a internet para replicar práticas convencionais 

de localizar e reproduzir informações; é necessário que eles sejam parte do sentido que será 

atribuído ao texto, sendo capazes de interagir, refletir e se posicionar. 

Intrinsecamente, a natureza da Olimpíada de História carrega essas concepções, e isso 

se reflete nos processos metodológicos das questões. Nelas, os participantes precisam mobilizar 

os aspectos técnicos para utilizar o navegador e realizar buscas na internet, mas somente isso 

não basta, é preciso também mobilizar os novos aspectos do ethos: por exemplo, na avaliação 

construída pelo grupo, cujas decisões são coletivas; não há hierarquia: há um trabalho conjunto, 

com todos tendo a mesma autoridade e poder de decisão. A própria natureza das questões, por 

exemplo, esbarra na concepção de espaço aberto, contínuo e fluido, uma vez que não se trata 

de uma resolução maniqueísta  certo/ errado , típico de uma mentalidade mais físico-

industrial, mas sim de contínuos  todas estão, de certa forma, adequadas, 

Retomando o percurso do Grupo 1 na resolução da questão 41, 5ª edição da ONHB, 

4ª fase, constatamos que a primeira estratégia elencada pelos estudantes foi pesquisar a respeito 

daquela alternativa que poderia valer zero, concluindo que a informação trazida na alternativa 

B divergia do que foi encontrado nas pesquisas, assim como das interpretações realizadas por 

eles. Em seguida, correlacionaram as informações com a alternativa C e a classificaram como 

o a faz valer zero, mas também não a faz valer quatro ou cinco (pontuações 

mais altas), sobrando assim a pontuação um.  

A partir daí, decidiram analisar a alternativa A. Para isso, selecionaram um trecho 

contido nela e utilizaram o mouse para clicar com o botão direito e pesquisar no Google. 

Adiante, utilizaram a barra de rolagem para ver os resultados da busca e clicaram em um link 

do site Brasil Escola/UOL, no qual utilizaram a barra de rolagem para visualizar o documento 

e fazer a leitura. Os alunos tiveram um momento de reflexão, depois leram novamente o 
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documento, fizeram uma nova reflexão e, por fim, discutiram entre si, reconhecendo que a 

alternativa A traz informações verdadeiras e que precisam pesquisar a respeito.  

O grupo fez novamente a leitura das alternativas e refletiu sobre elas, na tentativa de 

compreender qual pontuação poderia ser atribuída a cada uma. Logo, concluíram que a 

alternativa A trazia informações verdadeiras e que precisaram pesquisar a respeito, enquanto a 

alternativa C foi classificada como totalmente descritiva, alegando que para compreendê-la 

precisaria de um conhecimento mínimo de Geografia, sendo necessário apenas visualizar as 

informações no mapa fornecido pela questão; a alternativa D também foi considerada 

verdadeira, mas levantou dúvidas e questionamentos, sobre os quais os estudantes resolveram 

pesquisar para verificar.  

 
 
Aluno 01G1: 
que o estado é muito grande e precisa ser dividido para 

verdadeiro... a A é totalmente verdadeiro 

Aluno 03G1: e precisou de uma pesquisazinha legal 

Aluno 01G1:  

Aluno 03G1: totalmente descritiva 

Aluno 01G1: é... se a gente olhar o mapa e saber minimamente de geografia né 

Aluno 03G1: exatamente 

Aluno 01G1: ((leitura  

Aluno 03G1: a ideologia de Vargas já é ativa nesse momento? 

Aluno 01G1: é... mil oitocen/mil novecentos e quarenta e três... Varga é de trinta a 
quarenta e cinco 

Aluno 02G1: essa d já é mais pertinente que a c... mas... 

direito e escolhe a opção pesquisar no google)) não foi na era Vargas que se teve aquele 
negócio lá de corrida pra... 

Aluno 01G1: isso... essa questão de preencher os vazios realmente é verdadeira só que 
tipo... será que eles falariam só sobre Fernando de Noronha?  

Aluno 02G1: ele citou Fernando de Noronha como exemplo disso... ((leitura do texto da 
alternativa)) 

Aluno 01G1: é bom a gente ver se realmente o arquipélago de Fernando de Noronha foi 
motivado por essa ideologia confirmando ela porque caso ela seja realmente verdadeira 
talvez ela seja mais pertinente que a A 
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o de 

ferando de noronha", clicaram na correção ortográfica automática do Google e analisaram os 

resultados da busca, clicando em um site da ilha de Fernando de Noronha. Utilizaram a barra 

de rolagem para ter uma visão geral da página e voltaram para a página de buscas, acessando, 

posteriormente, o site de uma revista. Nele, fizeram a leitura de uma reportagem, mas não se 

sentiram satisfeitos com as informações, tendo em vista que não contemplavam o propósito 

almejado, assim, optaram por realizar uma nova busca, utilizando um descritor mais específico. 

Getúlio Vargas e outro do Arquivo Nacional. Os alunos interagiram com os textos, utilizando 

o atalho ctrl+f para localizar informações. Sem sucesso na busca, reformularam a pesquisa e 

acessaram outros sites e artigos científicos.  

Com base nas pesquisas, o grupo optou por fazer a leitura da alternativa D novamente 

e discutir as informações, recorrendo ao que foi acessado por eles para verificar, debater e 

chegar a um consenso sobre a relevância das informações. Ponderou-se que a alternativa D 

perspectiva histórica. Concluíram, portanto, que a alternativa B poderia valer zero por não ser 

verídica, enquanto a alternativa C valeria um por ser descritiva; à alternativa A seria atribuída 

a pontuação quatro por trazer informações que exigem uma pesquisa simples, a qual poderia 

ser realizada no próprio documento fornecido pela questão, enquanto a alternativa D valeria 

cinco por abarcar mais aspectos, dentre eles o histórico, incluindo uma pesquisa mais 

abrangente e uma reflexão crítica mais aprofundada.  

Dentre as justificativas utilizadas pelos alunos para pontuar as alternativas, 

esse critério adotado, é importante verificar sua constituição e quais elementos a diferencia das 

demais (Cf. Figura 24). 
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Figura 24  Alternativas da questão 41, 5ª edição da ONHB, 4ª fase 
 

 
Fonte: https://www2.olimpiadadehistoria.com.br/5-olimpiada/fases/index/28 Acesso em 17 de jul. de 2020 

 
-

administrativo atual do Brasil, apresentando territórios hoje inexistentes como Guaporé, Ponta-

demandado pelos alunos ao avaliar essa alternativa é: 

 
Figura 25  Movimento demandado para a alternativa C da questão 41, 5ª edição da 

ONHB, 4ª fase 
 

 
 

Fonte: elaboração própria (2020) 
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No ponto de vista de um professor-pesquisador, esse movimento demanda uma série 

de ações, cada uma com suas próprias especificidades. Entretanto, no ponto de vista de um 

aluno participante da Olimpíada, não há um aprofundamento dessas especificidades para a 

compreensão da complexidade das ações, levando-os a concebê-las de forma simplista. Ao 

ponderar sobre a pontuação, é considerado que a alternativa C se limita a apresentar uma 

informação que pode ser facilmente localizada no documento fornecido, não exigindo pesquisa 

em variadas fontes e/ou reflexão crítica, caracterizando-

alternativas A e D contemplam esses aspectos (Cf. Figuras 26 e 27), logo, são consideradas 

mais complexas. 

 
Figura 26  Movimento demandado para a alternativa A da questão 41, 5ª edição da 

ONHB, 4ª fase 

 
Fonte: elaboração própria (2020) 
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Figura 27  Movimento demandado para a alternativa D da questão 41, 5ª edição da 
ONHB, 4ª fase 

 

 
Fonte: elaboração própria (2020) 

 

O movimento da alternativa B (Cf. Figura 28) também demonstra ser mais complexo 

para os estudantes do que o da alternativa C, porém, ao executar a ação de identificar a 

informação, concluem que não possui veracidade, resultando na pontuação zero.  

 
Figura 28  Movimento demandado para a alternativa B da questão 41, 5ª edição da 

ONHB, 4ª fase 
 

 
Fonte: elaboração própria (2020) 
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Quadro 7  Síntese do percurso do Grupo 1 na resolução da questão 41, 5ª edição da ONHB, 
4ª fase 

 

Grupo 1 

1 
C

O
N

SI
D

E
R

A
Ç

Õ
E

S
 

IN
IC

IA
IS

 

 alunos acessaram o site por meio de um atalho que estava linkado no navegador e buscaram 
nele a edição desejada; 

 olharam a questão elencada, abriram o link para ampliar as informações sobre o documento 
norteador.  

 observaram que o documento, um mapa, tem uma legenda e fizeram a leitura das palavras-
chave.  

 voltaram para a questão, leram o enunciado e, em seguida, todas as alternativas; 
 articulam estratégias de resolução; 
 decidem que é necessário recorrer à pesquisa para verificar as informações das alternativas; 
 consideraram importante pesquisar primeiro a alternativa que poderia valer zero; 

2 
D

E
SE

N
V

O
L

V
IM

E
N

T
O

 E
 C

O
N

S
ID

E
R

A
Ç

Õ
E

S 
D

A
 P

E
S

Q
U

IS
A

 
 

 iniciaram a pesquisa para verificar a informação contida na alternativa B; 
 encontraram um artigo científico e localizaram nele uma informação que divergia daquilo 

que apresentava a alternativa B; 
 refletiram e discutiram sobre as informações da alternativa B; 
 consideraram necessário confirmar a veracidade das informações em outras fontes; 
 contrastaram as informações encontradas na pesquisa e concluíram que a alternativa B não 

possui veracidade, podendo ser atribuída à pontuação zero; 
 fizeram uma correlação das leituras com a alternativa C, caracterizando-a como descritiva, o 

que não a torna zero, por ser verídica, mas a impossibilita de valer as pontuações quatro ou 
cinco; 

 decidiram analisar a alternativa A, efetuaram pesquisas, ficaram reflexivos e concluíram que 
precisavam pesquisar mais a respeito; 

 fizeram a leitura de todas as alternativas, ponderando sobre as pontuações atribuídas a cada 
uma. 

 consideraram que a alternativa A trazia informações verdadeiras, sobre as quais precisariam 
pesquisar e que alternativa C seria totalmente descritiva, alegando que os conhecimentos 
mobilizados eram básicos; a alternativa D também foi considerada verdadeira, mas levantou 
dúvidas e questionamentos, que necessitavam ser pesquisados; 

 pesquisaram sobre as informações contidas na alternativa D; 
 leram novamente a alternativa D e discutiram suas informações, recorrendo ao conteúdo 

pesquisado; 
 ponderaram que a alternativa D trazia informações que a alternativa A não contemplava, 

principalmente por englobar uma perspectiva histórica 

3 
C

O
N

C
L

U
S

Ã
O

 
 

 pontuações atribuídas: 
 0 (zero): alternativa B 
 1 (um): alternativa C 
 4 (quatro): alternativa A 
 5 (cinco): alternativa D  

 

 
Fonte: elaboração própria (2020) 

 
Sintetizamos percurso do Grupo 1 (Cf. Quadro 6) a fim de compará-lo com o Grupo 

2, o qual daremos continuidade à análise da etapa de pesquisa, na sequência. 

Ao contrário do Grupo 1, que iniciou a pesquisa pela alternativa que poderia valer a 

pontuação zero, o Grupo 2, optou por iniciar por aquelas que poderiam valer as pontuações 
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mais altas, no caso, as alternativas A e D, as quais julgaram como quatro ou cinco em suas 

primeiras impressões. Assim, teve como ponto de partida o link apontado nos conteúdos 

relacionados da questão de um artigo científico, efetuando sua leitura e estabelecendo relações 

com as informações trazidas pelas alternativas, expondo algumas considerações sobre o que 

seria falso e sobre o que precisaria de um aprofundamento maior na pesquisa.   

 
 
Aluno 03G2: 
oitenta e oito, ao estabelecer que estados e terr  

                                                                                           [  

Aluno 01G2: não... é zero essa 

Aluno 03G2:  e Iguaçu com a 
consequente criaçã  

Aluno 01G2: peraí  

Aluno 02G2: não estabeleceu isso 

Aluno 03G2: que estados e territórios são sinônimos? 

                                                                [  

Aluno 01G2: pois é... mas a constituição não foi criada em Mato Grosso?... é como se 
tivesse... 

Aluno 02G2: volte lá 

                         [  

Aluno 03G2: ( ) 

Aluno 02G2: confuso 
 
 
Percebemos que, enquanto o Grupo 1 travou um debate em torno da fusão entre os 

estados, o Grupo 2 observou um outro aspecto, relacionado à nomenclatura utilizada para 

pesquisa e debater várias vezes até entenderem do que se tratava a alternativa B. Verificamos, 

novamente, a leitura como um processo investigativo e a consulta em múltiplas fontes, nas quais 

eles selecionam e articulam informações (COSCARELLI, 2017), atrelada a uma mentalidade 

ciberespacial-pós industrial (KNOBEL E LANKSHEAR, 2007), centrada em uma discussão 

coletiva para a construção do conhecimento.  

 
 
Aluno 03G2: 
Estados e Territórios são sinônimos... le  
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                                         [  

Aluno 02G2: tipo... não tem lá escrito que deixou (isso) não entendeu?... até porque alguns 
estados incorporaram o território   

                 [  

Aluno 01G2: volte aí...         

                                                              [  

Aluno 01G2: já existia o Mato Grosso  

Aluno 02G2: tô bugada 

((alunos dão risada)) 

Aluno 01G2: é meio complicada... bote lá de novo 

Aluno 02G2: ( ) 

Aluno 01G2: ((volta na página do texto)) como Rio Branco e Guaporé 

Aluno 02G2: vamo atrás de outro site 

                                                       [  

Aluno 03G2: é... eu já ia dizer... a gente ( ) aqui  
 
 
Nessa etapa, o grupo utilizou o mouse para selecionar um trecho da alternativa B, 

clicou com o botão direito para copiar e, em seguida, abriu uma nova guia de pesquisa do 

Google para colar e realizar uma busca. O resultado não foi satisfatório, pois encontraram mais 

questões do que outros documentos com mais informações. Comentaram sobre pesquisar as 

outras alternativas e, caso não encontrassem o zero, voltar para a alternativa B, mas o Aluno 

01G2 alterou o descritor e realizou uma nova busca.  

Coscarelli (2017) compreende que a internet possibilita uma movimentação mais livre 

entre os textos e as fontes, então é natural que façam julgamentos da utilidade dos links ao 

propósito da pesquisa, bem como estabeleçam os ajustes necessários para a reformulação dos 

ndo, o Aluno 03G2 sugeriu que seria 

Aluno 01G2 o fez, obtendo o 

resultado almejado para chegar em um consenso.  

 
 

Aluno 03G2: em mil novecentos e... 
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                                                      [  

Aluno 02G2: setenta e sete  

Aluno 03G2: é... mas...  

Aluno 01G2: muito antes da constituição de oitenta e oito porque a constituição de oitenta 
e oito é depois do período militar... né? 

Aluno 03G2: uhum 

Aluno 01G2: ( )... pronto 

((alunos dão risada)) 

Aluno 01G2: pronto a justificativa 

Aluno 03G2: ( ) ((volta para a página da questão)) 

Aluno 02G2: uhum... zero né 

Aluno 01G2: então quer dizer que isso daqui foi estabelecido antes 

Aluno 02G2: ok 
 
 
Notamos que, apesar de caminhos e percepções distintas, as conclusões dos Grupos 1 

e 2 sobre a alternativa B são convergentes. Após isso, o grupo em questão optou por ler 

novamente as alternativas. Ao ler a alternativa A, comentaram que é interessante, mas que se 

assemelharia à pontuação quatro; ao ler a alternativa C, avaliaram como sendo um, por 

apresentar informações básicas; ao refletirem sobre a alternativa D, primeiramente pensaram 

também na pontuação quatro, mas um dos alunos levantou a possibilidade de a ONHB 

considerar como cinco por estabelecer uma contextualização do passado com o momento atual. 

Percebemos aqui uma preocupação em atrelar suas conclusões aos possíveis critérios adotados 

pela comissão organizadora da Olimpíada para elencar as pontuações. Diante dessa reflexão, 

houve um debate entre as alternativas A e D.  

 
 
Aluno 02G2: então você acha que é ((alternativa)) a? ou que é ((alternativa)) d? 

                                                                                  [  

Aluno 01G2: é...             

                                                                                                                            [  

Aluno 01G2: que é ((alternativa)) a/que é a né? 

                                                                    [  

Aluno 03G2: não... eu tô em dúvida entre as duas ((risos)) 

                                                                     [ 
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Aluno 02G2: porque assim... eu acho que a ((alternativa)) a é mais criticazinha... tipo... 

Aluno 01G2: e essa aqui ((referindo-se a alternativa D)) é só regime Vargas? 

                                                                                                                      [  

Aluno 02G2: é 

Aluno 01G2: depo::is do regime Vargas... que tem a ver:: com o mapa 

 
Nesse contexto, o grupo elencou a necessidade de voltar ao documento que estavam 

lendo para compreender melhor a alternativa A, considerando-a como potencialmente de valor 

máximo. 

 
 

Aluno 03G2: 
processo do Pará é o que e encontrava em estágio mais avançado. Em Marabá, candidata à 
sede de Carajás, parte da população era favorável à separação porque, de acordo com o 

agropecuário, as carências são enormes em todas as áreas, os investimentos por parte do 
o que os recursos gerados na região 

que fala a ((alternativa)) a né? é... questões políticas  

                                                                                                                    [  

Aluno 01G2: uhum 

Aluno 03G2: (...) ou estratégicas... que... é o que leva a essas transformações...  

                                                                                                                     [  

Aluno 01G2: é... 

Aluno 03G2: (...) por exemplo::... nesse caso que ele cita né de Carajás... era uma má 
divi/divisão dos repassasses né? pra onde ia e tudo 

Aluno 01G2: então... cinco... zero... um e quatro 

 
 
Apesar de fechar um possível gabarito, o grupo ainda fica em dúvida, julgando que a 

alternativa A é facilmente localizada por meio do link fornecido nos documentos relacionados 

e resolve pesquisar mais a respeito da alternativa D. É relevante destacar que os participantes 

debateram constantemente entre si os posicionamentos adotados, as leituras e pesquisas 

realizadas.  
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Aluno 02G2: rapa::z meu feeling diz que é a ((alternativa)) a... você vai de a? ((direciona-
se ao Aluno 01G2)) 

Aluno 01G2: ((risos)) e se essa for CINco? 

Aluno 02G2: tá bom... é... porque ela já é a ONHB antiga...né?... não sei... 

Aluno 03G2: porque tipo... a ((alternativa)) d... é uma/é um eXEMplo do que a 
((alternativa)) a diz... entendeu? 

                                      [  

Aluno 02G2:é porque pra mim a... ((alternativa)) d tá em a... tipo isso 

Aluno 01G2: eu acho mu:::ito mu::::ito (esquisito) 

Aluno 03G2: a ((alternativa)) a é mais geral e a d é um item dentro da a 

                      [  

Aluno 02G2: a... a... 

((alunos concordam)) 
 
 
Em determinado momento, o comentário do Aluno 03G2 chama a atenção para um 

ponto importante a ser considerado. Até o momento, todos os grupos enfatizaram o ato de 

pesquisar como sendo um aliado na resolução das questões, o que pode levar ao pensamento de 

que, quanto maior a complexidade na pesquisa, maior a pontuação atribuída.  

 
 

Aluno 03G2: é porque demorou tanto pra pesquisar que eu fico MEU DEUS deveria valer 
mais... mas tá bom 

Aluno 02G2: é assim mesmo... conhecimento nunca é ( ) 

                                                 [  

Aluno 01G2: era pra ser ao contrário né? a que fosse mais longe valer cinco... 

Aluno 03G2: é... exatamente... a que necessitasse de mais pesquisa assim... 

Aluno 02G2: acho que é por isso que muita gente não consegue... 

Aluno 03G2: mas é porque também tem o... o que você disse né? o viés crítico...  

Aluno 02G2: fica marcando a quatro... a um... ou a zero ( ) 

Aluno 03G2: (...) que é uma análise crítica né a ((alternativa)) a... vamos na ((alternativa)) 
a então? 

 
 
O debate estabelecido a partir desse comentário nos revela que, além da complexidade 

da pesquisa, os participantes reconhecem que precisam levar em consideração o viés crítico, ou 
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osicionar 

a respeito delas. Por esse motivo, na conclusão da avaliação, os alunos consideraram a 

alternativa A valendo cinco pontos. A alternativa D foi considerada como quatro pontos, pois 

necessitava de uma pesquisa mais aprofundada que a alternativa C, mas não poderia ser cinco 

pontos porque foi ponderado que a reflexão contida na letra A seria mais abrangente. Por fim, 

a alternativa B seria o zero, já que trouxe uma informação falsa, com um erro na data.  

Comparando as conclusões dos Grupos 1 e 2, constatamos uma concordância entre as 

pontuações zero e um, mas uma discordância entre as pontuações quatro e cinco. Essa 

discordância reflete que o caráter subjetivo da avaliação promove uma tenuidade entre essas 

duas pontuações, cabendo aos participantes refletir sobre os critérios pressupostos e qual o 

posicionamento adotado pelo grupo diante deles. Retomaremos os movimentos demandados 

nas alternativas A e D para analisar a compreensão dos estudantes sobre esses critérios (Cf. 

Figuras 29 e 30). 

 
Figura 29  Movimento demandado para a alternativa A da questão 41, 5ª edição da ONHB, 

4ª fase 
 

 
 

Fonte: elaboração própria (2020) 
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Figura 30  Movimento demandado para a alternativa D da questão 41, 5ª edição da 
ONHB, 4ª fase 

 

 
 

Fonte: elaboração própria (2020) 
 

Na alternativa A (Cf. Figura 29), a terceira ação pontuada elenca que é necessário 

-

administrativo atual do Brasil e refletir sobre o porquê28  

não corresponde ao mapa político-

reflexivo.  

Por outro lado, a alternativa A (Cf. Figura 29), na quarta ação pontuada, elenca que é 

ou através da pesquisa, para identificar se houve uma campanha para a criação dos territórios 

de Carajás e Tapajós no Pará e correlacionar a informação para perceber se o mesmo ocorre na 

conhecimentos, que podem ter sido adquiridos ao longo de sua formação ou através da pesquisa, 

para identificar o contexto histórico da época e se a ideologia do governo vigente motivou a 

criação de territórios de fronteiras, informação que até então não havia aparecido nas 

demais alternativas29  

 
28 Grifo nosso 
29 Grifo nosso 
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Em sua análise, o Grupo 1 considerou estratégico pensar que o acréscimo de uma nova 

informação, a qual exigiria outras pesquisas e reflexão, agregaria um peso maior à alternativa, 

tornando a alternativa D cinco pontos, enquanto o Grupo 2 considerou estratégico pensar que, 

apesar de a alternativa D exigir uma pesquisa com mais processos, a alternativa A poderia valer 

mais pontos por englobar um viés crítico maior, ponderando que o aluno não precisa apenas 

decodificar e interpretar a informação, mas sim refletir e se posicionar sobre elas.  

Cope e Kalantzis (2015), ao discutir sobre a Pedagogia dos Multiletramentos, nos 

dizem que o processo de aprendizagem envolve uma série de movimentos, dentre eles o 

movimento de Enquadramento/Análise Crítica. Em uma abordagem da pedagogia reflexiva, os 

autores retratam que a análise pode englobar aspectos funcionais e aspectos críticos, os quais 

sistematizaremos (Cf. Tabela 4) para estabelecer uma relação com a análise das alternativas das 

questões da ONHB.  

 
Tabela 4  Sistematização dos aspectos da análise funcional e da análise crítica 

 
Análise 

Aspectos funcionais Aspectos críticos 
O que isso faz? De quem é ponto de vista ou perspectiva que isso 

representa? 

Como acontece? A quem isso afeta? 
Qual é a sua estrutura, função, relações e contexto? A quais interesses serve? 

Quais são as suas causas e quais são os seus 
efeitos? 

Quais são as suas consequências sociais e ambientais? 

 
Fonte: elaboração própria (2020) a partir de Cope e Kalantzis (2015, p. 20-21) 

 
De acordo com Cope e Kalantzis (2015), a Análise Funcional é um processo de 

conhecimento que examina uma parte de um conhecimento específico, ação, objetivo ou 

significado. Nesse sentido, são desenvolvidas cadeias de raciocínio e explicações objetivas, de 

caráter informativo. Em contrapartida, a Análise Crítica é um processo de conhecimento que 

interroga os interesses humanos, suas intenções e motivações, desenvolvendo raciocínios e 

explicações que indagam o mundo dentro de sua subjetividade, constituindo-se por um caráter 

argumentativo. Tais concepções são permeadas, sobretudo, pela Pedagogia Crítica, cujo 

precursor, o educador Paulo Freire, disseminou uma Pedagogia da Libertação (FREIRE, 1967; 

1968; 1996), focada nos problemas sociais do mundo e no exercício da reflexão e ação para 

transformar a realidade (COPE;KALANTZIS, 2007).  

Embora estejamos nos embasando nas contribuições do NEL para considerar os 

múltiplos letramentos e não nas colocações do GNL, o qual trata dos multiletramentos, o 
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enquadramento é relevante para pensarmos em como os aspectos críticos podem se diferenciar 

dos funcionais em uma análise com base na investigação, pois demanda um envolvimento do 

estudante para pensar não só na forma do texto, mas em sua composição diante das estruturas 

sociais.  

Ao atribuir pontuações às alternativas, a ONHB, em seus procedimentos 

metodológicos, reconhece que há outros aspectos a serem avaliados em uma análise, além das 

critérios que definem se determinada análise/interpretação contempla mais ou menos atributos 

daquilo que se espera do participante. A partir das análises dos Grupos 1 e 2, identificamos 

recorrências nos critérios de avaliação, os quais investigaremos também na análise do Grupo 3. 

Antes disso, retomaremos (Cf. Quadro 8) os percursos observados até aqui a fim de 

compreendermos todo o processo. 

 
Quadro 8  Síntese do percurso dos Grupos 1 e 2 na resolução da questão 41, 5ª edição da 

ONHB, 4ª fase 
 

Grupo 1 Grupo 2 

C
O

N
SI

D
E

R
A

Ç
Õ

E
S

 I
N

IC
IA

IS
 

 alunos acessaram o site por meio de um 
atalho que estava linkado no navegador 
e buscaram nele a edição desejada; 

 olharam a questão elencada, abriram o 
link para ampliar as informações sobre 
o documento norteador.  

 observaram que o documento, um 
mapa, tem uma legenda e fizeram a 
leitura das palavras-chave.  

 voltaram para a questão, leram o 
enunciado e, em seguida, todas as 
alternativas; 

 articulam estratégias de resolução; 
 decidem que é necessário recorrer à 

pesquisa para verificar as informações 
das alternativas; 

 consideraram importante pesquisar 
primeiro a alternativa que poderia valer 
zero; 

 alunos utilizaram a barra de pesquisa do 
navegador e elencaram o descritor 
"ONHB 5" para direcionar a busca; 

 leram o enunciado da questão; 
 clicaram no link para abrir e ampliar o 

documento norteador, mas não 
comentaram sobre a legenda ou 
palavras-chave; 

 comentaram suas impressões iniciais 
sobre o mapa e reconheceram 
elementos que o diferencia de outros 
mapas; 

 voltaram para a questão, leram as 
alternativas; 

 comentaram suas impressões iniciais 
das alternativas e concluíram que A e D 
precisavam de pesquisa/investigação; 

 consideraram importante pesquisar 
primeiro as alternativas que poderiam 
valer quatro ou cinco pontos; 

 

 iniciou a pesquisa para verificar a 
informação contida na alternativa B; 

 encontraram um artigo científico e 
localizaram nele uma informação que 
divergia daquilo que apresentava a 
alternativa B; 

 refletiram e discutiram sobre as 
informações da alternativa B; 

 iniciou a pesquisa para verificar as 
informações contidas na alternativa A; 

 abriram o link de um artigo científico 
localizado nos conteúdos relacionados da 
questão, efetuando sua leitura; 

 estabeleceram relações do texto lido com as 
informações trazidas pelas alternativas, 
expondo algumas considerações sobre o que 
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 consideraram necessário confirmar a 
veracidade das informações em outras 
fontes; 

 contrastaram as informações 
encontradas na pesquisa e concluíram 
que a alternativa B não possui 
veracidade, podendo ser atribuída à 
pontuação zero; 

 fizeram uma correlação das leituras 
com a alternativa C, caracterizando-a 
como descritiva, o que não a torna zero, 
por ser verídica, mas a impossibilita de 
valer as pontuações quatro ou cinco; 

 decidiram analisar a alternativa A, 
efetuaram pesquisas, ficaram reflexivos 
e concluíram que precisavam pesquisar 
mais a respeito; 

 fizeram a leitura de todas as 
alternativas, ponderando sobre as 
pontuações atribuídas a cada uma. 

 consideraram que a alternativa A trazia 
informações verdadeiras, sobre as quais 
precisariam pesquisar e que alternativa 
C seria totalmente descritiva, alegando 
que os conhecimentos mobilizados 
eram básicos; a alternativa D também 
foi considerada verdadeira, mas 
levantou 

 dúvidas e questionamentos, que 
necessitavam ser pesquisados; 

 pesquisaram sobre as informações 
contidas na alternativa D; 

 leram novamente a alternativa D e 
discutiram suas informações, 
recorrendo ao conteúdo pesquisado; 

 ponderaram que a alternativa D trazia 
informações que a alternativa A não 
contemplava, principalmente por 
englobar uma perspectiva histórica; 

 

poderia ser falso e sobre o que precisaria de 
um aprofundamento maior na pesquisa; 

 leram a alternativa B e debateram sobre a 
nomenclatura utilizada para definir 

 
 retomaram a leitura do artigo científico e 

buscaram outras fontes de pesquisa para a 
informação; 

 refletiram sobre as leituras realizadas e 
concluíram que a alternativa B trazia 
informações não verídicas; 

 leram a alternativa A, comentaram sobre ser 
interessante e que poderia valer quatro 
pontos; 

 leram a alternativa B e comentaram que 
apresentava informações muito básicas, 
podendo valer um; 

 leram a alternativa D e, primeiramente, 
associaram também à pontuação quatro; 

 um dos participantes levantou a hipótese da 
alternativa ser considerada pela comissão 
organizadora da olimpíada como cinco 
pontos por estabelecer uma 
contextualização do passado com o 
momento atual; 

 debateram sobre as alternativas A e D; 
 retomaram o documento norteador da 

questão para compreender melhor a 
alternativa A, considerando-a 
potencialmente como cinco pontos; 

 discutem que a alternativa A é facilmente 
localizada por meio do link fornecido nos 
conteúdos relacionados; 

 decidem pesquisar mais a respeito da 
alternativa D; 

 um dos participantes apontou que é 
importante pensar que, além da 
complexidade da pesquisa, é preciso levar 
em consideração o viés crítico; 

 discutem a respeito e ponderam que a 
alternativa A seria cinco pontos; 

 ponderam que a alternativa D poderia ser 
considerada quatro pontos, pois necessitava 
de uma pesquisa mais aprofundada que a 
alternativa C, no entanto, não poderia ser 
cinco pontos porque a alternativa A aborda 
uma reflexão mais abrangente; 

C
O

N
C

L
U

SÃ
O

 

 pontuações atribuídas 
 0 (zero): alternativa B 
 1 (um): alternativa C 
 4 (quatro): alternativa A 
 5 (cinco): alternativa D 

 

 

 pontuações atribuídas: 
 0 (zero): alternativa B 
 1 (um): alternativa C 
 4 (quatro): alternativa D 
 5 (cinco): alternativa A 
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Fonte: elaboração própria (2020) 
 

Como vimos, o Grupo 1 iniciou a pesquisa pela alternativa que considerava valer 

menos pontos, enquanto o Grupo 2 iniciou por aquelas que consideravam valer mais. O Grupo 

3 não especificou esse critério e seguiu a ordem em que as alternativas aparecem (A, B, C e D), 

começando a pesquisa verificando uma informação da alternativa A no site disponibilizado pela 

questão como conteúdo relacionado, para isso, utilizaram o comando ctrl+f 

no localizador e concluíram que é verídica.  

Em seguida, decidiram pesquisar a respeito da alternativa B, então utilizaram a barra 

clicaram no recurso de correção ortográfica automática e analisaram os resultados. A busca não 

foi satisfatória, e um dos fatores responsáveis pode ser a utilização de um descritor muito 

específico, o qual influencia nos resultados obtidos, tornando-os mais reduzidos. Diante disso, 

os alunos consideraram adotar uma outra estratégia e verificar a informação na fonte original, 

formato PDF da Constituição da República Federativa do Brasil.  

No documento, utilizaram o comando ctrl+f para localizar informações referentes ao 

Estado e o primeiro resultado surgiu no sumário. Os alunos fizeram a leitura do sumário e 

encontraram um tópico interessante ao que eles buscavam, logo, foram direto para a página da 

 itórios são 

interpretados pelo documento como sendo diferentes, o que invalidaria a informação trazida 

pela alternativa B.  

Partindo disso, fizeram a leitura da alternativa C, a avaliaram como sendo um, fizeram 

a leitura da alternativa D e resolveram pesquisar mais a respeito de suas informações. Digitaram 

que não serviria ao propósito, então voltaram para a página de busca, analisaram os resultados 

e alteraram o descr

assim como os Grupos 1 e 2, o Grupo 3 consulta múltiplas fontes no movimento de pesquisa, 

elaborando estratégias de adequação, quando necessário, selecionando, articulando e 

contrapondo informações. Continuando, voltaram para a questão, leram novamente a 

 

Nos resultados da busca, visualizaram a chamada de um site 
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fato que despertou a atenção dos alunos para investigar se isso foi na época do governo de 

Getúlio Vargas. Um outro site chamou a atenção; nele, fizeram a leitura de um artigo sobre o 

assunto e utilizaram o comando ctrl+f 

leituras e discussões, os estudantes acordaram que a alternativa D seria verdadeira e ponderaram 

sobre as pontuações atribuídas.  

 
 
Aluno 01G3: porque tipo ele não ocupou... olha... pertencia 

                                                                                          [   

Aluno 03G3: como uma base de guerra 

((Aluno 03G3 volta a ler a aba sobre Noronha e analisar os pontos, depois um breve 
momento de silêncio)) 

Aluno 01G3: foi primeiro o governo assumiu e depois passou para o estado 

((aluno fez um som como se estivesse forçando a garganta. Logo depois o Aluno03G3 
começa a ler novamente o texto sobre Noronha; breve momento de silêncio)) 

Aluno 03G3: tá 

Aluno 01G3: segura que eu vou voltar... pronto 

((alunos voltam para a questão para marcar qual eles acham que é  verdadeira)) 

Aluno 01G3: pronto... essa aqui...  cê acha... tá verdadeira então... pronto eu acho então... 

abrindo o documento aqui relacionando já dar pra vê 

              [  

 

Alu
aprofundada  

 
 
Discutiram que a alternativa B seria zero, pois verificaram na própria Constituição 

Federal e as informações não condizem; nesse caso, mesmo pesquisando e debatendo de 

maneiras distintas, os três grupos chegaram às mesmas conclusões. Enquanto isso, a alternativa 

C seria um, já que só olhando a imagem da questão é fácil perceber, se encaixaria como 

na resolução do Grupo 1 enquanto avaliavam a alternativa C, e o Grupo 2 também atribuiu a 

ela a pontuação um, então há uma semelhança na percepção dos dois grupos a respeito dos 

processos envolvidos para compreendê-la e verificar suas informações.  
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Por outro lado, a alternativa A seria quatro, sob a justificativa que só olhando o 

documento disponibilizado daria para perceber, e a alternativa D seria cinco porque há uma 

interpretação histórica e uma pesquisa mais aprofundada. Sobre essas alternativas, o Grupo 1 

chegou a conclusões similares ao Grupo 3, alegando que a alternativa D poderia valer cinco 

pontos por envolver aspectos históricos que não estavam presentes na alternativa A, sendo 

assim, mais ampla; já o Grupo 2 enfrentou um conflito por pensar, em um primeiro momento, 

que a alternativa A poderia valer menos pontos que a D por ser facilmente localizada em um 

dos links disponibilizados pela questão, no entanto, mudaram seu posicionamento após refletir 

que, apesar disso, ela contemplava um fator crítico mais marcante do que a alternativa D.    

 
 

Professora Pesquisadora:  

Aluno 01G3: Quatro 

                          ] 

Aluno 03G3: Como quatro 

Professora Pesquisadora: Quatro? por qual motivo? 

Aluno 03G3: vai.. 

Aluno 01G3: Quer que eu fa/le? 

Aluno 03G3: Vá explique  

Aluno 01G3: Tipo... nós né tivemos que pesquisar para saber ela... mas tava nos conteúdos 
relacionados algo sobre a pe/ lendo o conteúdo que:: já dá pra você notar logo no início já 
fala... dizendo que ela é verdadeira dentre as outras ela... é um pouco ma/é mais detalhada 

no navegador))  

Aluno 03G3: Pronto você precisa de uma pesQUIsa pra ver a questão dá pra ver direto no 
mapa os carajás tapajós dá pra ver tudo isso no mapa... mas quando você vai pesquisar  aí 
você ver que houve a criação... a tentativa de criação no caso exige uma pesquisa um pouco 
mais aprofundada... mas não é o que trás um pensamento muito profundo daquilo... você 
só entende que aconteceu e/e e foi lá daquela época e pronto não trás algo mais... como por 

ideologia de regime de Vargas... aí leva você a refletir que tipo de ideologia porque isso 
aconteceu... como aconteceu porque::  foi nesse governo as consequências disso aí... então 
é algo assim que você pesquisa... mas é fácil de encontrar ela é completa... mas NÃO 
TÃO... não trás um pensamento assim... é mais direto assim... mais livro didático vamos 
dizer assim 
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Ainda sobre as conclusões do Grupo 3, a fala do Aluno03G3 nos remete a discutir 

novamente os elementos apresentados por Cope e Kalantzis (2015) para definir os aspectos 

funcionais e os aspectos críticos da análise.  

O estudante menciona que a alternativa D os leva a refletir sobre a ideologia do 

governo da época, bem como sobre o acontecimento em questão, considerando suas as causas 

e as consequências, por isso valeria cinco pontos. Ao contrário da alternativa A, que exige uma 

pesquisa, mas sem tanta exigência reflexiva, com uma abordagem mais informativa, se 

assemelhando ao livro didático. Essa comparação nos chamou a atenção, pois, na perspectiva 

desse estudante o livro didático, principal instrumento pedagógico utilizado, possui um caráter 

mais informativo/conteudista do que reflexivo/crítico.  

Sabemos que o estudante não teve a intenção de discutir propriamente sobre as práticas 

de letramentos, pois está no Ensino Médio e não possui aprofundamento no estudo teórico do 

tema. No entanto, sua percepção nos leva diretamente à reflexão sobre essas práticas. 

Anteriormente, discutimos com base, principalmente, em Knobel e Lankshear (2007), Ribeiro 

(2008) e Coscarelli (2016; 2017) que o modo como as práticas de letramento são abordadas 

influencia no perfil do leitor e nas relações de ensino e aprendizagem, não as mudanças de 

suporte, porém, o suporte utilizado também deve ser considerado na compreensão desse 

processo. Se o suporte não contempla a perspectiva de criticidade, interação e colaboração dos 

novos letramentos, é preciso refletir sobre transformações dele e/ou das abordagens 

pedagógicas do professor para esse fim.   

Na perspectiva que adotamos sobre os letramentos digitais, as tecnologias digitais 

ampliam as possibilidades para a construção de uma nova mentalidade, a qual envolve as 

características mencionadas, mas não fazem sozinhas todo o trabalho. É preciso que os usuários 

sejam conscientes do seu papel enquanto construtores do conhecimento, e é preciso que escola 

e professores exerçam seu papel de orientação, com práticas que contemplem as amplas 

possibilidades promovidas por meio dessas tecnologias. A partir da fala destacada do Aluno 

03G3, percebemos que, em sua percepção, à alternativa que mais se aproxima das 

características mencionadas a respeito de uma nova mentalidade seria atribuída a pontuação 

máxima. 

Por fim, para concluir as considerações sobre a alternativa D, é ressaltada pelo Aluno 

03G3 a exigência de um conhecimento prévio do contexto histórico por parte do aluno, para 

que possa articular as informações, sendo esse também um argumento para atribuir o peso cinco 

à alternativa. 
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Aluno 01G3: eh:... ela necessitou de um pouco mais de pesquisa pra confirmar 

Aluno 03G3: eh:.. a questão de Noronha a/ a gente viu a criação eh:.. a criação do território 
como fronteira... a criação do arquepélogo... eh... essa diferença de pertencer ao 
Pernambuco e... antes ela ser uma/ uma...região mais autônoma a questão da ideologia do 
governo de Vargas... 

Aluno 01G3: (de crescer) 

                                 [ 

Aluno 03G3: que era muito protecionista eh: ... nacionalista... então exige isso do 
(conhecimento anterior) como foi a questão da jogada do governo de Vargas na/na década 
de quarenta e dois né?... eh mais ou menos no estado novo 

 
 
Após finalizar a questão, o Aluno 01G3 comentou sobre a possibilidade de, atualmente, 

a equipe organizadora da Olimpíada Nacional em História do Brasil adotar outras concepções 

para a elaboração das questões e que o fato de a 5ª Edição ter ocorrido no ano de 2013 poderia 

influenciar nas percepções para atribuir as pontuações. A partir disso, foi exposto pela 

Professora Pesquisadora que, em determinadas vezes, os participantes (alunos e professores) 

pensam a partir de um determinado padrão, o qual não condiz com o que a equipe organizadora 

espera naquele momento, e isso pode ocasionar divergências no gabarito.  

Sobre isso, consideramos que há um grau de subjetividade nas avaliações da 

Olimpíada de História diante da natureza da disciplina e das demais abordagens teóricas que a 

permeiam, mas que os critérios estabelecidos nos processos metodológicos são evidentes, por 

mais que a comissão organizadora não os disponibilize diretamente aos participantes e são esses 

critérios que auxiliam na redução da subjetividade. Os conflitos ocorridos pela divergência de 

gabarito entre participantes e comissão organizadora se relacionam com a forma como esses 

critérios são estabelecidos/compreendidos pelas partes envolvidas. 

Em nossa análise, buscamos investigar essas recorrências e, posteriormente, faremos 

uma sistematização dos critérios envolvidos para perceber de forma mais concreta tais relações. 

Encaminhando para o fim desta subseção que trata da resolução da questão geral, retomaremos 

(Cf. Quadro 9), os percursos realizados pelos três grupos.  

 
Quadro 9  Síntese do percurso dos Grupos 1 e 2 na resolução da questão 41, 5ª edição da 

ONHB, 4ª fase 
 

          Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 
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 alunos acessaram o site 

por meio de um atalho 
que estava linkado no 
navegador e buscaram 
nele a edição desejada; 

 olharam a questão 
elencada, abriram o link 
para ampliar as 
informações sobre o 
documento norteador.  

 observaram que o 
documento, um mapa, 
tem uma legenda e 
fizeram a leitura das 
palavras-chave.  

 voltaram para a questão, 
leram o enunciado e, em 
seguida, todas as 
alternativas; 

 articulam estratégias de 
resolução; 

 decidem que é 
necessário recorrer à 
pesquisa para verificar 
as informações das 
alternativas; 

 consideraram 
importante pesquisar 
primeiro a alternativa 
que poderia valer zero; 

 alunos utilizaram a barra 
de pesquisa do navegador 
e elencaram o descritor 
"ONHB 5" para direcionar 
a busca; 

 leram o enunciado da 
questão; 

 clicaram no link para abrir 
e ampliar o documento 
norteador, mas não 
comentaram sobre a 
legenda ou palavras-
chave; 

 comentaram suas 
impressões iniciais sobre 
o mapa e reconheceram 
elementos que o 
diferencia de outros 
mapas; 

 voltaram para a questão, 
leram as alternativas; 

 comentaram suas 
impressões iniciais das 
alternativas e concluíram 
que A e D precisavam de 
pesquisa/investigação; 

 consideraram importante 
pesquisar primeiro as 
alternativas que poderiam 
valer quatro ou cinco 
pontos; 

  

 alunos utilizaram a 
barra de pesquisa do 
navegador e elencaram 
o descritor "ONHB" 
para direcionar a busca; 

 clicaram no link para 
abrir e ampliar as 
informações do 
documento norteador; 

 visualizaram os 
elementos do mapa e 
discutiram suas 
primeiras impressões; 

 voltaram para a 
questão, leram o 
enunciado e as 
alternativas; 

 começaram a leitura 
das alternativas com 
comentários, mas um 
dos alunos pediu para 
fazê-los após a leitura 
de todas elas; 

 efetuaram a leitura, 
comentaram sobre as 
alternativas e definiram 
que precisavam 
pesquisar a respeito 
delas; 

 consideraram 
importante pesquisar, 
mas não especificaram 
por qual começar; 
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A
  iniciou a pesquisa para 

verificar a informação 
contida na alternativa B; 

 encontraram um artigo 
científico e localizaram 
nele uma informação 
que divergia daquilo que 
apresentava a alternativa 
B; 

 refletiram e discutiram 
sobre as informações da 
alternativa B; 

 consideraram necessário 
confirmar a veracidade 
das informações em 
outras fontes; 

 contrastaram as 
informações 
encontradas na pesquisa 
e concluíram que a 
alternativa B não possui 
veracidade, podendo ser 
atribuída à pontuação 
zero; 

 iniciou a pesquisa para 
verificar as informações 
contidas na alternativa A; 

 abriram o link de um 
artigo científico 
localizado nos conteúdos 
relacionados da questão, 
efetuando sua leitura;  

 estabeleceram relações do 
texto lido com as 
informações trazidas pelas 
alternativas, expondo 
algumas considerações 
sobre o que poderia ser 
falso e sobre o que 
precisaria de um 
aprofundamento maior na 
pesquisa; 

 leram a alternativa B e 
debateram sobre a 
nomenclatura utilizada 

 

 iniciou a pesquisa para 
verificar as 
informações contidas 
na alternativa A; 

 abriram o link de um 
artigo científico 
localizado nos 
conteúdos relacionados 
da questão, 
visualizando-o; 

 realizaram buscas no 
documento e 
confirmaram a 
veracidade da 
alternativa A; 

 decidiram pesquisar 
sobre a alternativa B; 

 a pesquisa realizada 
não trouxe resultados 
satisfatórios; 

 optaram por pesquisar a 
informação na fonte 
original: a 
Constituição; 
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 fizeram uma correlação 
das leituras com a 
alternativa C, 
caracterizando-a como 
descritiva, o que não a 
torna zero, por ser 
verídica, mas a 
impossibilita de valer as 
pontuações quatro ou 
cinco; 

 decidiram analisar a 
alternativa A, efetuaram 
pesquisas, ficaram 
reflexivos e concluíram 
que precisavam 
pesquisar mais a 
respeito; 

 fizeram a leitura de 
todas as alternativas, 
ponderando sobre as 
pontuações atribuídas a 
cada uma. 

 consideraram que a 
alternativa A trazia 
informações 
verdadeiras, sobre as 
quais precisariam 
pesquisar e que 
alternativa C seria 
totalmente descritiva, 
alegando que os 
conhecimentos 
mobilizados eram 
básicos; a alternativa D 
também foi considerada 
verdadeira, mas 
levantou dúvidas e 
questionamentos, que 
necessitavam ser 
pesquisados; 

 pesquisaram sobre as 
informações contidas na 
alternativa D; 

 leram novamente a 
alternativa D e 
discutiram suas 
informações, recorrendo 
ao conteúdo pesquisado; 

 ponderaram que a 
alternativa D trazia 
informações que a 
alternativa A não 
contemplava, 
principalmente por 
englobar uma 
perspectiva histórica; 

 

 retomaram a leitura do 
artigo científico e 
buscaram outras fontes de 
pesquisa para a 
informação; 

 refletiram sobre as leituras 
realizadas e concluíram 
que a alternativa B trazia 
informações não 
verídicas; 

 leram a alternativa A, 
comentaram sobre ser 
interessante e que poderia 
valer quatro pontos; 

 leram a alternativa B e 
comentaram que 
apresentava informações 
muito básicas, podendo 
valer um; 

 leram a alternativa D e, 
primeiramente, 
associaram também à 
pontuação quatro; 

 um dos participantes 
levantou a hipótese da 
alternativa ser 
considerada pela 
comissão organizadora da 
olimpíada como cinco 
pontos por estabelecer 
uma contextualização do 
passado com o momento 
atual; 

 debateram sobre as 
alternativas A e D; 

 retomaram o documento 
norteador da questão para 
compreender melhor a 
alternativa A, 
considerando-a 
potencialmente como 
cinco pontos; 

 discutem que a alternativa 
A é facilmente localizada 
por meio do link fornecido 
nos conteúdos 
relacionados; 

 decidem pesquisar mais a 
respeito da alternativa D; 

 um dos participantes 
apontou que é importante 
pensar que, além da 
complexidade da 
pesquisa, é preciso levar 
em consideração o viés 
crítico; 

 discutem a respeito e 
ponderam que a 

 consultaram o 
documento em formato 
PDF da Constituição, 
fazendo leituras e 
realizando buscas pela 
informação desejada; 

 concluíram que a 
informação da 
alternativa B seria falsa 
porque a constituição 
interpreta estados e 
territórios como 
conceitos diferentes; 

 realizaram a leitura da 
alternativa C, 
avaliando-a como um;  

 letram a alternativa D e 
resolveram pesquisar 
mais a respeito de suas 
informações; 

 pesquisaram sobre as 
informações da 
alternativa D em 
diferentes fontes a 
partir de diferentes 
descritores; 

 retornaram à questão, 
leram novamente e 
realizaram novas 
buscas na internet; 

 fizeram leituras das 
informações 
encontradas e 
debateram sobre elas; 

 ponderaram sobre as 
pontuações atribuídas; 

 pontuaram a alternativa 
B como zero por 
apresentar informações 
diferentes do que 
apresenta a 
Constituição;  

 classificaram a 
alternativa C  como 
descritiva, atribuindo a 
ela a pontuação um; 

 ponderaram que a 
alternativa A poderia 
valer quatro pontos 
porque é facilmente 
perceptível no 
documento fornecido 
como conteúdo 
relacionado da questão,  

 consideraram que a 
alternativa D poderia 
valer cinco pontos por 
apresentar uma 
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alternativa A seria cinco 
pontos; 

 ponderam que a 
alternativa D poderia ser 
considerada quatro 
pontos, pois necessitava 
de uma pesquisa mais 
aprofundada que a 
alternativa C, no entanto, 
não poderia ser cinco 
pontos porque a 
alternativa A aborda uma 
reflexão mais abrangente; 

  

interpretação histórica 
e uma pesquisa mais 
aprofundada, além de 
envolver o 
conhecimento prévio 
dos alunos; 

  

C
O
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 pontuações atribuídas: 
 0 (zero): alternativa B 
 1 (um): alternativa C 
 4 (quatro): alternativa A 
 5 (cinco): alternativa D  

 pontuações atribuídas: 
 0 (zero): alternativa B 
 1 (um): alternativa C 
 4 (quatro): alternativa D 
 5 (cinco): alternativa A 

 

 pontuações atribuídas: 
 0 (zero): alternativa B 
 1 (um): alternativa C 
 4 (quatro): alternativa A 
 5 (cinco): alternativa D 

 
Fonte: elaboração própria (2020) 

 
Correspondendo o gabarito dos participantes com o gabarito estabelecido pela 

comissão organizadora da olimpíada para a 41ª questão da 5ª edição, verificamos que apenas o 

Grupo 2 atribuiu as mesmas pontuações do gabarito oficial às alternativas (Cf. Tabela 5), pois 

os Grupos 1 e 3 consideraram como quatro pontos aquela que valeria cinco pontos e vice-versa. 

Apesar disso, podemos verificar também que os três grupos alcançaram a percepção almejada 

para as pontuações zero e um.  

 
Tabela 5  Gabarito oficial da questão 41, 5ª edição da ONHB, 4ª fase 

 
 
Questão 41 

Pontos atribuídos às alternativas 
A B C D 

 5 0 1 4 

Grupo 1 4 0 1 5 

Grupo2 5 0 1 4 

Grupo 3 4 0 1 5 

 
Fonte: elaboração própria (2020) a partir do gabarito fornecido pela comissão organizadora da ONHB 

disponível em https://www2.olimpiadadehistoria.com.br/dl/1I8L2S6kwNQ_MDA_547)b4_ Acesso em 26 de jul. 
de 2020. 

Conforme citado anteriormente, é possível atribuir as divergências ao grau de 

subjetividade que perpassa as avaliações, tendo em vista que atributos caracterizados com peso 

maior para os participantes podem ser caracterizados com peso menor pela comissão 

organizadora ou o contrário. Os critérios estabelecidos para amenizar esse grau de subjetividade 
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parecem ser mais definidos nas pontuações zero e um, já que não se considera aspectos 

funcionais tão complexos e/ou aspectos críticos, enquanto nas alternativas que valem quatro e 

cinco esses critérios são mais tênues.  

Embora tenham chegado a diferentes conclusões, a partir da análise do processo de 

resolução da questão comum aos três grupos, constatamos que os critérios adotados para avaliar 

as alternativas como sendo zero, um, quatro ou cinco, seguem princípios convergentes e que a 

divergência surge nas alternativas de maior pontuação por uma questão de percepção dos 

estudantes quanto aos aspectos de pesquisa e criticidade. Por fim, os três grupos nos revelaram 

aspectos fundamentais (Cf. Figura 31): elencar estratégias sobre o caminho a ser percorrido; 

correlacionar as informações fornecidas com as informações pesquisadas; debater com o grupo 

para chegar a um consenso. 

 
Figura 31  Aspectos mobilizados na resolução de questões da ONHB 

  

 

 
Fonte: elaboração própria (2020) 

 
A partir dos aspectos mobilizados na resolução das questões, ficou evidente que, na 

ONHB, os participantes precisam estabelecer uma mentalidade de historiador para se relacionar 

com o documento norteador da questão, o qual serve como ponto de partida para a discussão 

do tema. Ao assumir essa postura investigativa, aspectos do ethos são mobilizados para que 

possam elencar as estratégias e os caminhos a serem percorridos. Durante a correlação das 

informações fornecidas pela questão com as informações pesquisa

presente, pois lê criticamente textos, contrasta informações, formula questionamentos e 

indagações sobre como o conteúdo pode servir ao propósito almejado na questão. No debate 

em grupo, que permeia todo o processo de resolução e culmina no final com a avaliação, os 

estudantes articulam as estratégias elencadas, com os caminhos trilhados e refletem sobre os 

pesos de cada ação executada diante das análises das alternativas.  

Sintetizando, podemos dizer que esses elementos constituem os letramentos digitais 

envolvidos na ONHB por promoverem uma aprendizagem pautada em uma prática de 
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letramento realizada em ambiente digital que considera aspectos de como os participantes 

alteram seu modo de se relacionar com esse ambiente. Em linhas gerais, o potencial das 

tecnologias digitais é ampliado para uma visão de que essas tecnologias não são apenas um 

meio de fazer determinada ação com uma ferramenta tecnológica, mas sim uma nova atitude 

perante a realidade. Essa nova atitude pressupõe uma nova forma de pensar e de agir focada na 

coletividade como unidade de produção, competência e inteligência (KNOBEL; 

LANKSHEAR, 2007).  

Seguiremos a análise a fim de elencar outros dados que culminem na construção de 

uma matriz para categorizar, à luz dos letramentos digitais, os procedimentos metodológicos 

mobilizados pelos estudantes na resolução de questões da ONHB, bem como as ações que estão 

envolvidas nesse processo. Nessa próxima etapa, verificaremos como se deu a resolução das 

questões específicas para os grupos, ou seja, questões diferentes para cada e suas possibilidades.   

 

4.2 SOBRE A RESOLUÇÃO DAS QUESTÕES ESPECÍFICAS  

 

Nessa subseção trataremos de analisar as questões específicas e observar como os 

elementos dos letramentos digitais também são envolvidos por meio delas, pois não são 

particulares de uma questão propriamente dita, e sim dos próprios procedimentos 

metodológicos que permeiam a construção das questões. Ao contrário da subseção anterior, 

perceberemos as ações executadas a partir das especificidades de cada grupo por meio da 

análise de diferentes tipos de documentos norteadores oriundos das questões.   

 

4.2.1  Questão específica do Grupo 1 

 
A questão específica resolvida pelo Grupo 1 faz parte da oitava edição da Olimpíada 

Nacional em His

2). Nos conteúdos 

relacionados, está um link para ouvir o samba-enredo e outro para ver a história da Mangueira, 

escola de samba para a qual o samba-enredo foi composto. No enunciado, o comando direciona 

para o participante escolher uma alternativa.  

 
Figura 32  Questão 3, 8ª edição da ONHB, 1ª fase 
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Fonte: https://www2.olimpiadadehistoria.com.br/8-olimpiada/fases/index/51 Acesso em 16 de jan. de 2020 

 
Observamos que essa questão apresenta um texto no documento norteador diferente 

do foi abordado na questão anterior, pois se trata da letra de um samba-enredo. O samba-enredo, 

ou samba de enredo, é um dos elementos obrigatórios nos desfiles carnavalescos do Brasil; ele 

é composto para durar cerca de uma hora de desfile e possui relação com a temática escolhida 

pela escola de samba. Além da letra, a questão também apresenta, nos conteúdos relacionados, 

o link para que os participantes possam ouvir, o que é importante, tendo em vista que a melodia 

também é uma característica marcante do gênero.  

Para acessar a questão, os estudantes precisaram acessar a página inicial do site da 

ONHB e localizar no menu o acesso a todas as edições da Olimpíada, selecionando a opção da 

oitava edição. Assim, clicaram para acessar a questão 3, localizada na 1ª fase. Os estudantes 

iniciaram a resolução clicando no link para abrir o documento norteador da questão; nesse 

momento, percebemos certa familiaridade com o conteúdo apresentado, a letra do samba-

enredo, por meio do diálogo:  

 
 

Aluno 02G1: samba enredo da mangueira 

Aluno 03G1: conhece 
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Aluno 01G1: é não 

Aluno 02G1: é... eles foram campeões desse ano  

Aluno 02G1: ((começa a leitura)) quem me chamou mangueira 

((Aluno 02G1 se identifica com a letra, canta o samba enredo e todos acham engraçado)) 

Professora Pesquisadora: ((risos)) queria gravar a reação DEle 

((Alunos dão risadas)) 

Aluno 02G1: eu gosto da mangueira... digamos 

Aluno 01G1: vai... termine aí 

((leitura da letra do samba)) 
 
 
Como apontado, o documento da questão traz a letra do samba-enredo da escola de 

samba Mangueira, o qual conta com a composição da cantora Maria Bethânia (Cf. Figura 33). 

Os estudantes fizeram a leitura e, logo após, um dos alunos comenta que percebeu na letra 

referências a elementos de religiões de origem africana e também ao cristianismo, revelando o 

sincretismo religioso. Concomitantemente, outro aluno diz que pode ser algo relacionado à 

religiosidade da artista, nos revelando que o conhecimento cultural desses estudantes é 

envolvido nesse processo.  

Nesse tempo, o grupo começou a analisar brevemente as alternativas, fazendo 

considerações iniciais sobre as informações e pontuações. Percebemos que um dos alunos teve 

a impressão de todas as alternativas se enquadrarem como pontuação um, isso pode ser 

atribuído por trazerem informações aparentemente simples e objetivas, algo que contraria a 

expectativa dos participantes por informações mais complexas. 

 
 
((Aluno 01G1 faz a leitura do enunciado da questão e das alternativas A e B)) 

Aluno 03G1: ((após a leitura da alternativa B)) se for... se for verdadeira é a questão mesmo 

((Aluno 02G1 continua lendo as alternativas C e D)) 

Aluno 02G1: cara... essa questão aqui na época com certeza deve ter 

                             [ 

Aluno 03G1: meu deus! 

Aluno 01G1: nam... essa questão tá muito   

Aluno 02G1: só tem UM bicho! 

Aluno 01G1: ei a gente deveria ter ouvido né? 
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Um dos estudantes percebe que, até o momento, fizeram apenas a leitura da letra, mas 

não ouviram o samba-enredo. Após isso, o grupo abre o link dos conteúdos relacionados para 

executar a música no YouTube (Cf. Figura 33) e clica também no link para acessar a história da 

Mangueira.  
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Figura 33  Documento da Questão 3, 8ª edição da ONHB, 1ª fase

 

 
Fonte: https://www2.olimpiadadehistoria.com.br/8-olimpiada/fases/index/51 Acesso em 16 de jan. de 2020 
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Figura 34  Documento da Questão 3, 8ª edição da ONHB, 1ª fase 
 

 
 

Fonte: acervo próprio (2020) 
 

Os estudantes ouviram a música completa e voltaram para analisar cada uma das 

alternativas (Cf. Figura 34). Assim como na análise da questão geral, faremos o mapeamento 

das ações que os estudantes precisam executar em cada uma das alternativas, começando pela 

alternativa A (Cf. Figura 35) a fim de compreender o que foi estabelecido pela comissão 

organizadora da Olimpíada com o que foi compreendido pelos participantes. 

 
Figura 35 - Alternativas da questão 3, 8ª edição da ONHB, 1ª fase 

 

 
 

Fonte: https://www2.olimpiadadehistoria.com.br/8-olimpiada/fases/index/51 Acesso em 29 de jul. de 2020 
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Figura 36  Movimento demandado para a alternativa A da questão 3, 8ª edição da ONHB, 
1ª fase 

 

 
 

Fonte: elaboração própria (2020) 
 
Na alternativa A, o Aluno 01G1 leu que Maria Bethânia substituiu Nara Leão no 

espetáculo Opinião, logo, o Aluno 02G1 associou que é mencionado o teatro Opinião na letra 

da música, então selecionaram o trecho da alternativa, clicaram com o botão direito do mouse 

e selecionaram a opção de pesquisar no Google para confirmar, comentando que acham a 

informação muito descritiva, apesar de ser verdadeira.  

Na questão resolvida pelo grupo anteriormente, houve o mesmo critério de avaliação 

para aquela que eles consideraram demandar menos ações, menos pesquisa e menos 

reflexão/posicionamento crítico, avaliando-a como menos complexa que as demais. Nesse caso, 

percebemos que, apesar da configuração diferente da questão e da alternativa, os alunos 

possuem um raciocínio lógico para a avaliação e atribuem critérios recorrentes. Como não 

houve a oportunidade de verificar o gabarito, as estratégias se mostram recorrentes nas duas 

questões, não permitindo que o estudante pense por um outro ponto de vista, caso não consiga 

a pontuação máxima. Na situação real da olimpíada, os estudantes só possuem acesso ao 

gabarito oficial após a finalização da edição. 

Na sequência, o grupo efetuou a leitura da alternativa B. É importante observar nesse 

diálogo que o Aluno 03G1 sugeriu pesquisar para confirmar se Oyá faz referência a Iemanjá, 

mas o Aluno 02G1 afirmava que a informação já era convicta. 
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Aluno 03G1: bote Oyá pra ver se é/é Iemanjá  

Aluno 02G1: é é... fala no próprio ( )  

Aluno 01G1: uhm 

Aluno 02G1: mas é 

Aluno 01G1: o orixá dela era esse mesmo? ((seleciona trecho para pesquisar no google)) 

Aluno 02G1: mãe das tempestades 

Aluno 01G1: ((sobre a pesquisa)) ó... Oyá é um orixá também conhecido como Iansã 

Aluno 03G1: é valeu ((cita nome do Aluno 02G1)) 

 

Aluno 02G1: ih sabia disso não 

((Aluno 03G1 dá risada)) 

Aluno 01G1: Iansã... provém do nome do rio na Nigéria onde seu culto é realizado 
atualmente... chamado de/de rio Niger... 

                                                         [ 

Alunos 02G1 e 03G1: ( )  

Aluno 01G1: é uma divindade do fogo como xangô mas também  

                                                                                            [ 

Alunos: também é relacionada ao elemento AR regendo os raios 
 
 
Ao realizar a pesquisa, descobriam que Oyá se refere à Iansã, além de outras 

informações sobre essas entidades religiosas, então o Aluno 02G1 ficou surpreso e admitiu não 

ter esse conhecimento. Esse momento de aprendizagem a partir das discussões em grupo e das 

pesquisas é relevante não só para a resolução das questões, mas para a própria vida em 

sociedade, abrindo espaço para o aprofundamento na pluralidade religiosa que há no país.  

Observamos (Cf. Figura 37) que as ações mobilizadas na alternativa B possuem certa 

semelhança com as da alternativa A, porém, ao realizá-las, os estudantes concluíram que a 

informação apresentada é falsa e comentaram sobre a alternativa C parecer mais pertinente. A 

essa relação com o sincretismo, que seria a mescla de elementos de diferentes religiões. Assim, 

pesquisaram no Google a respeito dessa religiosidade híbrida da cantora e acessaram 
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religioso que  

Figura 37  Movimento demandado para a alternativa B da questão 3, 8ª edição da ONHB, 
1ª fase 

 

 
 

Fonte: elaboração própria (2020) 
 

Figura 38  Movimento demandado para a alternativa C da questão 3, 8ª edição da ONHB, 
1ª faz 

 

 
 

Fonte: elaboração própria (2020) 
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Nas ações mobilizadas para a alternativa C, verificamos que há mais procedimentos 

que nas anteriores, envolvendo aspectos que podem ser conhecimentos de mundo, da pesquisa 

realizada e da própria prática de letramento dos alunos. No entanto, diante da reflexão sobre as 

alternativas, um dos estudantes esboçou preocupação sobre as pontuações, tendo em vista que 

apostaram na alternativa C valer cinco, embora sua pesquisa tenha demandado pouco esforço. 

Em virtude disso, outro membro do grupo comentou que eles só encontraram que a informação 

é verdadeira, ainda não pensaram a respeito. Percebemos novamente o critério de complexidade 

da pesquisa envolvido nas avaliações, porém, um dos alunos chama a atenção para que seja 

considerado também o aspecto reflexivo.  

Adiante, pesquisaram sobre a alternativa D. Nessa alternativa, dizia que a música fazia 

referência a várias canções interpretadas por Maria Bethânia, então os alunos comentaram que 

mesmo nome.  

 
 
Aluno 01G1: a letra faz referência a outras canções... realmente é verdade porque faz 
referência ao carcará 

Aluno 02G1: sim... e ao próprio teatro...  

                                                     [(...) e pelo visto era um musical né porque o pessoal tava 

Aluno 01G1: teatro Opinião né?   

Aluno 01G1: a música carcará 

Aluno 02G1: ((cantando)) CARcaRÁ PEGA mata e come 

                                                                 [ 

Aluno 03G1: carcará é de Maria Bethânia? 

Aluno 02G1: é... ((faz pesquisa no google)) Chico Buarque e João do Vale carcará 

Aluno 01G1: é... Maria Bethânia... ela tem uma versão 

Aluno 02G1: E... é a mais conhecida eu acho porque 

                                                                                [ 

Aluno 01G1: é a mais 

Aluno 03G1: é a que faz PEGA MATA E COME ((tentando imitar a música)) 

((alunos acham engraçado)) 

Aluno 01G1: bem expressivo... é... realmente... todos 

                                                                                 [ 

Aluno 03G1: é 
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Os aspectos culturais dos alunos e da música se cruzam nas discussões, culminando na 

construção do conhecimento, cuja mentalidade é tipicamente pós-industrial. A pontuação 

atribuída para essa alternativa foi de quatro pontos, e o grupo resolveu repassar a avaliação que 

estava sendo feita, comentando novamente todas as alternativas.   

 
 

Aluno 01G1: então a A é verdadeira que a gente achou até no wikipédia inclusive  

Aluno 03G1: uhm...  

Aluno 02G1: B é zero 

Aluno 01G1: B é zero 

Aluno 02G1: é falsa 

Aluno 01G1: a C eu Acho que é cinco 

                                                     [ 

Aluno 03G1: eu também acho 

Aluno 01G1: (...) porque ela fala sobre essa religiosidade híbrida e a D ela só diz o que que 
tem na 

               [ (...) então provavelmente ela ia ser quatro 

 
 
Analisando o movimento realizado na resolução da alternativa D (Cf. Figura 39), 

percebemos que são envolvidos mais aspectos funcionais, assim como na alternativa A e na B, 

que demandam certa complexidade em sua pesquisa, mas que não englobam aspectos 

reflexivos/críticos, como a alternativa C.  
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Figura 39  Movimento demandado para a alternativa D da questão 3, 8ª edição da ONHB, 
1ª fase 

 

 
Fonte: elaboração própria (2020) 

 
Apesar de terem uma linha de resolução aparentemente concluída, o grupo ainda sente 

a necessidade de obter mais informações, pesquisando outras músicas de Maria Bethânia que 

possam estar envolvidas no que aborda a alternativa D. Após olharem as músicas da cantora 

Google que não redirecionaram o 

caminho percorrido, concluíram entre si que a informação é verdadeira e que seria mais 

interessante e eficaz buscar alguma análise da letra da música em questão. Buscaram então por 

comentando, a partir disso, que todas as pesquisas acabam levando-

 

Para concluir, percebemos que as estratégias e os critérios elencados pelos alunos na 

resolução dessa questão específica se assemelham aos utilizados na questão geral, priorizando 

o papel da pesquisa e as reflexões envolvidas no processo.   

 
 

Aluno 01G1: porque é uma informação muito fácil de encontrar e é só o fato/é o 
acontecimento 

Aluno 02G1: ela realmente ocupou a/a ( ) lá no espetáculo e... e interpretou a canção né? 
isso realmente aconteceu mas não traz nenhum fato de maior importância dentro do 
contexto da própria música... o que é que/ o que é que o samba enredo queria trazer pra 
época e o que é que a ONHB gostaria de tratar com isso... ela é simples demais pra isso 
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                                                                                                                          [ 

Aluno 01G1: será que ela iria trazer essa música só pra falar sobre isso? 

Aluno 02G1: um fato que aconteceu num espetáculo específico? 
 
 
Nesse pensamento, as alternativas C e D foram consideradas como cinco e quatro 

pontos, respectivamente. Constatamos, por meio da análise, que os alunos atribuem uma maior 

pontuação àquela que traz mais aprofundamento no tema, na pesquisa e nas correlações que 

podem ser feitas pelos estudantes a partir disso.  

 
 

Aluno 01G1: a letra C a gente considerou cinco  

Professora Pesquisadora: cinco por qual motivo? 

Aluno 01G1: porque TANto pela música que a gente percebe/quanto as pesquisas que a 
gente fez tudo... mostra como a mangueira se utilizou do sincretismo de Maria Bethânia 
pra construir o  

                [  

Aluno 03G1: samba enredo 

Aluno 01G1: (...) samba enredo dela... e... é algo bastante presente 

Aluno 02G1: a religiosidade 

Professora Pesquisadora: certo... e a letra D? 

Aluno 01G1: quatro 

Professora Pesquisadora: quatro... por quê? 

Aluno 01G1: porque ela só/só faz/só diz o que tem na música... só diz que ela faz 
referência a várias canções... é preciso pesquisar pra a gente saber só quais são essas 
canções mas não traz nada muito aprofundado 

  
 
Por fim, sintetizamos (Cf. Quadro 10) o percurso do Grupo 1 na resolução da questão 

específica e verificamos que, a partir do documento norteador, a questão promoveu um debate 

e engajamento do grupo a fim de verificar as alternativas e cumprir o objetivo de atribuir as 

pontuações. Ressaltamos a relevância do debate para uma construção coletiva do conhecimento, 

bem como para a interação com os conteúdos lidos, demonstrando conforme Knobel e 

Lankshear (2007) que os letramentos digitais são envolvidos nesse processo e a ONHB 

pressupõe esses aspectos como base.  
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Quadro 10  Síntese do percurso do Grupo 1 na resolução da questão 3, 8ª edição da ONHB, 
1ª fase 

 

Grupo 1 

C
C

O
N

S
ID

E
R

A
Ç

Õ
E

S
 I

N
IC

IA
IS

  alunos acessaram a página inicial do site da ONHB, localizaram no menu o acesso a todas 
as edições e selecionaram a oitava; 

 clicaram na fase um e selecionaram a terceira questão; 
 iniciaram a resolução clicando no link para abrir o documento norteador; 
 fizeram a leitura do documento norteador, no caso, a letra do samba-enredo da 

Mangueira; 
 comentaram que há referências a elementos de religiões de origem africana, bem ao 

cristianismo; 
 analisaram brevemente as alternativas, revelando sentir certa dificuldade; 
 perceberam que não haviam ouvido a música, então clicaram no link para esse fim; 
 voltaram para analisar as alternativas; 
 iniciaram a pesquisa a partir da leitura da alternativa A; 

D
E

SE
N

V
O

L
V

IM
E

N
T

O
 E

 C
O

N
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D
E

R
A

Ç
Õ

E
S 

D
A

 P
E

S
Q

U
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A
 

 iniciaram a pesquisa para verificar a informação contida na alternativa A; 
 confirmaram a veracidade da informação por meio da pesquisa, mas comentaram sobre 

acha-la descritiva; 
 efetuaram a leitura da alternativa B; 
 pesquisaram para verificar se Oyá faz referência a Iemanjá, mas encontraram que não; 
 consideraram a alternativa B como zero por trazer uma informação falsa e comentaram 

sobre a alternativa C ser mais pertinente; 
 correlacionaram as informações da alternativa C com o sincretismo religioso; 
 efetuaram uma pesquisa a respeito da religiosidade híbrida de Maria Betânia e acessaram 

reportagens sobre o assunto; 
 refletiram sobre as alternativas e comentaram que consideravam a alternativa C como 

cinco pontos, embora sua pesquisa tenha demandado pouco esforço; 
 pesquisaram sobre as informações da alternativa D, associando-as a seus conhecimentos 

culturais; 
 atribuíram à alternativa D quatro pontos; 
 decidiram ver novamente todas as alternativas; 
 apesar de já terem considerações sobre as alternativas, decidiram pesquisar mais 

informações; 
 pesquisaram outras músicas de Maria Bethânia e também uma análise do samba-enredo 

da Mangueira; 
 consideraram a alternativa B como zero por trazer uma informação falsa; 
 avaliaram a alternativa A como um por trazer uma informação verídica, porém simples e 

fácil de encontrar; 
 consideraram a alternativa C como cinco pontos por demandar pesquisas relacionadas ao 

sincretismo religioso de Maria Bethânia; 
 e a alternativa D como quatro pontos por exigir uma pesquisa menos aprofundada que a 

alternativa C; 

C
O

N
C

L
U

SÃ
O

  pontuações atribuídas: 
 0 (zero): alternativa B 
 1 (um): alternativa A 
 4 (quatro): alternativa D 
 5 (cinco): alternativa C 

 

Fonte: elaboração própria (2020) 
Assim como na questão geral, as escolhas dos alunos não são arbitrárias, mas sim 

motivadas por estratégias e critérios elencados a partir de suas experiências enquanto estudantes 

e também participantes da Olimpíada Nacional em História do Brasil. Discutimos, 
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anteriormente, que a comissão organizadora também possui seus próprios critérios, embora não 

sejam explicitados aos estudantes, e que a percepção dos elaboradores em relação a dos alunos 

pode causar divergência no gabarito. Nessa questão, o Grupo 1 conseguiu identificar o zero e 

o cinco, porém, de acordo o gabarito oficial (Cf. Tabela 6), houve discordância nas pontuações 

quatro e um.  

 
Tabela 6  Gabarito oficial da questão 3, 8ª edição da ONHB, 1ª fase 

 
Questão 3 

Pontos atribuídos às alternativas 
A B C D 

 4 0 5 1 

Grupo 1 1 0 5 4 

 
Fonte: elaboração própria (2020) a partir do gabarito fornecido pela comissão organizadora da ONHB 

disponível em https://www2.olimpiadadehistoria.com.br/dl/1INgv7IPqMDY_MDA_455a6_ Acesso em 20 de 
Jul. de 2020. 

 

Em uma situação real, esse aspecto não ocasionaria em desvantagem para equipe na 

competição, tendo em vista que eles conseguiram identificar a pontuação máxima. Todavia, 

como buscamos fazer uma investigação sobre as mobilizações nas resoluções das questões, é 

necessário ponderar a respeito. Seguiremos, na próxima subseção, com a análise da questão 

específica resolvida pelo Grupo 2. 

 

4.2.2 Questão específica do Grupo 2 

 

A questão específica elencada para o segundo grupo resolver faz parte da sexta edição 

dragão e a 

Figura 40). Os conteúdos relacionados consistem em dois links, sendo um para o website do 

Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura e outro para uma Dissertação.  
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Figura 40  Questão 5, 6ª edição da ONHB, 1ª fase

 

 
Fonte: https://www2.olimpiadadehistoria.com.br/6-olimpiada/fases/index/33. Acesso em 20 de jun. 2020. 

 
Como documento norteador, temos um texto acadêmico, o qual está publicado na 

Revista Eletrônica do Programa de Pós-Graduação em Museologia e Patrimônio e retrata lendas 

cearenses em torno do Dragão do Mar (Cf. Figura 41). Na questão geral, o Grupo 2 teve contato 

com um mapa e conseguiu, ao final, chegar às mesmas conclusões que a comissão organizadora 

quanto ao gabarito. Diante disso, acompanharemos como se deu a resolução da questão 

específica a fim de observar as estratégias elencadas, tal como as habilidades e competências 

envolvidas pertinentes aos letramentos digitais. Verificaremos, assim, quais foram os critérios 

utilizados pelos estudantes para atribuir pontuações às alternativas, observando as recorrências 

e divergências em relação às análises discutidas nas subseções anteriores. 
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Figura 41  Documento norteador da questão 5, 6ª ONHB, 1ª fase 
 

 
 

Fonte: https://www2.olimpiadadehistoria.com.br/6-olimpiada/documentos/documento/9 Acesso em 20 de jun. 
2020 

 
O Grupo 2 havia fechado o navegador após concluir a resolução da questão geral, 

link que os direcionou para a 

sexta edição. Diante disso, abriram a primeira fase e localizaram a questão cinco. Ao se deparar 

com a questão, a primeira atitude foi ler o trecho destacado no documento norteador e, em 

seguida, clicar no link para visualiza-lo. Ademais, efetuaram a leitura do texto coletivamente, 

seguida pela leitura do enunciado e das alternativas, sobre as quais comentaram suas impressões 

iniciais.  
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Aluno 03G2:  

Aluno 01G2: essa aí deve ser o um né ((referindo-  

Aluno 02G2: ou quatro 

Aluno 03G2: é... é::  

Aluno 01G2: ou um ou zero 

Aluno 02G2: ((alternativa)) b você não acha que é zero não? pra mim não tem nada a ver 
mas vamos ver aí... abra essa música 

Aluno 01G2: o movimento/movimento quem dera ser um peixe 

Aluno 03G2: sim 

Aluno 02G2:  

                                                     [ 

Aluno 01G2: ah é... de Fagner   

Aluno 03G2: 
Aluno 02G2 cantando ao fundo)) 

mas eu acho que aqui devia ser só fotos né 
 
 

Nesse momento, os estudantes não explicitaram critérios, apenas discutiram o que cada 

um achava à primeira vista. Ainda nessa conjuntura, percebemos que um dos alunos faz a 

antor Fagner, algo 

que pode fazer sentido ou não dentro do contexto, mas que revela o cruzamento dos 

conhecimentos de mundo dos participantes com os promovidos pela olimpíada. Logo após, 

clicaram nos links fornecidos pelos conteúdos relacionados.  
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Figura 42  Conteúdo relacionado da questão 5, 6ª edição da ONHB, 1ª fase

 
Fonte: acervo próprio (2020) 

 

Ao abrir o primeiro link, os estudantes se depararam com um erro na página, que pode 

ter sido ocasionado por alguma alteração no site, já que se trata de uma questão do ano de 2015, 

porém, navegaram mesmo assim, escolhendo um outro caminho para ler a respeito da história 

do Dragão do Mar no Ceará (Cf. Figura 42). No momento em que navegavam pela página, o 

Aluno 02G2 comentou sobre ter saudade do Dragão do Mar, demonstrando familiaridade com 

o local retratado.  

De certo modo, tal familiaridade é esperada pela capital do Ceará ser próxima da cidade 

em que se realizou a pesquisa, Mossoró  Rio Grande do Norte. Nesse ponto, é válido ressaltar 

que a comissão organizadora da Olimpíada busca apresentar a História do Brasil em sua 

totalidade, dando visibilidade também a histórias que são marginalizadas, no sentido de não 

serem exploradas pelos livros didáticos. Um exemplo paralelo é que, em sua oitava edição, a 

ONHB trouxe uma questão sobre o protagonismo da cidade de Mossoró-RN na libertação das 

pessoas escravizadas no Brasil, promovendo visibilidade em nível nacional para a história local 

de um município com menos de 300.000 habitantes, no interior do semiárido nordestino.  

Retomando, o Grupo 2 fez a leitura do texto que retratava a história do Dragão do Mar 

e abriu o segundo documento relacionado, percebendo que se tratava de uma Dissertação, 

-Abolição no Ceará: sobre histórias, memórias e 
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alternativas, refletiram sobre o que pesquisar primeiro e optaram por buscar mais informações 

sobre o movimento apontado pela alternativa B. Para isso, digitaram na barra de navegação 

Google.  

 

Aluno 02G2: e eu acho essa ((alternativa)) b... ela é crítica... mas aí vamo ver se é 
verdade... (...) eu acho que não 

                        [ 

Aluno 01G2: não tem nada a ver... ( ) isso existiu mesmo? 

Aluno 02G2: pesquise aí esse movimento quem dera ser um peixe 

            [ 

Aluno 01G2: movimento quem dera ser um peixe... isso não é nem nome de movimento... 
quem dera ser um peixe... 

Aluno 02G2: EI... isso tem a ver? vai construir um aquário aí movimento que me dera ser 
um peixe... parece muito com aquário mas não é... tem nada a ver... se não ia estar a favor 
do aquário mas não é... 

((alunos pesquisam na busca do Google  

 
O grupo clicou no link de uma reportagem localizada em um site de jornalismo, 

deparando-se com a imagem do projeto debatido pela alternativa, assim como mais informações 

sobre ele (Cf. Figura 43). 

 

Figura 43  Site localizado pelo grupo na resolução da Questão 5, 6ª edição da ONHB, 1ª 
fase 

 
 

Fonte: acervo próprio (2020) 
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Confirmaram, portanto, que o movimento realmente existiu e que fazia referência a um 

projeto do Governo do Estado do Ceará para construir um aquário, com custo milionário, na 

praia de Iracema. Os estudantes ficam surpresos com a imagem e com o valor exibido na 

manchete da reportagem.  

 

Aluno 02G2: vixe::: ia ser chique viu? 

Aluno 03G2: aí ((cita nome do Aluno 01G2)) pra você... quem dera ser um PEIxe ((lendo 
informações do site encontrado)) enquanto o Ceará sofre um dos períodos MAis crueis de 
seca de todos os tempos... governo do Ceará investe duzentos e oitenta e cinco ponto sete 
MIlhões em aquário 

                                    [ 

((alunos reagem com surpresa ao ver o valor)) 

Aluno 02G2: ia ser assim é? ((referindo-se a imagem)) 

Aluno 03G2: era pra ser assim 

Aluno 02G2: é... tipo... que massa boy... de frente pro mar... 

Aluno 01G2: sim... mas Olhe:: a seca... o ( ) 

         [ 

Aluno 03G2: o preço... enquanto tá tendo o/a... 

            [ 

Aluno 02G2: eu sei menina... eu só tô dizendo que eu achei/achei bonito a arquitetura 

                                                                                                                          [ 

Aluno 01G2: é bonito... na praia de Iracema ((começa a ler o texto do site))... 

 
Após a l

construção de um Aquário gigante na praia de Iracema, acarretando a demolição do já 

tradicion

a favor ou contra a construção do projeto.  

 

Aluno 01G2: é zero aí... é zero... é zero 

         [ 

Aluno 03G2: ele diz... é... ele diz que 

                      [ 
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Aluno 01G2: esse movimento que movimento que critica 

Aluno 03G2: (...) essa proposta aCONteceu... ó... o movimento CRITICA a proposta 

        [ 

Aluno 01G2: CRITICA a proposta... é ao contrário... o movimento quer é a construção do 
aquário 

         [ 

Aluno 02G2: volte lá pra a gente... cê leu? 

Aluno 01G2: não é não? olhe... tem no site... 

Aluno 02G2: leia lá ome... 

Aluno 03G2: na construção de um aquário gigante na praia de Iracema Acarretando a 
demolição do tradicional... DRAGÃO do mar 

Aluno 02G2: veja lá... pra mim o dragão do mar não enfrent/ah não... talvez seja... não 
lembro não 

                       [ 

Aluno 01G2: vamo olhar lá  

Aluno 02G2: tenha calma 

Aluno 01G2: hm 

((alunos vão olhar o texto novamente e fazem leituras)) 

Aluno 01G2: quem dera ser um peixe não queria construir o aquário 

Aluno 03G2: é... então critica a proposta 

Aluno 01G2: mas/mas ela quer demolir o dragão do mar? (...) acarretando... 

        [  

Aluno 03G2: nã::o... 

Aluno 03G2: não é o que tá dizendo? 

 Aluno 02G2: tá dizendo aí que va/vai derrubar a ponte::... não mas é verdade isso aí... 

                  [ 

Aluno 01G2:     

               [ 

Aluno 02G2: bote lá de novo no site 

Aluno 01G2: ah entendi... isso aqui é con/consequência disso né? é... é... entendi... não 
tava interpretando direito 

Aluno 02G2: é porque tipo iam destruir o dragão o mar pra poder fazer o aquário   

          [ 



139 

 

Aluno 01G2: é o aquário 

((alunos continuam lendo o documento)) 

Aluno 03G2: ah:: tá ali porque o nome do ( ) porque os peixes são mais bem cuidados que 
os... 

Aluno 02G2: é exatamente 

 
O debate, atrelado à leitura da alternativa e dos textos, foi fundamental para que grupo 

resolvesse o problema de interpretação que enfrentavam para compreender o sentido das 

informações, o qual altera totalmente a percepção e, consequentemente, influencia na pontuação 

atribuída. Outro ponto para o debate foi o fato de acarretar ou não na demolição do Dragão do 

Mar. Sobre isso, o Aluno 02G2 atentou, inicialmente, para o fato do local em questão não ser 

de frente para o mar, algo que já encerraria a discussão, mas, como não tinha certeza, 

continuaram pesquisando e só depois de novas reflexões puderam compreender que a 

alternativa seria zero por trazer uma informação falsa.  

Em seguida, fizeram a leitura da alternativa C e confirmaram a veracidade das 

informações no site que já estava sendo consultado sobre a história do Dragão do Mar. Passaram 

a refletir sobre a alternativa D, recorrendo à Dissertação disponibilizada pelos conteúdos 

Figuras 44 e 45).  

 
Figura 44  Localização de informação na Dissertação disponibilizada na Questão 5, 6ª 

edição da ONHB, 1ª fase 

 
Fonte: acervo próprio (2020) 
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Figura 45  Ampliação da informação localizada na Dissertação disponibilizada na Questão 
5, 6ª edição da ONHB, 1ª fase 

 

 

Fonte: acervo próprio (2020) 
 

Os estudantes efetuaram a leitura dos trechos que confirmavam a alternativa (Cf. 

Figura 45), mas tiveram dificuldade para compreendê-los, travando um novo debate em torno 

da informação localizada. Após a resolução do impasse, a discussão focou-se em ponderar sobre 

a relevância das alternativas A e D para a atribuição das pontuações.  

 
 

Aluno 03G2: ((alternativa)) b é zero e ((alternativa)) c é um... agora fica entre ((alternativa)) 
a e ((alternativa)) d 

Aluno 01G2: é... igual a outra questão 

Aluno 03G2: é... uma que é bem simples e outra que é... 

                        [ 

Aluno 01G2: (...) dividida entre a quatro e a cinco 

Aluno 01G2: que a gente precisa pesquisar mais 

Aluno 02G2: ((lê alternativas em voz baixa))   

Aluno 03G2: é exatamente 

Aluno 01G2: ( ) é a mesma lógica da outra questão... a ((alternativa)) a coloca literatura... 
os mitos... a FUNdação do povo cearense 

Aluno 03G2: se bem que essa nem precisa pesquisa muito porque já deu o link 

Aluno 01G2: foi no link foi? 
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Aluno 03G2: foi no link 

                            [ 

Aluno 02G2: foi... achei meio jogado assim.. esse... tratar disso 

Aluno 03G2: tem que ver assim... o propósito... a ONHB...  

                                                            [  

Aluno 01G2: o propósito da ONHB...  
 
 
O grupo comentou sobre a similaridade entre as ponderações das duas questões 

resolvidas, sobre uma alternativa precisar de mais pesquisa que a outra e também sobre atentar 

para o propósito da ONHB na construção da questão. Esse é um aspecto fundamental na 

resolução de uma questão, perceber qual o objetivo central do que está sendo discutido. O 

participante que faz tal consideração revela domínio dos procedimentos metodológicos da 

olimpíada e conhecimento sobre sua atuação.   

 
 

Aluno 02G2: acho que seria ((alternativa)) a 

Aluno 01G2: é 

Aluno 02G2: tipo... eu acho que seria interessante a gente entender a ((alternativa)) d... 
mas...  

[ 

Aluno 01G2: o texto tá mais... 

Aluno 03G2: é... 

Aluno 02G2: (...) pra ter o conhecimento  

Aluno 03G2: pelo documento né que ele colocou 

             [ 

Aluno 01G2: o que é ofoco... o foco... o foco do texto... olha o título... o dragão e a cidade... 
lendas do ceará...  

Aluno 03G2: pois é 

Aluno 01G2: (...) aí assim que vai ser uma coisa falando da abolição? 

Aluno 03G2: é verdade 

Aluno 02G2: é porque até jo/achei bem... tipo... do nada escravidão 

              [ 

Aluno 03G2: solto né?  
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Aluno 02G2: uhn 

Aluno 03G2: então pronto... então é a ((alternativa)) a 
 
 

O grupo sustentou a alternativa A como valendo cinco pontos baseado na justificativa 

de que englobaria mais conhecimentos, por relacionar a obra de José de Alencar com os mitos 

da cidade do Ceará, além de traduzir a ideia central do texto norteador da questão e fazer 

associação ao conhecimento dos participantes, conforme o enunciado.  

 
 

Aluno 01G2: ela traduz bem a ideia do texto 

Aluno 03G2: e também a parte do enunciado né... que... fala justamente do trecho associado 
aos nossos conhecimentos 

Aluno 02G2: a gente acha que o propósito da olimpíada é fazer a gente refletir como a 
literatura pode:: influenciar na construção dos... 

Aluno 01G2: construir... 

Aluno 03G2: na construção da história 
 
 
A pontuação quatro foi atribuída à alternativa D por suas informações serem 

facilmente encontradas no link dos conteúdos relacionados, assim como a letra C, mas 

consideraram que a D abarca uma informação a mais e que vale a pena ser refletida, tornando 

a alternativa C como um ponto, por ser mais simples de ser resolvida, sem muita 

problematização. Por último, a alternativa B foi considerada como zero por trazer uma 

informação falsa. 

Para concluir a análise sobre as considerações do Grupo 2, sintetizaremos o percurso 

realizado (Cf. Quadro 11), verificaremos as alternativas da questão (Cf. Figura 46) e faremos o 

desmembramento das ações que os participantes precisam executar no movimento de resolvê-

la a fim de identificar em que aspectos suas percepções convergem e divergem do que propôs 

o gabarito oficial (Cf. Tabela 7). 

 

  



143 

 

Quadro 11  Síntese do percurso do Grupo 2 na resolução da questão 5, 6ª edição da ONHB, 
1ª fase 

 

Grupo 2 

C
C
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ID
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A
Ç

Õ
E
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IS

 

 
página inicial do site da ONHB; 

 localizaram, no menu, o acesso a todas as edições e selecionaram a sexta; 
 clicaram na fase um e selecionaram a quinta questão; 
 iniciaram a resolução lendo o trecho destacado no documento norteador e clicando no link para 

abri-lo; 
 fizeram a leitura coletiva do documento, no caso, um texto acadêmico sobre as lendas cearenses 

em torno do Dragão do Mar; 
 voltaram para a questão, leram o enunciado e, em seguida, as alternativas, comentando suas 

impressões iniciais; 
 correlacionaram o nome do movimento retratado no documento com uma música do cantor 

 
 clicaram nos links dos conteúdos relacionados; 
 acessaram o primeiro link, do site oficial do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura e se 

depararam com um erro na página; no entanto, continuaram a navegação explorando outras 
áreas do site; 

 leram a respeito da história do Dragão do Mar no site em questão; 
 -

Abolição no Ceará: sobre histórias, memórias e narrativas dos últimos escravos e seus 
 

 voltaram às alternativas da questão e refletiram sobre o que pesquisar primeiro, optando por 
buscar mais informações sobre o movimento apontado na alternativa B; 

D
E
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N
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O
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 iniciaram a pesquisa para verificar a informação contida na alternativa B; 
 

o assunto; 
 confirmaram que o movimento realmente existiu e leram, na reportagem, sobre um projeto do 

Governo do Estado do Ceará para construir um aquário, com custo milionário, na praia de 
Iracema; 

 analisaram as imagens da reportagem, bem como suas informações, refletindo e travando um 
debate sobre o projeto; 

 depararam-
 

 leram novamente o texto e as alternativas para discutir e concluir sobre a veracidade da 
informação da alternativa B, considerando que ela poderia valer zero por não apresentar 
veracidade; 

 efetuaram a leitura da alternativa C e confirmaram sua veracidade no site oficial do Dragão do 
Mar; 

 refletiram sobre a alternativa D e recorreram à Dissertação disponibilizada nos conteúdos 
relacionados para efetuar pesquisas; 

 confirmaram a veracidade da alternativa, mas sentiram dificuldade para compreendê-lo; 
 decidiram focar em avaliar as alternativas A e D, por as considerarem como possíveis maiores 

pontuações; 
 expuseram que as duas alternativas apresentam similaridades, mas que a alternativa A 

demandaria mais pesquisa e possuiria mais relação com o propósito da questão; 
 consideraram a alternativa D como quatro pontos por suas informações serem facilmente 

localizadas nos conteúdos relacionados; 
 ponderaram que o que difere a alternativa D da alternativa C é que a D envolve mais reflexão, 

logo, seria quatro e a C seria um; 
 constaram que a alternativa B seria zero por trazer uma informação falsa; 
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C
O

N
C

L
U

SÃ
O

  pontuações atribuídas: 
 0 (zero): alternativa B 
 1 (um): alternativa C 
 (quatro): alternativa D 
 (cinco): alternativa A 

 

 
Fonte: elaboração própria (2020) 

 

Tabela 7  Gabarito oficial da questão 5, 6ª edição da ONHB, 1ª fase 
 

 
Questão 3 

Pontos atribuídos às alternativas 
A B C D 

 1 0 4 4 
Grupo 2 0 1 4 5 

 
Fonte: elaboração própria (2020) a partir do gabarito fornecido pela comissão organizadora da ONHB 

disponível em https://onedrive.live.com/?cid=0983cec4e1d9466f&id=983cec4e1d9466f%21547&lor=shortUrl 
Acesso em 20 de Jul. de 2020. 

 
Constatamos, ao observar as conclusões do Grupo 2 e o gabarito oficial da 6ª ONHB 

(Cf. Tabela 7), que os participantes conseguiram corresponder à pontuação zero atribuída à 

alternativa B e à pontuação quatro atribuída à alternativa D. No entanto, à alternativa 

considerada pelos participantes como cinco pontos foi atribuída a pontuação um. Um aspecto 

diferenciado do gabarito dessa questão é que não houve nenhuma alternativa valendo cinco 

pontos; quanto a essa questão metodológica, a comissão organizadora atua com base em um 

padrão (0, 1, 4, 5), porém abre a possibilidade de haver questões que não correspondam a esse 

padrão. Nesses casos, o estudante ainda precisaria ter como objetivo marcar a alternativa que 

considerasse pontuação máxima.  

Retomaremos o que dizem as alternativas (Cf. Figura 48) para compreender os 

critérios envolvidos nas pontuações e em que aspectos os estudantes do Grupo 2 pensaram por 

uma perspectiva diferente.  
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Figura 46  Alternativas da questão 5, 6ª edição da ONHB, 1ª fase 
 

 
 

Fonte: https://www2.olimpiadadehistoria.com.br/6-olimpiada/fases/index/33. Acesso em 20 de jun. 2020. 
 
A alternativa A foi avaliada pelos estudantes como cinco pontos, alegando que ela 

demandaria mais pesquisas e contemplaria o propósito da questão. No entanto, ao desmembrar 

as informações expostas (Cf. Figura 47), percebemos que as ações envolvidas são as habilidades 

e competências de leitura para compreender o que diz a alternativa e para identificar no 

documento norteador da questão a passagem do texto na qual está localizada a informação. 

 
Figura 47  Movimento demandado para a alternativa A da questão 5, 6ª edição da ONHB, 

1ª fase 
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Fonte: elaboração própria (2020) 
Não é necessário, nesse caso, mobilizar pesquisas em múltiplas fontes para identificar 

o que propõe a alternativa, caracterizando-a, portanto, como uma alternativa que demanda 

apenas aspectos funcionais da análise e com um grau menor de complexidade, o que pode fazer 

com que a comissão organizadora considere-a como um ponto. Na sequência, observamos que 

o movimento para a alternativa B é similar (Cf. Figura 48), entretanto, se diferencia por 

demandar pesquisa, caso o participante não possua o conhecimento específico abordado. 

 
Figura 48  Movimento demandado para a alternativa B da questão 5, 6ª edição da ONHB, 

1ª fase 
 

 
 

Fonte: elaboração própria (2020) 
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A falta de veracidade é o critério responsável pela pontuação zero, tanto na percepção 

dos participantes como da comissão organizadora, pois é exposto na alternativa que a 

implementação do projeto para construção de um aquário na Praia de Iracema acarretaria na 

demolição do Centro Dragão do Mar; todavia, eles estariam situados em localizações distintas 

e sua única relação é de que havia uma maquete do projeto exposta no Dragão do Mar.   

Continuando, as alternativas C e D são as que demandam mais ações (Cf. Figuras 49 

e 50), sobre as quais discorreremos a seguir. 
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Figura 49  Movimento demandado para a alternativa C da questão 5, 6ª edição da ONHB, 
1ª fase 

 

 
Fonte: elaboração própria (2020) 

 
Figura 50  Movimento demandado para a alternativa D da questão 5, 6ª edição da ONHB, 

1ª fase 
 

 
 

Fonte: elaboração própria (2020) 
O Grupo 2 avaliou a alternativa C como um ponto e a alternativa D como quatro 

pontos, pois considerou que a D demandaria mais aspectos reflexivos que a C. Desmembrando 

os movimentos em ações (Cf. Figuras 49 e 50), constatamos que há aspectos de verificação, 

localização e compreensão das informações em detrimento dos aspectos reflexivos. Na 

perspectiva da comissão organizadora, podem não ser suficientes para atribuir a pontuação 
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cinco, tendo em vista que, nas questões analisadas anteriormente, foi enfatizado o viés 

crítico/reflexivo dos estudantes nessa pontuação.  

Seguiremos, adiante, com a análise da questão específica resolvida pelo terceiro grupo 

a fim de observar também os procedimentos demandados e como se constituem os critérios 

envolvidos nesse processo. 

 

4.2.3 Questão específica do Grupo 3 

 

A questão específica direcionada para o Grupo 3 faz parte da sétima edição da 

e sobre o contexto ao qual ele se refere, p

há um link para um artigo científico (Cf. Figura 51). 

Figura 51  Questão 27, 7ª edição da ONHB, 3ª fase

 
Fonte: https://www2.olimpiadadehistoria.com.br/7-olimpiada/fases/index/43. Acesso em 21 de jun. 2020. 

Figura 52  Documento norteador da Questão 27, 7ª edição da ONHB, 3ª fase 
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Fonte: https://www2.olimpiadadehistoria.com.br/7-olimpiada/documentos/documento/98. Acesso em 21 de jun. 

2020. 
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O Grupo 2 calizada no site 

da olimpíada. Ao se deparar com o documento norteador, um dos alunos comentou que já havia 

link para abri-lo e 

fazer a leitura do texto coletivamente. Em seguida, retornaram à página anterior para fazer a 

leitura do enunciado e das alternativas, comentando suas impressões iniciais. Identificaram a 

possibilidade de a letra A ser falsa, efetuando uma pesquisa sobre a independência de 

Moçambique para confirmar a informação. 

 

 

Aluno 03G3: olhe só a data da/da independência de Moçambique  

Passam a seta por cima de alguns resultados sem, aparentemente, encontrarem o que estão 
buscando)) 

Aluno 01G3: (vinte e cinco)/cadê meu deus?  

Aluno 03G3: vinte e cinco de setembro 

Aluno 01G3: não... mas tá em inglês 

Aluno 03G3: de mil novecentos e sessenta e quatro... tá ali olhe 

Aluno 01G3: mas:: 

Aluno 03G3: a data oficial filho... a data oficial foi dia vinte e cinco de setembro de mil 
novecentos e sessenta e quatro ( ) 

Aluno 01G3: não... mas foi a guerra da independência  

Aluno 03G3: ((lendo resultado de pesquisa)) ( ) foi em mil novecentos e setenta e cinco 

((alunos clicam no segundo resu
site Brasil Escola)) 

Aluno 01G3: vamos ver aqui... sei que não é/sei que não é dos mais confiáveis... mas...   

Aluno03G3: ((lendo resultado de pesquisa)) 

Aluno 01G3: vinte e cinco de junho acabou... ta aqui ( ) 

Aluno 03G3: vinte e cinco de junho de:/de mil novecentos e setenta e cinco 
 
 
Um ponto importante desse momento é que o Aluno 01G3 reconhece que estão 

acessando um site com pouca credibilidade como uma fonte científica, mas que para aquele 

tipo de informação atendeu ao propósito, pois puderam verificar a data e perceber que a 
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alternativa A traz uma informação falsa. Deram continuidade com a leitura e reflexão sobre as 

demais alternativas. 

Aluno 02G3: tem umas passagens muito boa nesse livro... é verdade... mas é triste  

Aluno 01G3: tipo:... ((longa pausa)) tipo:... tipo... foi escrito por Mia Couto.... tipo... 

Aluna 02G3: eu sei... 

Aluno 03G3: TEM a influência de Mia Couto todinha em Guimarães Rosa ((fazendo 
referência às informações da alternativa D)) 

                                                                                 [ 

Aluno 01G3: Guimarães Rosa... tipo... é muito/no livro... várias passagens que faz 

o livro conta várias histórias aí o/nessas histórias tem a história do personagem central e o 
(personagem) do caderno de contos (...) 

Aluno 02G3: é... tem o caderno de contos 

Aluno 01G3: aí esses contos trazem vários elementos da cultura e vários elementos 
de/tentando representar o personagem principal... ele basicamente representa tipo... a 
desesperança que tá aquele povo em meio a guerra... e no caderno que ele lê toda noite... 
passa vários contos com várias mensagens sobre a cultura africana sobre e tem/sobre: a 
representação de início de uma nova vida é tipo: va/várias histórias falam sobre 
transformação... então tipo: é uma/ é muito ( )  

                                                      [ 

Aluno 03G3: vai 

Aluno 01G3: só não/ só não sei qual/ se ((alternativa)) C ou D... tipo... Guimarães Rosa a 
pessoa precisa/a pessoa pesquisar um pouco pra saber que: tipo Mia Couto sofreu a 
influência... tipo esse aqui é fazendo uma análise ((referindo-se a alternativa C)) mas... 

Aluno 03G3: só bastava olhar a data 

Aluno 01G3: é... e é uma interpretação 

                               [ 

Aluno 03G3: (...) da guerra civil né?  mais a interpretação do texto... a ((alternativa)) b tá 
bem na cara  

Aluno 01G3: tipo... é eu acho que...  

                            [ 

Aluno 03G3: ( ) é 

Aluno 01G3: a ((alternativa)) d é o que precisa de mais pesquisa

Aluno 03G3: ((alternativa)) a zero 

Aluno 01G3: ((alternativa)) a zero ((alternativa)) b um ((passando a seta em cima das 
alternativas)) 

Aluno 03G3: ((alternativa)) b um ((alternativa)) c quatro ((alternativa)) d cinco  
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Aluno 02G3: é: 

O grupo entrou rapidamente em um consenso sobre as pontuações e, apesar de não 

efetuarem tantas pesquisas e discussões, suas justificativas foram fundamentadas pelo 

conhecimento histórico e literário que já possuíam. Ao serem questionados sobre a pontuação 

atribuída à alternativa A, responderam que seria zero por apresentar uma informação incoerente.  

 
 

Aluno 02G3: o processo/é o processo de (independência) do Brasil e das colônias 
portuguesas da África foi totalmente diferente né... até porque as colônias da África foi 
mais/uma coisa mais recente século vinte pra cá... principalmente Moçambique Angola... 
essas... que tiveram a influência mais/dos países europeus... e o Brasil apesar de em relação 
a América ter sido bem atrasado ainda fi/foi anteci/anterior ao/ às colônias africanas  

Professora Pesquisadora: essa informação você já... tinham ela da/dos estudos de vocês 
ou vocês pesquisaram pra encontrar? 

Aluno 03G3: a gente não pesquisou não  

Aluno 01G3: não... a gente já tinha  

                                           [   

Aluno 02G3: a gente já tinha  

Aluno 02G3: foi mais de casa  

Professora pesquisadora: certo... vocês já tinham do conhecimento na disciplina né... de 
história e na vida 

                                                       [ 

Aluno 01G3: na vida ((risos)) 
 
 
Para a olimpíada e para os demais processos de ensino e aprendizagem, o 

conhecimento adquirido pelos estudantes ao longo de sua vivência são fundamentais para a 

construção do conhecimento acadêmico. Verificar que os participantes puderam fazer essa 

articulação na resolução da questão demonstra que estamos lidando com uma aprendizagem 

significativa, não somente com a memorização de conteúdos disciplinares. Ao serem 

questionados sobre a alternativa B, os alunos comentaram que valeria um e justificaram com 

base em uma experiência vivenciada na disciplina de História. 

 
 

Aluno 01G3:  

Aluno 02G3: ano passado 
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Aluno 01G3: (...) uma/uma obra dele... foi vozes anoitecidas... aí tipo... quando nós fomos 
apresentar/ fazer a prova nós precisamos de uma característica... nós já sabíamos que era 
bem presente e dá pra perceber que... apesar de se assemelhar muito com o português tem 
umas características de outra língua/ de outra língua não... de outra cultura  

Aluno 03G3: tem é... do português de/mais de Portugal né... propriamente dito... o 
português mais... diferente do português brasileiro nosso 

Aluno 01G3: nos livros dele dá pra ver que tipo... tem alguns termos que você não consegue 
entender o que são... você tem que realmente pesquisar pra saber  

Aluno 03G3: e ele usa muito neologismo... ele cria palavras novas assim como Guimarães 
Rosa então... saber o significado é/tem que analisar bem o contexto em que foi escrito e o 
que/o pensamento do autor... o que passava 

                                     [ 

Aluno 01G3: o que passava... o contexto da situação  

Aluno 03G3: (...) no contexto histórico o pensamento a forma de escrita de Mia Couto 
 
 
Na explicação sobre essa alternativa, os alunos puderam refletir acerca das variações da 

Língua Portuguesa, comentando, inclusive, sobre o fenômeno do neologismo, um recurso 

bastante utilizando na literatura, sobretudo. Além disso, conseguiram assimilar características 

entre os dois escritores e comentaram sobre aspectos importantes para a análise de um texto 

literário, falando sobre contexto histórico e estética. Continuando, o grupo avaliou a alternativa 

C como quatro pontos por exigir uma pesquisa simples e apenas a interpretação do que está 

sendo dito, enquanto a alternativa D valeria cinco pontos por trazer uma maior complexidade 

e, principalmente, fazer uma comparação entre Mia Couto e Guimarães Rosa. 

 
 
Aluno 01G3: é porque... tipo... quando você estuda um pouquinho da obra dele você 
percebe que é um/ele é realmente baseado numa inspiração pra ele quando ele escreve e 
num texto vocês vão/quando você se acostuma que... uma coisa que foi passada pelo 
professor de português é que Mia Couto tem um estilo próprio e tipo... nesse estilo ele fala 
muito sobre essa questão da guerra da independência de Moçambique... aí tipo... as 
histórias na obra... dessa/dessa obra em específico... são vários contos várias/a forma de 
escrever que representa essa esperança de uma nova vida... na obra é uma temática 
recorrente na/na/no enredo principal que é o do personagem que ele fala sobre ter esperança 
que isso vai acabar ter esperança que vamos ressurgir nisso aí/vamos ressurgir... ele fala 
muito sobre essa miséria da guerra e sobre o povo forte que tem a esperança que essa 
vida/vai ter uma nova vida quando essa guerra passar  

Aluno 03G3: e a relação com Guimarães Rosa tem até uma entrevista dele acho que é no 
roda viva... de Mia Couto... que ele dá/que ele fala o quanto Guimarães Rosa foi importante 
pra escrita dele... como ele admira ele idolatra realmente Guimarães Rosa  e se você pegar 
uma obra de Guimarães ele mesmo admite comparar com a dele... é muito parecido o estilo 
ele gosta da maneira que Guimarães gosta/inventava as palavras... tinha maneira mais 
original de escrita... então TÁ... bem:: 
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                                            [ 

Aluno 02G3: eu acho que um trecho da ((alternativa)) c tá contida ( ) d... que é essa questão 
da esperança é:: da independência de Moçambique assim como a criança tá guardada no 
ventre da mãe... pelo menos essa primeira da ((alternativa)) c ela tá sendo contemplada na 
d também e: representa a esperança de uma nova vida  

Aluno 03G3: ( ) 

Aluno 02G3: e no texto tá ( ) de forma bem intensa  

Aluno 03G3:  

 
 

Na fala dos alunos, é explícito que há um domínio do conteúdo abarcado pela questão, 

permeados pela realidade retratada, as características do estilo do escritor, relacionando, 

inclusive, com uma entrevista, na qual Mia Couto relata a importância e influência de 

Guimarães Rosa para sua carreira. Também é explícito que há uma percepção geral sobre a 

complexidade das informações apresentadas pelas alternativas e como é fundamental aliar 

aspectos do documento norteador, dos conteúdos relacionados, das pesquisas realizadas e, de 

modo imprescindível, dos conhecimentos e reflexão crítica dos participantes. 

A fim de concluir a análise da questão específica do Grupo 3, sintetizamos (Cf. Quadro 

12) os caminhos percorridos ao longo do processo, suas conclusões a fim de verificarmos sua 

correspondência com o gabarito oficial da Olimpíada (Cf. Tabela 8).  

 
Quadro 12  Síntese do percurso do Grupo 3 na resolução da questão 27, 7ª edição da 

ONHB, 3ª fase 
 

Grupo 3 

C
O

N
SI

D
E

R
A

Ç
Õ

E
S 

IN
IC

IA
IS

 

 olimpíada; 
 localizaram, no menu, o acesso a todas as edições e selecionaram a sétima; 
 clicaram na fase três e selecionaram a vigésima sétima questão; 
 iniciaram a resolução identificando a obra literária do documento norteador e clicando no 

link para abri-lo; 
 

escritor Mia Couto; 
 voltaram para a questão, leram o enunciado e, em seguida, as alternativas, comentando suas 

impressões iniciais; 
 efetuaram a leitura da alternativa A e levantaram a possibilidade de ser falsa, necessitando 

então de confirmação; 
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D
E

SE
N
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O

L
V

IM
E

N
T

O
 E

 C
O

N
S

ID
E

R
A

Ç
Õ

E
S

 D
A

 P
E

S
Q

U
IS

A
 

 iniciou a pesquisa para verificar a informação contida na alternativa A; 
 pesquisaram sobre a independência de Moçambique e encontraram que a data não é coerente 

com o que diz a alternativa A, tornando-a sem veracidade; 
 continuaram a leitura das demais alternativas fizeram reflexões em torno delas; 
 comentaram sobre a influência de Guimarães Rosa sob Mia Couto, referindo-se à alternativa 

D; 
 discutiram sobre as características da obra de Mia Couto e sua relação com a cultura africana; 
 discutiram sobre a pertinência das alternativas C e D quanto à complexidade da pesquisa e à 

interpretação dos textos lidos; 
 ponderaram sobre a alternativa D ser a que necessita de mais pesquisa; 
 concluíram que a alternativa A seria de valor zero por apresentar uma informação falsa; 
 consideraram que a alternativa B valeria um ponto; enquanto a C valeria quatro pontos e a D 

cinco; 
 as considerações foram consenso entre todos os participantes e fundamentaram-nas 

utilizando mais conhecimentos históricos e literários que já possuíam do que utilizando 
conhecimentos de pesquisas realizadas durante a resolução; 

 justificaram que a alternativa A seria incoerente porque os processos de independência do 
Brasil e das colônias africanas ocorreram de modo e em período distintos; 

 foram questionados pela Professora Pesquisadora se houve necessidade de pesquisa para a 
informação e responderam que não precisaram pesquisar, pois já tinham esse conhecimento; 

 justificaram que, para avaliar a alternativa B como um ponto, tomaram como base uma 
experiência vivenciada na disciplina de História com outra obra de Mia Couto, diante da qual 
estudaram as características do autor; 

 justificaram a avaliação da alternativa C como sendo quatro pontos alegando que era exigido 
do participante uma pesquisa simples e uma interpretação do estava posto no texto do 
documento norteador; 

 justificaram que a alternativa D valeria a pontuação cinco por trazer mais complexidade que 
a C, pois há uma comparação entre Mia Couto e Guimarães Rosa, comentando sobre as 
similaridades entre os dois; 

 comentaram que o professor de Português havia comentado sobre Mia Couto ter um estilo 
próprio e nesse estilo é característico retratar a independência de Moçambique; 

 correlacionaram a discussão com uma entrevista dada por Mia Couto ao programa Roda 
Viva, em que ele comenta sobre a influência de Guimarães Rosa em sua escrita e também 
sobre a sua admiração pelo autor brasileiro; 

 discutiram sobre a possibilidade de um trecho da alternativa C está contido nas considerações 
da alternativa D, o que a tornaria mais abrangente e completa; 

C
O

N
C

L
U

SÃ
O

  pontuações atribuídas: 
 0 (zero): alternativa A 
 1 (um): alternativa B 
 (quatro): alternativa C 
 (cinco): alternativa D 

Fonte: elaboração própria (2020) 
 

Tabela 8  Gabarito oficial da questão 27, 7ª edição da ONHB, 3ª fase 
 

 
Questão 3 

Pontos atribuídos às alternativas 
A B C D 

 0 1 4 5 
Grupo 3 0 1 4 5 

 
Fonte: elaboração própria (2020) a partir do gabarito fornecido pela comissão organizadora da ONHB 

disponível em https://onedrive.live.com/?cid=0983cec4e1d9466f&id=983cec4e1d9466f%21547&lor=shortUrl 
Acesso em 20 de Jul. de 2020. 
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Constatamos que o grupo conseguiu corresponder às pontuações elencadas pelo 

gabarito oficial em todos os aspectos, então retomaremos o que diz as alternativas (Cf. Figura 

53) e avaliaremos o desmembramento das informações apresentadas para compreender quais 

ações deveriam ser mobilizadas em cada uma delas e de que forma há uma culminância com as 

considerações dos participantes. 

 
Figura 53  Alternativas da questão 27, 7ª edição da ONHB, 3ª fase 

 

 
 

Fonte: https://www2.olimpiadadehistoria.com.br/7-olimpiada/fases/index/43. Acesso em 21 de jun. 2020. 
 

Iniciando pela alternativa A, constatamos nela a afirmativa de que os processos de 

independências do Brasil e das colônias portuguesas na África são comparáveis e simultâneos, 

logo, seria necessário que os participantes conhecessem os dois processos e fossem capazes de 

correlaciona-los com objetivo de avaliar se a informação apresentada é coerente ou não com os 

fatos históricos. Essa avaliação demanda determinadas ações (Cf. Figura 54), as quais podem 

envolver habilidades de leitura e navegação, bem como o próprio conhecimento dos estudantes.  
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Figura 54  Movimento demandado para a alternativa A da questão 27, 7ª edição da ONHB, 
3ª fase 

 

 
Fonte: elaboração própria (2020) 

 

Para verificar a pertinência dessa alternativa, os alunos possuem duas possibilidades: 

1) utilizar conhecimentos já adquiridos ao longo de sua formação e 2) efetuar pesquisas para 

localizar a informação exposta. No caso do Grupo 3, os membros já tinham certo domínio do 

contexto histórico envolvido, porém, realizaram uma pesquisa a respeito para confirmar, 

constatando assim que a afirmação é falsa.  As ações mobilizadas para a alternativa B são 

semelhantes à alternativa A, embora possua um enfoque maior nos recursos estilísticos da 

Língua Portuguesa utilizados pelo autor do texto do que com o contexto histórico (Cf. Figura 

55). 
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Figura 55  Movimento demandado para a alternativa B da questão 27, 7ª edição da ONHB, 
3ª fase 

 

 
Fonte: elaboração própria (2020) 

 
A respeito dessa alternativa, os alunos relataram que utilizaram os conhecimentos 

adquiridos com o professor de Língua Portuguesa para identificar as características de Mia 

-a como um ponto. Em contrapartida, 

precisaram fazer uma pesquisa, ainda que simples, para analisar a alternativa C junto ao 

documento norteador.  

É possível observar (Cf. Figura 56) que o movimento demandado na avaliação da 

alternativa C engloba mais ações, se comparado com as alternativas A e B. Nela, os 

participantes precisam identificar determinadas informações no texto do documento norteador 

e relacioná-las com o contexto histórico da obra em questão.  
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Figura 56  Movimento demandado para a alternativa C da questão 27, 7ª edição da ONHB, 
3ª fase 

 

 
Fonte: elaboração própria (2020) 

 
Considerando que demanda uma pesquisa simples e uma interpretação do documento, 

o Grupo 3 avaliou-a como quatro pontos, sendo a alternativa D mais complexa e valendo cinco 

pontos. Podemos observar que, para análise da alternativa D, são necessários conhecimentos 

adquiridos ao longo da formação e/ou de pesquisa para identificar informações no texto do 

documento norteador, bem como do seu contexto histórico, além de estabelecer uma correlação 

entre esses aspectos e uma nova informação, a qual envolve o escritor brasileiro João Guimarães 

Rosa e sua relação com as características literárias do autor Mia Couto. 
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Figura 57  Movimento demandado para a alternativa D da questão 27, 7ª edição da ONHB, 
3ª fase 

 
 

 
 

Fonte: elaboração própria (2020) 
 
Para concluir, destacamos também que a alternativa exige do participante o aspecto 

reflexivo para que ele possa estabelecer a relevância do processo de independência para um 

determinado povo, alcançando, assim, o sentido metafórico de que pode representar uma nova 

vida.  

Seguiremos para a próxima subseção reunindo os dados registrados durante o 

monitoramento das resoluções da questão geral e das resoluções das questões específicas, os 

quais foram expostos, analisados e discutidos ao longo desta subseção, a fim de destacar as 

recorrências em uma matriz que sintetiza os procedimentos metodológicos mobilizados nesses 

processos e a correlaciona com as ações demandadas para discutirmos sobre as habilidades 

diante da perspectiva adotada de letramentos digitais. 
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4.3 LETRAMENTOS DIGITAIS: HABILIDADES SOB A ÓTICA DE UM NOVO ETHOS 

 

Ao longo desta seção de análise, expusemos detalhadamente as ações mobilizadas por 

estudantes na resolução de questões da Olimpíada Nacional em História do Brasil e verificamos 

que, apesar de haver um grau de subjetividade, há uma série de critérios envolvidos na avaliação 

das alternativas. Diante desses critérios, constatamos recorrências nas percepções para 

atribuição das pontuações zero, um, quatro ou cinco, sob as quais os participantes mobilizam 

determinadas estratégias, demandando ações que envolvem processos de leitura e navegação 

em ambiente online, bem como o engajamento dos alunos na construção do conhecimento.  

Assim, nos propusemos a elencar os procedimentos metodológicos observados em 

uma matriz, destacando, à esquerda, os padrões que surgem diante das resoluções das questões 

e, à direta, descritores que apontam as ações executadas pelos participantes.  

Ao passo em que construímos a matriz, faríamos, em uma primeira concepção, uma 

correlação com as habilidades e competências da Base Nacional Comum Curricular  BNCC 

para o Ensino Médio, considerando-a nas seguintes dimensões: Competências Gerais; 

Competências específicas de Linguagens e suas Tecnologias; Habilidades de Linguagens e suas 

Tecnologias e Habilidades de Língua Portuguesa. No entanto, constatamos que as construções 

teóricas que permeiam as habilidades e competências da Base são pautadas, 

predominantemente, por concepções dos multiletramentos (GNL) que vão de encontro aos 

letramentos digitais aqui discutidos diante dos Novos Estudos do Letramento (NEL), sobretudo 

Street (1984).  

A respeito da BNCC, é relevante pontuar que esse documento, homologado em 2017, 

ainda está em fase inicial de sua implementação e seus impactos só poderão ser avaliados a 

medida em que se constituírem as práticas pedagógicas ao longo dos anos. Apesar disso, é 

relevante discuti-lo diante do seu reconhecimento como um documento norteador para a 

organização interdisciplinar dos componentes curriculares (BRASIL, 2017). Não adentraremos 

aqui em debater as polêmicas e discordâncias em relação a sua implementação, mas é pertinente 

trazer as considerações de Ribeiro (2020) sobre a perspectiva discursiva da Pedagogia dos 

Multiletramentos (CAZDEN et al., 1996) que fundamenta a BNCC.  

A autora problematiza que, no Brasil, houve uma forte adesão às proposições do Grupo 

de Nova de Londres por parte de diversos pesquisadores, o que refletiu também para a 

disseminação da Pedagogia dos Multiletramentos no âmbito das práticas escolares. A base, por 

sua vez, também adotou as proposições do grupo e considera elementos que apontam para a 
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valorização da diversidade, a inclusão e o uso das tecnologias digitais e a colaboração como 

uma tentativa de superar a fragmentação das políticas educacionais. São enfatizados, ao longo 

das habilidades e competências, discursos focados, principalmente, em elementos do design 

como mesclar, remixar, transformar e redistribuir (RIBEIRO, 2020). 

O que propomos, com base nessa problematização, é que, para uma compreensão 

ampla dos elementos que constituem os letramentos digitais envolvidos na resolução de 

questões da ONHB, as habilidades demandadas sejam entendidas como ações mobilizadas 

pelos sujeitos diante dos usos das tecnologias digitais, mas que revelem aspectos de um novo 

ethos, o qual é contemplado quando se pensa em propostas pedagógicas que valorizem as 

circunstâncias, os processos e as experiências, e não apenas um conteúdo, integrante de uma 

determinada grade curricular, que deve ser aprendido.  

Partindo dessas colocações, o primeiro procedimento metodológico elencado na 

resolução de questões da ONHB diz respeito ao acesso (Cf. Tabela 9). Nesse momento, 

definimos, a partir da análise do nosso corpus, descritores que fazem referência a processos 

mais técnicos, como o uso dos aparatos tecnológicos, da plataforma digital da Olimpíada e 

também da disposição dos elementos estruturadores das questões. Embasados nas proposições 

de Knobel e Lankshear (2007), podemos considerar que tais aspectos técnicos são 

impulsionadores, mas não definem sozinhos o que tratamos por letramentos digitais, tendo em 

vista que há também a necessidade de articular novos aspectos do ethos, os quais versam sob a 

construção de uma mentalidade ciberespacial - pós industrial.  

 
Tabela 9  Matriz dos procedimentos metodológicos demandados na resolução de questões 

da ONHB 
Resolução de 

questões da ONHB 
Procedimentos 
metodológicos 

 

Descritores  

 
 
 
 

1. Acessar 
questões de diversas 

edições da ONHB no site 
da olimpíada; 

 

 

Reconhecer elementos técnicos básicos de interação entre usuário e interface 
online: computador/notebook e seus componentes principais, tais como tela, 
teclado e mouse e suas funcionalidades; 
Reconhecer elementos técnicos básicos de utilização do computador/notebook, 
tais como área de trabalho e navegador da internet; 
Identificar os processos básicos de navegação online para acessar o site ou 
conteúdo desejado, tais como abrir o navegador, digitar o endereço do site ou 
utilizar mecanismos de busca para acessá-lo, barra de rolagem, cliques com o 
botão direito do mouse e cliques com o botão esquerdo do mouse; 
Perceber a organização de uma interface online, considerando elementos 
estruturais, tais como menus, links principais e links secundários. 
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Fonte: elaboração própria (2020) 
Nos descritores apresentados, destacamos habilidades de navegação para saber 

manusear as tecnologias digitais, tendo em vista que a Olimpíada foi projetada para acontecer 

em ambiente online, demandando, assim, esse domínio por parte dos estudantes envolvidos. É 

importante que os participantes mobilizem uma navegação consciente para obter acesso à 

questão e estabelecer contato com a plataforma da ONHB. 

O segundo procedimento metodológico elencado faz referência a esse contato com a 

plataforma, pois é importante que o aluno reconheça os elementos gerais das questões (Cf. 

Tabela 10). Nesse momento, são envolvidas novamente as habilidades de navegação, 

considerando que é relevante para o participante estar situado no ambiente, identificando o 

ponto de partida da questão e as possibilidades adjacentes. 

 

Tabela 10  Matriz dos procedimentos metodológicos demandados na resolução de questões 
da ONHB 

 
Resolução de 

questões da ONHB 
Procedimentos 
metodológicos 

 

Descritores  

 
 

2. Reconhecer os 
elementos gerais das 

questões, tais como 
documento(s), palavras-

chave, enunciado, 
alternativas e conteúdos 

relacionados; 

Perceber que a questão tem como ponto de partida um ou mais documentos; 

Identificar qual o tipo de documento ou, caso seja mais de um, os tipos de 
documentos, presente(s) na questão, bem como o(s) título(s) e as palavras-
chave disponibilizados; 
Saber acessar os documentos disponibilizados por meio de links; 
Identificar os conteúdos relacionados e ser capaz de acessá-los; 

Encontrar alternativas para a resolução de possíveis problemas básicos de 
acesso, como links indisponíveis, endereço alterado, site indisponível e outros 
que possam surgir; 

Reconhecer, na interface digital, que todos os elementos dispostos constituem 
a questão e percebê-los como um todo; 

 
Fonte: elaboração própria (2020) 

 
Nessa etapa, também já é possível identificar habilidades de leitura, embora simples, 

tendo em vista que o estudante precisa compreender informações básicas sobre os textos da 

questão. É válido salientar que, no procedimento anterior, as ações elencadas são mais técnicas, 

enquanto nesse já podemos observar reflexos de um novo ethos quando o participante 

compreende que a discussão do tema partirá de um documento norteador e, portanto, ele precisa 

mobilizar atitudes perante tais documentos para que seja possível prosseguir. 
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Após esse momento, destacamos o terceiro procedimento metodológico como o acesso 

a documentos de diferentes tipos (Cf. Tabela 11), efetuando a leitura e a interpretação de seu 

conteúdo. 

 
Tabela 11  Matriz dos procedimentos metodológicos demandados na resolução de questões 

da ONHB 
 

Resolução de 
questões da ONHB 

Procedimentos 
metodológicos 

 

Descritores  

 
 

 

 

3. Acessar 
documentos de diferentes 

tipos, fazendo a leitura e a 
interpretação de seu 

conteúdo 

Reconhecer elementos linguísticos, visuais e sonoros que constituem os textos 
e perceber os sentidos produzidos por diversas mídias; 
Perceber os textos e suas particularidades diante de diversas esferas sociais, 
tais como cotidiana, acadêmica, humorística, artística, etc. 

Traçar estratégias de leitura no ambiente digital, elencando, diante de diversos 
elementos (como documentos, links, enunciados, alternativas, palavras-
chave), o que estará no plano principal e no plano secundário da leitura; 
Mobilizar os processos cognitivos de integrar informações, ler, compreender e 
interpretar textos de forma crítica, sendo capaz de comentar, questionar e 
definir estratégias de investigação no ambiente online; 
Refletir sobre os documentos fornecidos e avaliar o uso das ferramentas 
digitais para consultar outras fontes de informação;  

Reconhecer elementos linguísticos, visuais e sonoros que constituem os textos 
e perceber os sentidos produzidos por diversas mídias; 

 
Fonte: elaboração própria (2020) 

 
Ao acessar documentos de diferentes tipos, as habilidades de leitura devem ser 

ampliadas, envolvendo aspectos linguísticos, visuais e sonoros que constituem os textos, em 

uma perspectiva investigativa (Cf. COSCARELLI, 2017). Nesse processo percebemos 

características para sintetizar a integrar as leituras e informações e a elaboração de estratégias 

para navegar conforme o objetivo almejado, o qual é evidenciado na próxima etapa (Cf. Tabela 

12).  
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Tabela 12  Matriz dos procedimentos metodológicos demandados na resolução de questões 
da ONHB 

 
Resolução de 

questões da ONHB 
Procedimentos 
metodológicos 

 

Descritores  

 
 

 

4. Correlacionar 
o enunciado com as 

alternativas das questões, 
identificando qual o 

objetivo geral da análise; 

Processar as informações fornecidas pela questão e desenvolver o pensamento 
crítico e a tomada de decisões para gerenciar e realizar pesquisas, utilizando 
os recursos digitais disponíveis; 
Elencar comandos de busca online que sejam compatíveis com o objetivo 
almejado, sendo capaz de avaliar criticamente os resultados encontrados e 
reformular a busca, caso seja necessário; 
Identificar os resultados de uma busca online e elencar critérios de escolha para 
acessar ou não acessar determinado link, de acordo com o objetivo da pesquisa; 
Processar as informações fornecidas pela questão e desenvolver o pensamento 
crítico e a tomada de decisões para gerenciar e realizar pesquisas, utilizando 
os recursos digitais disponíveis; 
Elencar comandos de busca online que sejam compatíveis com o objetivo 
almejado, sendo capaz de avaliar criticamente os resultados encontrados e 
reformular a busca, caso seja necessário; 

 
Fonte: elaboração própria (2020) 

 
Até aqui, os participantes já acessaram a questão, reconheceram seus elementos 

constitutivos e acessaram documentos (que podem assumir diferentes tipos), então, é o 

momento de correlacionar o enunciado com as alternativas e definir o que buscam com a 

análise, refletindo novamente uma atitude investigativa e a mentalidade de um historiador. 

Nessa etapa, os estudantes mobilizam habilidades de localização e avaliação (Cf. 

COSCARELLI, 2017) ao avaliar as leituras conforme a situação, identificando a perspectiva 

do elaborador da questão. As atitudes perante o documento norteador são convertidas em ações 

quando executam diversas pesquisas, em fontes de diferentes tipos, reformulam as buscas 

online, quando necessário, e tomam decisões perante os recursos tecnológicos disponíveis.   

Em seguida, eles precisam fazer a leitura de suas alternativas (Cf. Tabela 13) e 

novamente mobilizar habilidades de cunho investigativo. Agora, é necessário novamente 

localizar e avaliar informações, considerando que aspectos como confiabilidade do conteúdo, 

assim como sintetizá-las e integrá-las, ou seja, estabelecer relações entre as informações, 

identificando possíveis discrepâncias e atuando na construção de um raciocínio lógico que 

culminará na etapa final (Cf. Tabela 14). 
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Tabela 13  Matriz dos procedimentos metodológicos demandados na resolução de questões 
da ONHB 

 
Resolução de 

questões da ONHB 
Procedimentos 
metodológicos 

 

Descritores  

 
 

 
5. Ler as alternativas 

fornecidas pela questão; 

Correlacionar o conteúdo lido com conhecimentos sociais, culturais e 
históricos, adquiridos ao longo de sua formação, para identificar 
inconsistências nas informações das alternativas e exercer atitudes de 
verificação utilizando as ferramentas digitais disponíveis; 
Avaliar e selecionar fontes de informação online de acordo com o propósito da 
pesquisa; 

Avaliar a confiabilidade do conteúdo do site ou documentos encontrados em 
pesquisas online; 

 
Fonte: elaboração própria (2020) 

 

Tabela 14  Matriz dos procedimentos metodológicos demandados na resolução de questões 
da ONHB 

 
Resolução de 

questões da ONHB 
Procedimentos 
metodológicos 

 

Descritores  

 
 
 
 
 

 
 

6. Analisar as alternativas 

da questão e avaliar 

conforme a pontuação 

padrão estabelecida pela 

ONHB; 

 
 

Refletir sobre leitura, pesquisa, conhecimento e criticidade a fim de 
posicionar-se criticamente e mobilizar estratégias e elencar critérios para 
pontuação das alternativas;  
Elencar como critério a importância da veracidade e coerência das informações 
para identificar que trazer uma informação falsa, incoerente ou, ainda, 
anacrônica, atribui a pontuação zero à alternativa; 
Elencar como critério a importância de realizar pesquisas e consultas em 
diferentes fontes e identificar que falta de tais aspectos acarretam em uma 
reflexão pouco crítica e muito descritiva, atribuindo, portanto, a pontuação um 
à alternativa; 
Elencar como critério a importância de realizar pesquisas e consultas em 
diferentes fontes que contribuam para uma reflexão crítica e mais aprofundada 
acerca do documento e identificar que agregar informações extras é relevante 
para a análise crítica, atribuindo, portanto, a pontuação quatro à alternativa; 

Elencar como critério a importância de realizar pesquisas e consultas em 
diferentes fontes que contribuam para uma reflexão crítica e mais aprofundada 
acerca do documento e identificar que, além de agregar informações extras, 
uma análise crítica aprofundada pode envolver a correlação de conhecimentos 
socialmente adquiridos, como o conhecimento de mundo, de atualidades, 
posicionamento crítico, além de aspectos literários e culturais, atribuindo, 
portanto, a pontuação cinco à alternativa; 

 
Fonte: elaboração própria (2020) 
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É na análise das alternativas quanto à sua pontuação que as habilidades investigativas 

articulam as três categorias elencadas por Coscarelli (2017): 1) localizar e avaliar; 2) sintetizar 

e integrar; 3) refletir. Ao elaborar os critérios de pontuação, os estudantes consideram aspectos 

mobilizados durante todo o processo de resolução, os quais detalhamos em nossa análise e 

sintetizamos em: elencar estratégias sobre o caminho a ser percorrido; correlacionar as 

informações fornecidas com as informações pesquisadas; debater com o grupo para chegar a 

um consenso (Cf. Figura 58). 

 
Figura 58  Aspectos mobilizados na resolução de questões da ONHB  

 

 

Fonte: elaboração própria (2020) 
 
Na avaliação, há pesos atribuídos em função, principalmente, das pesquisas realizadas. 

Para a pontuação zero, os estudantes precisam identificar aspectos que configurem a alternativa 

como falsa, ou seja, sem veracidade. Para isso, eles podem mobilizar conhecimentos que já 

fazem parte de sua formação ou realizar pesquisas, precisando assim de habilidades para 

localizar e avaliar tais como: 

 
 

 Identificar o autor de uma fonte de informação; 
 Identificar o status / o conhecimento / o acesso à informação do autor; 
 Identificar os motivos e as tendências (viés) do autor para produzir e 
 compartilhar aquela informação; 
 Avaliar confiabilidade das informações com base na análise da autoria; 
 Identificar e considerar a situação ou o contexto (por exemplo, lugar, tempo e 
cultura) dentro do qual a informação é produzida e distribuída;  
 Avaliar a informação com base nesta situação ou contexto;  
 Identificar as informações do documento (por exemplo, editor, estilo de linguagem); 
 Avaliar a confiabilidade de informações com base na análise das informações do 
documento; 
Identificar e analisar a perspectiva do produtor do conteúdo: quem está apresentando 
o quê, a quem e por quê;  
 Identificar objetivos retóricos (por exemplo, a intenção / o propósito, o público 
alvo);  
 Avaliar a confiabilidade de informações com base nos objetivos retóricos do 
material; Determinar a veracidade da informação; (COSCARELLI, 2017, p.72) 
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Do mesmo modo, precisam de habilidades para sintetizar e integrar:  

 
 

 Comparar informações entre as fontes, em busca de consistência e relevância para a 
realização da tarefa de investigação;  
 Determinar se as informações estão em consonância, dissonância ou se 
complementam; Comparar evidências de diferentes fontes; 
 Determinar, entre as fontes, que evidências são consistentes e quais são 
inconsistentes;  
 Perceber a relação entre as informações provenientes de diversas fontes;  
 Integrar diferentes abordagens de uma mesma situação, ideia ou tópico e conciliar 
similaridades e discrepâncias encontradas entre as informações;  
 Combinar e organizar teses / afirmações e argumentos / evidências;  
 Articular informações de diferentes fontes;  
 Articular argumentos de diferentes fontes em um conjunto coerente de argumentos 
(a favor e/ou contra);  
 Identificar, relacionar e avaliar informações e argumentos discrepantes; Relacionar 
alegações e comprovações (evidências);  
 Posicionar-se a favor de determinadas alegações e argumentações;  
 Construir um raciocínio lógico contra outras reivindicações e argumentos. 
(COSCARELLI, 2017, p.72) 

 
 
Para distribuir os demais pesos das alternativas, os alunos consideram, além da 

localização e avaliação, sintetização e integração, as habilidades para refletir:  

 
 

 Levantar hipóteses e construir modelos baseados em informações parciais ou 
fragmentadas;  
 Compreender os problemas, a partir de múltiplos pontos de vista, a fim de assimilar 
informações e construir uma resposta adequada à situação;  
 Avaliar criticamente os prós e os contras de uma argumentação, mesmo quando os 
argumentos não são explicitamente apresentados;  
 Distinguir fato de ficção, documentação de argumentação, real de falso e elucidação 
de propaganda. (COSCARELLI, 2017, p.72) 

 
 
Assim, atribuem pontuação um àquela que consideram menos contemplativa em 

relação aos aspectos de reflexão e pontuação quatro ou cinco àquelas que consideram mais 

contemplativas. Observamos, em nossa análise, que para essa avaliação, os estudantes elencam 

aspectos a respeito da complexidade da pesquisa, bem como de como o conteúdo da alternativa 

contempla as reflexões sobre o contexto, os aspectos históricos, culturais, sociais e críticos.  

Constatamos que muitas são as ações e as habilidades envolvidas no processo de 

resolução de questões da ONHB, porém, para concebê-las diante dos letramentos digitais, é 

preciso que se olhe para além dos processos operacionais e dos aparatos tecnológicos. O que 
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irá contribuir para que elas sejam inerentes aos letramentos digitais é a sua aplicabilidade quanto 

ao uso na constituição de novos aspectos do ethos. Conceber a leitura em ambiente digital como 

um processo investigativo é uma das possibilidades para trilhar um caminho eficaz no trabalho 

com habilidades amplas, as quais contemplam as diversas possibilidades propiciadas pelas 

tecnologias digitais, para além de aspectos meramente técnicos. 

Desse modo, encerramos a análise da pesquisa realizada tendo monitorado com cautela 

os procedimentos metodológicos envolvidos em resoluções de quatro questões da ONHB por 

parte de três grupos, compostos por três estudantes cada, e discutindo como tais procedimentos 

estão permeados pelas concepções de letramentos digitais, compreendidos aqui como como 

práticas sociais de leitura e produção de textos em ambientes digitais, as quais pressupõem o 

uso das tecnologias digitais em função dos aspectos históricos, culturais e sociais que 

constituem e são constituídos pelos sujeitos em diferentes campos de atividade humana. 

Nesta última seção, analítica, expusemos o corpus coletado - transcrições dos áudios, 

captura das telas e observações da pesquisadora -, detalhando todo o mapeamento da resolução 

das questões selecionadas, correlacionando os dados encontrados com as discussões teóricas 

realizadas a fim de alcançar o nosso objetivo geral de: investigar os letramentos digitais 

contemplados na resolução de questões da ONHB, explorando as habilidades e demandadas 

nesse processo. 

Em uma primeira subseção tratamos de uma questão em comum para todos os 

estudantes resolverem e em uma segunda subseção tratamos de três questões diferenciadas. No 

processo de análise, flagramos pontos convergentes e divergentes na resolução das questões e 

construímos uma matriz dos procedimentos metodológicos recorrentes, utilizando descritores 

para elencar as estratégias e ações mobilizadas pelos alunos em todo o processo para os nossos 

objetivos específicos de: analisar a constituição dos letramentos digitais contemplados na 

resolução de questões da ONHB e descrever habilidades demandadas nesse processo. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

as o que, enquanto educa, 
é educado, em diálogo com o educando que, ao ser educado, também educa. Ambos, 
assim, se tornam sujeitos do processo em que crescem juntos e em que os ́ argumentos 
de autoridade´ já não valem. Em que, para ser-se, funcionalmente autoridade, se 

 
 
 
Para efeitos de fim, pensamos (Cf. FREIRE, 1996) que os processos de ensino e 

aprendizagem não devem ser pautados em transferência de conhecimentos, como ainda refletem 

determinadas práticas escolares. O currículo escolar pode ampliar seus filtros para envolver 

elementos que se sobressaiam à recepção e transmissão de conteúdos considerados como 

 a escola se insere em contextos 

históricos, culturais e históricos, não podemos concebê-los de forma dissociada.  

Na epígrafe que abre a seção introdutória desta pesquisa, Ribeiro (2020) enfatiza a 

necessidade de fazermos nossos redesenhos para a inserção significativa de concepções teóricas 

em nossa prática pedagógica. Assim fizemos e refletimos a respeito de como as tecnologias 

digitais em nossa realidade exigem pensar nos diversos aspectos que são agregados pelas 

relações estabelecidas por meio delas à 

diversas possibilidades.  

Posto isso, evitamos concepções deterministas, que ramificassem os letramentos 

digitais em uma série de letramentos a partir de canais/modos, e redesenhamos uma 

compreensão dessas práticas considerando que, para além de elencar habilidades, é necessário 

pensar em seus usos a partir de novas formas de se relacionar com as tecnologias digitais diante 

da nossa realidade pedagógica. Não desprezamos aqui a importância de se discutir essas 

habilidades, pelo contrário, propusemos que fossem trabalhadas de modo a explorar as 

possibilidades do ambiente digital considerando elementos que ultrapassem os aspectos 

técnicos, promovendo atividades coletivas, interativas e descentralizadas na produção de 

sentidos e na construção do conhecimento.  

A implementação das tecnologias digitais no ensino pressupõe, antes de tudo, uma 

mudança na forma como compreendemos o trabalho por meio delas. Se não há, por parte de 

professores, uma mudança na forma de perceber o ensino e, por parte dos alunos, uma mudança 

na forma de perceber a aprendizagem, as práticas de letramento vão continuar as mesmas, ainda 

que se use computadores, notebooks, celulares, internet ou qualquer outro recurso digital.  
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Apresentamos, portanto, uma análise diante da resolução de questões da Olimpíada 

Nacional em História do Brasil para responder ao seguinte questionamento: Quais são os 

letramentos digitais contemplados na resolução de questões da ONHB, considerando as 

habilidades demandadas e sua constituição? 

Concluímos que a ONHB demanda os aspectos técnicos necessários para a realização 

de tarefas em uma plataforma online, mas que, além disso, possui procedimentos metodológicos 

os quais contemplam os letramentos digitais em seus novos aspectos do ethos, pois tratam do 

ensino de História a partir da mentalidade do historiador, corroborando para a construção do 

conhecimento de forma colaborativa, interativa e descentralizada. A metodologia para a 

resolução das questões promove uma nova forma de pensar e agir, envolvendo habilidades de 

navegação e leitura que são ampliadas a partir das possibilidades diante das tecnologias digitais  

Logo, alcançamos o objetivo geral do nosso trabalho de investigar os letramentos 

digitais contemplados na resolução de questões da ONHB, explorando as habilidades 

demandadas nesse processo a partir dos seguintes desdobramentos: 1) como se constituem os 

letramentos digitais na resolução de questões da ONHB?; e 2) Que habilidades são 

demandadas nesse processo?  

No primeiro desdobramento, a fim de responder ao primeiro questionamento, 

constatamos que, ao elencar como procedimento metodológico da resolução de questões o 

debate de um tema a partir de um documento norteador e uma avaliação baseada em pesos (0, 

1, 4, 5), a Olimpíada contempla práticas sociais de leitura e navegação sob uma nova 

mentalidade, pressupondo uma postura investigativa, a partir da qual os alunos precisam efetuar 

pesquisas e leituras, assim como discuti-las para a elaboração de argumentos e 

posicionamentos, mobilizando, portanto, a coletividade, a interação e a descentralização na 

construção do conhecimento diante das tecnologias digitais e constituindo letramentos digitais.  

Construímos uma matriz para elencar as recorrências nos procedimentos 

metodológicos da resolução de questões, correspondendo-os com as ações demandadas pelos 

estudantes e verificamos que os principais elementos que constituem os letramentos digitais são 

as ações de: elencar estratégias sobre o caminho a ser percorrido; correlacionar as 

informações fornecidas com as informações pesquisadas e debater com o grupo para chegar 

a um consenso sobre as alternativas. Nesse sentido, alcançamos o primeiro objetivo específico 

de analisar a constituição dos letramentos digitais contemplados na resolução de questões 

da ONHB. 



173 

 

Já no segundo desdobramento, para responder ao segundo questionamento, 

verificamos que os letramentos digitais contemplados, ao serem permeados por práticas sociais 

de leitura e a navegação sob uma postura investigativa, demandam habilidades de navegação e 

leitura para localizar e avaliar informações, considerando aspectos como autoria, 

confiabilidade, veracidade das fontes, relevância da informação;  para sintetizar e integrar, 

estabelecendo relações de comparação e articulação entre as informações encontradas, 

identificando inconsistências, consonâncias e dissonância e posicionando-se a respeito e 

construindo argumentos assim como para refletir, compreendendo os sentidos, levantando 

hipóteses sob múltiplos pontos de vista e avaliando criticamente; porém, essas habilidades só 

fazem sentido se compreendidas quanto ao seu uso em função de aspectos que contemplem a 

nova mentalidade dos sujeitos. Tais concepções nos levaram ao alcance do nosso segundo 

objetivo específico, que foi descrever as habilidades no processo de resolução de questões 

da ONHB. 

Em suma, apresentamos aqui como os letramentos digitais surgem diante de propostas 

metodológicas como a da Olimpíada de História para que repensemos se nossas práticas 

pedagógicas contemplam as características sociais dos novos letramentos ou se estamos apenas 

replicando práticas convencionais de letramento utilizando tecnologias digitais.  

Nossas contribuições para a área de Ensino surgem, primeiro, pelo delineamento da 

compreensão teórica acerca dos letramentos digitais, os quais são elencados como práticas 

sociais de leitura e produção de textos em ambientes digitais, as quais pressupõem o uso das 

tecnologias digitais em função dos aspectos históricos, culturais e sociais que constituem e são 

constituídos pelos sujeitos em diferentes campos de atividade humana.   

Segundo, pelo mapeamento dos procedimentos metodológicos da ONHB, 

descrevendo as ações e habilidades demandadas para culminar em uma matriz de referência 

para a resolução de questões, possibilitando que outros professores conheçam a Olimpíada e 

saibam como compreendê-la e aproveitá-la em suas práticas pedagógicas.  

E terceiro, ilustrando, a partir da ONHB, elementos dos letramentos digitais que 

contribuem para um processo de construção do conhecimento, o qual considera professores e 

alunos como sujeitos ativos diante de práticas interativas, coletivas e colaborativas e culmina 

em proposições pedagógicas que podem ser utilizadas por professores de diferentes áreas, desde 

que adaptadas para sua realidade, pois o que consideramos relevante não é estabelecer um 

método prescritivo de trabalho com as tecnologias digitais e sim orientações que possam nortear 
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e conduzir a docência de forma significativa para aproveitar ao máximo as possibilidades 

promovidas.  

Nossas contribuições são pequenos passos para um longo caminho a ser percorrido na 

discussão em torno dos letramentos digitais, tendo em vista que não é possível dar conta da 

dimensão de elementos que podem ser constitutivos de todas as práticas sociais em torno das 

tecnologias digitais em uma única pesquisa de Mestrado. Apesar disso, consideramos relevante 

instigar o debate para que possamos ampliar, em um Doutorado e pesquisas futuras, a 

investigação sobre os ethos que se constituem diante de uma nova mentalidade em outras 

práticas sociais de uso da linguagem, sobretudo, para propor metodologias de ensino a partir 

das tecnologias digitais que englobem os aspectos dessa mentalidade.  

No contexto global atual e, principalmente, no cenário brasileiro, nunca se fez tão 

importante repensar nossas práticas pedagógicas e a forma de conduzir o trabalho no ambiente 

digital. É necessário que estejamos abertos a repensar nossa própria mentalidade para 

estabelecer negociações com a organização curricular, a estruturação das aulas e a utilização 

dos recursos tecnológicos a fim de tornar esse processo menos traumático, como aponta Ribeiro 

(2020), e, juntos, dialogarmos sobre caminhos e possibilidades que ultrapassem os desafios 

enfrentados. 

Atribuir novos sentidos às práticas pedagógicas é, antes de tudo, um ato político e 

social para transformar práticas individuais e pragmáticas de transposição de conteúdo em 

práticas coletivas e construtivas do saber, rompendo com estruturas hierárquicas que se 

consolidaram na educação, cujos fracassos se refletem por meio de desigualdades até os dias 

atuais.  
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APÊNDICE A  QUESTIONÁRIO PARA SELEÇÃO DOS SUJEITOS DA PESQUISA 
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Questionário para perfil SOCIAL e ESCOLAR 

ATENÇÃO: Seus dados serão mantidos em sigilo, solicitaremos algumas informações 
apenas para o controle da pesquisadora. A partir das respostas, você poderá ser contato e 
convidado (a) a participar como voluntário(a) da pesquisa realizada pela mestranda 
Polianny Ágne Freitas Negócio, aluna do Programa de Pós-Graduação em Ensino da 
Universidade Federal Rural do Semi-Árido  UFERSA, Universidade do Estado do Rio 
Grande do Norte  UERN, e Instituto Federal de Educação do Rio Grande do Norte 
IFRN, sob orientação do prof. Dr. Vicente de Lima Neto. 

Qual o seu nome completo? _______________________________________________ 

Qual a sua data de nascimento? ___/___/____          

Onde você estuda? ______________________________________________________ 

Qual o seu curso? ________________________    E a sua série? _________________ 

Informe os seus contatos: 

E-mail: ___________________ 

Telefone fixo: (   ) _ _ _ _ - _ _ _ _               Telefone celular: (   ) _ _ _ _ _ - _ _ _ _   

Esse telefone celular pode ser contatado via whatsapp? Sim (   )  Não (   ) 

Você tem acesso ao computador e à internet? Onde? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

Com relação ao nível de dificuldade para usar o computador e à internet, você sente: 

(   ) Nenhuma dificuldade 

(   ) Pouca dificuldade 

(   ) Muita dificuldade 

(   ) Não sei utilizar 

Para que tipo de tarefa você acha os computadores úteis? 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

Quanto tempo você fica na Internet por semana? 

(   ) de meia hora a 1h30 

(   ) de 1h a 3h 

(   ) de 3h a 6h 

(   ) acima de 6h 



183 

 

 

Questionário para perfil DA PESQUISA 

 

Você já participou de olimpíadas científicas/olimpíadas de conhecimento?  

Sim (   )   Não (   )    Não sei responder (   ) 

 

Caso tenha respondido SIM, continue: 

 

Você já participou de quantas olimpíadas científicas/de conhecimento diferentes? ______  
 
Você já ouviu falar na Olimpíada Nacional em História do Brasil (ONHB)? 
Sim (   )   Não   (   )   Não sei responder (   ) 
 
Você já participou da Olimpíada Nacional em História do Brasil (ONHB)? 
Sim (   )   Não   (   )   Não sei responder (   ) 
 

 

Caso tenha respondido SIM, continue: 

 

De quantas edições você participou? ______. Qual a fase máxima em que chegou? 
______________________________________________________________________.  

Caso tenha respondido NÃO, algum motivo específico o levou a não participar? 

______________________________________________________________________ 

Você conhece ou já ouviu falar na Olimpíada Nacional em História do Brasil (ONHB)? 

Sim (   )   Não   (   )   Não sei responder (   ) 

 

Agradecemos pela sua colaboração! 

Caso tenha respondido NÃO, algum motivo específico o levou a não participar? 

______________________________________________________________________ 

 

Agradecemos pela sua colaboração! 
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Questionário para perfil DO PARTICIPANTE da Olimpíada Nacional em História 
do Brasil (ONHB). 

Durante a participação na ONHB, você teve acesso ao computador e à internet? ______. 

Sem esses recursos, você acha que é possível participar? _______. Por que? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Na página a seguir colocamos uma questão da ONHB. Você pode utilizar esse espaço e 

descrever quais estratégias utilizaria para responde-la adequadamente, como pede a 

olimpíada? Não é necessário dar a resposta, mas detalhar o passo a passo para alcança-

la.  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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QUESTÃO PARA O EXERCÍCIO ANTERIOR 

 

 

 

 

 

 

AGRADECEMOS PELA SUA COLABORAÇÃO! 
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APÊNDICE B - TERMO DE ASSENTIMENTO DE PARTICIPAÇÃO EM PESQUISA 
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Você terá os seguintes benefícios ao participar da pesquisa: Contribuir com os estudos da linguagem, 

possibilitando a ampliação dos estudos dos letramentos digitais, sobretudo com os processos 

envolvidos na resolução de questões da ONHB. Dessa forma, acrescentará também nos novos estudos 

do letramento e auxiliará nas pesquisas que visam estudar como as tecnologias digitais podem 

contribuir com o ensino.   

 
Todas as suas respostas serão arquivadas, o que possibilitará o(a) senhor(a) fazer a leitura dos 

seus textos e verificar as informações desejadas. Destacamos que a sua participação é de suma 

importância para a pesquisa. A sua autorização será imprescindível para que possam ser atingidos os 

objetivos do estudo, mencionados acima, contribuindo com as pesquisas sobre textos na escola, o que 

pode significar um avanço para a educação no país. 

 
A sua participação não implicará custos adicionais. O(a) Sr(a). não terá qualquer despesa com 

a realização dos procedimentos previstos neste estudo, que serão custeados pela UFERSA. 

Também não haverá nenhuma forma de pagamento pela sua participação.  

 

Assinando este assentimento, o(a) Sr(a). não desiste de nenhum de seus direitos. Além disso, o(a) 

Sr(a). não libera os investigadores de suas responsabilidades legais e profissionais no caso de alguma 

situação que lhe prejudique. 

 
Caso surja alguma dúvida sobre a pesquisa, o(a) Sr(a). poderá contatar a pesquisadora responsável, 

Polianny Ágne Freitas Negócio (Rua Dona Isaura Rosado, 1840, Bairro Abolição 4. Condomínio 

Quintas do Lago, quadra 17, lote 6.  Telefone: (84) 9 8708-1440). Como também o professor 

orientador dessa pesquisa, o prof. Dr. Vicente de Lima Neto (Rua Leovegildo Pimenta, 337  Bairro 

Sebastião Maltez   Caraúbas  RN ou pelo telefone (84) 99846- 1718. 

 
É assegurado o completo sigilo de sua identidade quanto a sua participação neste estudo. 
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Comitê de Ética em Pesquisa (CEP-UERN) Campus Universitário Central - Centro de Convivência. BR 110, KM 48  
Rua: Prof. Antonio Campos, S/N, Costa e Silva.Tel: (84) 3312-7032.  e-mail: cep@uern.br    /   CEP 59.610-090 

Diante do exposto nos parágrafos anteriores eu, firmado abaixo, 

_______________________________________________________________, ____ anos,   RG: 

_____________________, concordo em permitir a minha participação no referido estudo. Eu fui 

completamente orientado pela pesquisadora que está realizando o estudo, de acordo com sua natureza, 

propósito e duração, com garantia da anuência da instituição de ensino para a realização da pesquisa.  

  
Eu pude questioná-la sobre todos os aspectos do estudo. Além disso, ela me entregou uma cópia da 

folha de informações para os participantes, a qual li, compreendi e me deu plena liberdade para decidir 

acerca da espontânea participação nesta pesquisa. 

 
Minha identidade jamais será publicada. Entretanto, estou ciente de que as respostas que 

forneci poderão ser utilizadas e exibidas com finalidade científica (na produção de artigos, 

dissertações e outros) pela pesquisadora e pelos envolvidos nos estudos que ela realizar e/ou 

permitir. Os dados coletados poderão ser examinados por pessoas envolvidas na pesquisa com 

autorização delegada dos investigadores. Eu concordo que não procurarei restringir o uso que se fará 

sobre os resultados do estudo e nem sobre o material coletado. 

 
Estou recebendo uma cópia assinada deste Termo. 

 
___________________________________________ 

Assinatura do Aluno 
 
______________________________,  CPF nº ____________ Mossoró, ____ de _______ de 2019. 

Polianny Ágne Freitas Negócio               
(Pesquisadora) 
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APÊNDICE C - TERMO DE CONSENTIMENTO DE PARTICIPAÇÃO EM 

PESQUISA 

 

 

  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
PARA PARTICIPAÇÃO EM PESQUISA 

 
O(a) Sr(a). está sendo convidado(a) a participar como voluntário(a) da pesquisa intitulada 

Letramentos digitais e ensino: uma análise a partir da Olimpíada Nacional em História do 
Brasil , realizada pela mestranda Polianny Ágne Freitas Negócio, aluna do Programa de Pós-
Graduação em Ensino da Universidade Federal Rural do Semi-Árido  UFERSA, Universidade do 
Estado do Rio Grande do Norte  UERN, e Instituto Federal de Educação do Rio Grande do Norte  
IFRN, sob orientação do prof. Dr. Vicente de Lima Neto e que segue as recomendações das resoluções 
466/12 e 510/16 do Conselho Nacional de Saúde e suas complementares. 
 
Sua participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir a qualquer momento, retirando 
seu consentimento ou recusar-se a participar da pesquisa, sem que isso traga nenhum prejuízo ou 
penalidade para você ou à sua família.  

Caso decida aceitar o convite, seu/sua filho(a) auxiliará a pesquisa em duas etapas: 1) respondendo a 
um questionário aplicado pela pesquisadora para traçar o perfil dos sujeitos envolvidos na pesquisa; 
2) utilizando o computador e a internet para resolver questões da Olimpíada Nacional em História do 
Brasil (ONHB). Sobre a metodologia, você deve estar ciente que se trata de um estudo de caso-piloto, 
em que o registro das atividades será feito por meio de: a) gravação das telas dos computadores dos 
alunos durante a resolução de questões da ONHB; b) gravação de protocolos verbais.  

Ao concordar com a participação na pesquisa, estará consentindo com a gravação da tela do 
computador em que seu/sua filho(a) fará a resolução e com a gravação de protocolos verbais, a fim 
de observarmos quais os letramentos, sobretudo digitais, envolvidos nesse processo. Além disso, deve 
estar ciente de que o nosso objetivo é investigar quais são as habilidades e competências exigidas na 
resolução de questões da ONHB, explorando de que forma são contemplados os letramentos digitais 
demandados e a sua constituição.      

Os riscos envolvidos com a participação são possíveis desconfortos e constrangimentos, que serão 
minimizados através das seguintes providências: cuidado na elaboração dos conteúdos como também 
na aplicação, que será feita pela pesquisadora que o(a) auxiliará. 

Você terá os seguintes benefícios ao participar da pesquisa: Contribuir com os estudos da linguagem, 
possibilitando a ampliação dos estudos dos letramentos digitais, sobretudo com os processos 
envolvidos na resolução de questões da ONHB. Dessa forma, acrescentará também nos novos estudos 
do letramento e auxiliará nas pesquisas que visam estudar como as tecnologias digitais podem 
contribuir com o ensino.   
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APÊNDICE D - TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA GRAVAÇÃO DE VOZ 

 

 

 

 

 

 



193 

 

APÊNDICE E  CARTA DE ANUÊNCIA 
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ANEXO A  41ª QUESTÃO DA 5ª ONHB 

 
 

Fonte: https://www2.olimpiadadehistoria.com.br/5-olimpiada/fases/index/28 Acesso em 16 de jan. de 2020 
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ANEXO B  3ª QUESTÃO DA 8ª ONHB 

 
 

Fonte: https://www2.olimpiadadehistoria.com.br/8-olimpiada/fases/index/51 Acesso em 16 de jan. de 2020 
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ANEXO C  5ª QUESTÃO DA 6ª ONHB 

 
Fonte: https://www2.olimpiadadehistoria.com.br/6-olimpiada/fases/index/33. Acesso em 20 de jun. 2020. 
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ANEXO D  27ª QUESTÃO DA 7ª ONHB 

 
Fonte: https://www2.olimpiadadehistoria.com.br/7-olimpiada/fases/index/43. Acesso em 21 de jun. 2020. 
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ANEXO E  PARECER CONSUBSTANCIADO CEP 
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Fonte: acervo próprio (2020) 
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