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Resumo 
 

Este artigo tem o objetivo de analisar como a presença ou ausência de letramento digital nas tecnologias 
da comunicação e informação (TICs), especificamente a Internet, podem implicar revisões no conceito de 
comunicação política e a participação do cidadão nos assuntos públicos num processo de comunicação 
direta com o representante. O estudo foi baseado numa análise bibliográfica dos conceitos de 
comunicação política e a capacidade que os participantes do processo de comunicação possuem para 
ampliar essa capacidade no processo democrático. 
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O impacto que as tecnologias da informação e comunicação (TICs) tem 

causado na sociedade desde o final do século XX vem sendo constantemente pesquisado 

pela academia, e cada vez mais busca-se saber quais os níveis de participação da 

sociedade inserida na era digital nos processos comunicacionais e informacionais da 

atualidade. Esse desenvolvimento reforça ainda mais o debate entre pesquisadores 

quando o objeto de estudo versa sobre a comunicação política mediada pelas 

tecnologias e a participação civil no processo democrático, principalmente no 

conturbado cenário em que a política no Brasil tem atravessado nos últimos anos, a 

reiterar a necessidade de mais estudos nesse âmbito. 

O processo de massificação digital em constante mutação e desenvolvimento 

acelerado tem impulsionado novos modelos de comunicação na sociedade e, sobretudo, 
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na comunicação de agentes políticos, candidatos e seus eleitores. As potencialidades 

que esses novos modelos enquanto apresentam técnicas de interação mais assimétricas e 

horizontais aceleram se comparados à mídia de massa e seu formato de comunicação 

dirigida de um para muitos. Além dessa assimetria, cada vez mais se percebe a 

decadência do modelo unilateral onde não existiam interação e interatividade e, o então 

receptor vagava no limbo de informações engendradas por uma agenda permeada de 

interesses. 

A adoção das novas tecnologias da informação e o avanço tecnológico exibe 

um mundo unidirecional que apresenta novos e volumosos sistemas de comunicação 

decorrentes dos meios virtuais; onde os recursos tecnológicos se tornam tão presentes e 

necessários no dia a dia da sociedade, que se pode identificar naturalmente, no cotidiano 

e na interação entre as pessoas. Com base nesse entendimento, Gohn (2006), afirma: 

 
A participação passou a ser vista sob o prisma de um novo paradigma 
– como Participação Cidadã, baseada na universalização dos direitos 
sociais, na ampliação do conceito de cidadania e numa nova 
compreensão sobre o papel e o caráter do Estado. A participação 
passou a ser concebida como intervenção social periódica e planejada, 
ao longo de todo o circuito de formulação e implementação de uma 
política pública, porque as políticas públicas ganharam destaque e 
centralidade nas estratégias de desenvolvimento, transformação e 
mudança social. A sociedade civil não é o único ator social passível de 
inovação e dinamização dos canais de participação, mas a sociedade 
política, por meio das políticas públicas, também passa a ser objeto de 
atenção e análises.  

 

Cada vez mais, políticos, imprensa e governos despertam para a necessidade de 

modernizar esse antigo modelo e firmar as bases de um relacionamento com seus 

interlocutores, permitindo que o espaço pertencente a estes, nos meios digitais possa, 

efetivamente, alcançar o status de comunicação agora baseada na interação. Muitos 

teóricos têm disseminado o pensamento de que, diante desse potencial interativo, há que 

se desenvolver novas formas de permitir a interação do cidadão na esfera pública e 

aumentar o grau de participação nas demandas sociais, políticas e econômicas que 

possam impactar a vida da comunidade. 

O problema que surge diante desse contexto é: a comunicação política mediada 

pelas TICs estaria, de fato, permitindo maior interação no processo democrático 

ampliando o seu conceito? Ou ainda: estariam os agentes políticos e seus eleitores 

munidos de competência e letramento para essa interação seja efetiva? 
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Percebe-se nas pesquisas sobre a comunicação política na atualidade, que uma 

parte significativa dos estudos aborda campanhas eleitorais no meio digital e, sobretudo, 

são executadas através das redes sociais, porém, os estudos da comunicação fora do 

pleito podem contribuir para desenvolvermos e ampliarmos o conceito de comunicação 

política e entendermos o processo das relações civis dentro da sociedade e também a 

relação que estes estabelecem com seus representantes. O objetivo deste estudo é 

analisar as implicações da literacy digital no conceito de participação democrática no 

contexto da comunicação política através de uma revisão bibliográfica, capaz de 

contribuir para os estudos da área tanto para a academia, quanto para gestores, 

assessores e políticos. 

O novo modelo de comunicação política tido como o ideal para aproximar os 

agentes de seus eleitores é baseado na cultura da participação, onde há a interação por 

meio de críticas, sugestões ou reclamações sobre a atividade política, a gestão pública e 

a condução do mandato pautado na oitiva da sociedade. Para (SHIRKY, 2011), a 

publicação de pensamentos não precisa de autorização do outro. O produtor da 

comunicação tem o poder de voz e para a publicação de seus pensamentos basta 

posicionar o cursor sobre um botão e clicar. Do outro lado, no ciberespaço, o receptor 

da mensagem, já condicionado a recebê-la por compor a rede de relacionamento do 

agente poderá, em qualquer tempo, tecer comentários, compartilhar esse pensamento 

com demais pessoas pertencentes ao mesmo ciclo, ou ainda reiterar e endossar esse 

pensamento clicando no botão ¨curtir¨, dando sequência a um processo de troca virtual 

de informações. A partir daí, inicia-se a conversação: “A conversação é uma das 

práticas mais recorrentes na Comunicação Mediada por Computador - CMC e uma das 

apropriações mais evidentes em seu universo” (RECUERO, 2012, p.27). 

Assim, podemos entender que essa CMC permite que indivíduos possam estar 

conectados mesmo que distantes fisicamente num ciberespaço mediado por informação 

e comunicação bilateral, ou seja, uma troca onde quem produz conteúdo também recebe 

conteúdo, assim como o contrário, conforme o pensamento de Lemos (2008, p.138). 

Para Levy, é o ciberespaço que “... especifica, não apenas a infraestrutura material de 

comunicação digital, mas também o universo oceânico de informações que ela abriga, 

assim como seres humanos que navegam e alimentam esse universo.” (LEVY, 1999, 

p.17) 
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E esse caminho foi trilhado, pois, anos depois Benkler (2006) traz outro tesouro: a rede, 

e todo o seu potencial de fabricar novas formas de ordem social e econômica que se 

baseiam no ambiente digital: 

 
Essa nova liberdade traz grandes possibilidades: como dimensão da 
liberdade individual, como plataforma para melhor participação 
democrática, como meio para forjar uma cultura mais crítica e uma 
crescente economia dependente da informação, como um mecanismo 
para permitir avanços no desenvolvimento humano em todo lugar 
(BENKLER, 2006, p.14). 

 

Mas, a participação e interação da sociedade em nível global remete a uma  

pergunta que não se cala:  até onde as redes sociais influenciam a sociedade? Como 

detectar os reflexos provocados na vida das pessoas, no seu agir como cidadãos e 

participação social? Como ter noção do impacto da força desta ferramenta 

comunicacional na vida social e quais as consequências no contexto social? Nessa 

discussão, ainda recorrendo ao entendimento de Castells4, verifica-se que: 

 
Essa é a nova estrutura social da Era da Informação, por mim chamada 
de sociedade em rede porque constituída de redes de produção, poder 
e experiência, que constroem a cultura da virtualidade nos fluxos 
globais os quais, por sua vez, transcendem o tempo e o espaço. Nem 
todas as dimensões e instituições da sociedade seguem a lógica da 
sociedade em rede, do mesmo modo que as sociedades industriais 
abrigaram por longo tempo muitas formas pré-industriais da existência 
humana. Mas todas as sociedades da Era da Informação são, sem 
dúvida, penetradas com diferente intensidade pela lógica difusa da 
sociedade em rede, cuja expansão dinâmica aos poucos absorve e 
supera as formas sociais preexistentes. [...] A sociedade em rede, 
como qualquer outra estrutura social, não deixa de ter contradições, 
conflitos sociais e desafios de formas alternativas de organização 
social. Todavia, tais desafios são provocados pelas características da 
sociedade em rede, sendo, portanto, muito distintos dos apresentados 
pela era industrial. Assim, eles são personificados por diferentes 
sujeitos, mesmo que esses sujeitos trabalhem frequentemente com 
materiais históricos fornecidos pelos valores e organizações herdados 
do capitalismo industrial e do estatismo. [...] A compreensão de nosso 
mundo requer a análise simultânea da sociedade em rede e de seus 
desafios conflituosos. A regra histórica, a saber: onde há dominação 
há resistência, continua válida. Mas é necessário um esforço analítico 
para identificar quem são os desafiadores dos processos de dominação 

                                                   
4 Manuel Castells  em sua conclusão geral do livro, em três volumes: ‘A Era da Informação: 
economia, Sociedade e Cultura’ -   Depreendendo nosso mundo. 
 Disponível em: http://www.virtual.nuca.ie.ufrj.br/infoeducar/bib/castells1.doc. Acesso em 18 out 
2016.  
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implementados pelos fluxos imateriais, porém poderosos, da 
sociedade em rede. 

 

Nesse paradigma informacional, já se permite verificar a ação e influência das 

redes sociais na atuação de grupos que se formam e abraçam um número elevado de 

pessoas, oriundos de diversas classes sociais e faixas etárias, empenhados em prol de 

ações coletivas, quer sejam em função de valores e crenças ideológicas, quer na busca 

por soluções a diversos problemas, quer por participação na organização política em 

prol do bem comum, objetivando resultados de inúmeros acontecimentos. 

 De acordo com esse entendimento e certos do contínuo amadurecimento das 

tecnologias da informação conectando segmentos distintos, importa considerar o 

entendimento de Maria Glória Gohn (2014) que bem demarca as características que os 

movimentos sociais possuem: liderança, base, demanda, opositores e antagonistas, 

conflitos sociais e um projeto sociopolítico, dentre outras5.  

Em tempos de tecnologias e informação em massa, os grupos ativistas e 

movimentos sociais destacam-se numa escala significativamente grande, traduzidos da 

insatisfação comum, promovem um verdadeiro ‘andar’ coletivo, um engajamento 

militante, movimentos ativistas como nunca dantes foram observado, posto que 

mobilizam e envolvem um maior número de pessoas, caracterizando-se como 

formadores de opinião e participação pública nos mais diversos processos de construção 

da democracia.  

Com base nesse entendimento, Giddens (1977) ao analisar o tema afirma: 

 

Trata-se efetivamente da transformação do espaço e do tempo.  Eu 
defino como ação a distância, e relaciono sua intensificação nos 
últimos anos ao surgimento da comunicação global instantânea e ao 
transporte de massa [...]. A globalização não é um processo único, mas 
uma mistura complexa de processos, que frequentemente atua de 
maneira contraditória, produzindo conflitos, disjunções e novas 
formas de estratificação.  

 
Desta forma, nessa mesma linha de estudo permite-se destacar também o 

entendimento de Gustavo Cardoso “a cultura do nosso dia a dia é, hoje, uma mistura 

entre o físico e o virtual", com a assimilação das tecnologias de informação, surgem 

novas formas de se reivindicar e lutar por direitos, visando um objetivo comum; 

                                                   
5 http://www.portalconscienciapolitica.com.br/ci%C3%AAncia-politica/movimentos-sociais/ 
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também nas demais instâncias da vida, nas formas de se fazer política e conceber 

instituições - múltiplas possibilidades que envolvem indistintamente seus participantes, 

chamados de’ ativistas virtuais’ ou digitais; que se somam em maior dimensão, onde 

quer que estejam - desde que seus propósitos sejam comuns.  

Todas as questões pontuadas por Giddens elevam o ciberespaço a um nível de interação 

complexo que equaciona a ação entre os interlocutores não apenas às demandas locais, 

mas às questões políticas, humanitárias e sociais que ocorrem no mundo em sua 

totalidade o que fica ainda mais evidenciado com base na análise de conteúdo das redes 

sociais. Segundo Capra, “Redes Sociais são, antes de tudo, redes de comunicação que 

envolvem linguagem simbólica, restrições culturais, relações de poder etc” (CAPRA, 

2008, p.22).  

Pierre Levy (1999) coloca o ¨ciberespaço como um espaço virtual de troca, de 

comunhão de pensamentos ou da sua diversidade através do uso de técnicas de 

comutação digital entre pessoas de todo o mundo, independentemente da distancia e do 

vínculo pessoal e cultural que tenham umas com as outras¨.   

Conforme ressalta Lemos, essa comunhão pode ser caracterizada no uso das 

redes sociais através da troca diária de mensagens, sejam elas motivadas por questões 

políticas ou governamentais ou baseadas numa comunicação institucional com foco na 

manutenção da imagem do político. Nesse contexto surge um novo ritual que é a 

marcação de outras pessoas dentro da mensagem central com o intuito de fazer com que 

mais pessoas tenham acesso a essa mensagem. Essa marcação é o ponto chave das redes 

de relacionamento: 

 
Os bens fornecem “marcação de serviço” nos “rituais de consumo”. Ir 
a um casamento contribui com uma “marcação de serviço” para o feliz 
casal, ir a um funeral é uma “marcação de serviço” para os enlutados, 
visitar um doente é uma “marcação de serviço” para o paciente, vale o 
mesmo para uma festa de aniversário ou despedida, ou para a presença 
de um jantar semanal de domingo. Nessas demonstrações, o consumo 
é um sistema de rituais recíprocos que envolvem gastos para a 
marcação apropriada da ocasião, seja dos visitantes e anfitriões, seja 
da comunidade em geral. O que chamamos de rituais de consumo são 
as marcas normais da amizade (DOUGLAS; ISHERWOOD ,2006, 
p.40).  
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Transportando esse pensamento e adaptando-o para a tecnologia das redes sociais 

digitais a respeito da marcação da presença nas mensagens de redes sociais, podemos 

entender conforme pontua Castells (2003) que a tecnologia é apropriada, e em seguida   

modificada. Nesse caso, os rituais de comunicação também exigem a marcação de 

serviço de que trata o autor. Nesse caso, os comentários ou as marcações off-line podem 

ser um chamamento aos ausentes, ou um aviso de que mesmo distantes estes devem 

tomar ciência do que está sendo comunicado. Essa comunhão de informações estabelece 

um sentido atribuído pelo que comenta diferente do que realmente está sendo 

comunicado. Aqui, existe uma ampliação do real sentido da mensagem, sendo esta 

ampliada para além do que primeiramente foi intencionado e a significação se torna 

elemento essencial deste processo de linguagem, pois como traz Lima: 

 

Trata-se fundamentalmente, da introdução da questão da significação 
(do sentido, da possibilidade, de leituras diferenciadas da mesma 
mensagem) e dos diferentes métodos de fazê-lo, até então ausentes das 
teorias das comunicações. ¨ (LIMA, 2001, p.46). 
 

Essas diferentes formas de significação, tão presentes no novo permeado pela 

tecnologia e mutabilidade das redes, exigem mudanças na forma de pensar e agir na 

comunicação política. A formação profissional de assessores de comunicação ou o 

desenvolvimento de habilidades dos próprios políticos de qualidade tornam-se cruciais 

para o engajamento da sociedade e o estabelecimento de uma identidade, da 

representatividade e da sensação de pertencimento na sociedade. A comunicação 

política está frente a frente com demandas urgentes como o cumprimento de uma 

proposta de governo, resposta a escândalos políticos tão presentes no cotidiano 

brasileiro dos últimos tempos e com a instabilidade do mundo contemporâneo em 

constante transformação. A participação bem como a interação entre eleitores e políticos 

ou ainda àquela relacionada a notícias deste cenário ou de políticas de governo, muitas 

vezes limita-se ao compartilhar e curtir sem critérios ou confirmações de fonte e 

veracidade dos fatos. Em muitos casos o próprio cidadão, no calor das suas 

reclamações, não consegue distinguir a diferença entre os poderes. Diante dessa 

realidade, com acesso à tecnologia de qualidade o ciberespaço amplia as possibilidades 

de participação mediante interação com outras pessoas e com as demais mídias  

existentes, porém o que objetivamos verificar é a presença da consciência letrada ou de 

habilidades comunicacionais mínimas para o exercício da cidadania. 
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Para isso, o conhecimento básico das ferramentas disponíveis que permitem a 

interação no ambiente digital é essencial para conseguirmos ampliar essa sensação de 

pertencimento e dar ao cidadão mais voz e conhecimento dos acontecimentos ao seu 

redor. Para ilustrar melhor esse pensamento, recorremos ao raciocínio do missionário 

Cameron Townsend. Segundo ele, a leitura oferecia aos índios uma nova visão de 

mundo e um interesse por produtos manufaturados dava a ideia das benesses do 

consumo de capital e como a leitura o fazia igual aos demais: 

 

Uma vez que pode ler, embora inicialmente seja só no seu 
próprio idioma, perde o complexo de inferioridade. Começa a 
interessar-se por coisas novas. Interessa-se por comprar artigos 
manufaturados — implementos, moinhos, roupa, etc. Para fazer 
tais compras, ele precisa trabalhar mais. A produção aumenta e, 
posteriormente, o consumo também. A sociedade inteira, menos 
o cantineiro e o bruxo, tira proveito. Descobre-se que o índio 
vale mais como homem culto que como força bruta sumida na 
ignorância (TOWNSEND, 1949, p. 43 apud BARROS, 1994, p. 
255).  

Agora entraremos no campo central de discussão deste trabalho, entendendo a 

prática e o desenvolvimento de habilidades de letramento como fatores essenciais de 

pertencimento e consequente aumento da participação cidadã nas questões sociais, 

econômicas e políticas da sociedade moderna. Tomamos o individuo letrado não com 

um viés de alfabetização funcional. Queremos entender aqui quais as questões que 

ampliariam essa participação no mundo midiatizado, porém, separar os conceitos 

letramento e alfabetização não é tarefa fácil, talvez porque os termos sejam 

complementares. Segundo Soares (1998), alfabetização e letramento são ações distintas, 

mas inseparáveis. A alfabetização consiste na ação de capacitar o indivíduo a ler e 

escrever, enquanto o letramento enquadra-se no âmbito social de apropriação da escrita 

e de suas práticas sociais.  

Para Bamford (2009), numa perspectiva educacional, no que se refere ao 

letramento há a necessidade de desenvolver o pensamento da habilidade crítica sobre 

imagens e melhorar as habilidades orais e escritas para que se possa avaliar os valores 

inerentes nas imagens. Ainda nessa perspectiva, alguns autores compartilham da ideia 

de que o letramento crítico é ferramenta poderosa para o desenvolvimento do 

pensamento crítico e da crítica transformadora que capacita o indivíduo e melhora suas 

práticas sociais, suas classificações de mundo, suas relações com a sociedade, seus 
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procedimentos de trabalho e seus apontamentos sobre questões políticas que sejam 

mediados através do discurso e da linguagem seja esta oral ou escrita, conforme os 

textos de FERREIRA, 2007; FREIRE, 1987; LANKSHEAR, 2002; NORTON, 2007; 

PENNYCOOK, 2001). 

No âmbito das relações de comunicação, qualquer articulação de linguagem, 

como produto da psicologia e linguística, oferece algum sentido para os públicos 

envolvidos no processo e estes criam conceitos específicos de acordo com seu 

repertório. Assim, o discurso na política também consiste na visão do político sobre o 

contexto e o mundo e na visão do mundo sobre a figura política. Como prática social, o 

discurso não pode ser considerado uma construção individual, pois é um processo social 

de produção de sentido baseado na história e no aprendizado dos comunicadores e 

segundo Duarte & Monteiro (2009, p. 334), “a comunicação não circula 

adequadamente, na maioria dos casos, porque muitas pessoas utilizam a informação 

como instrumento de poder”. 

Assim, os indivíduos letrados e com habilidades de interpretação entendem 

estas questões de domínio e centralização das informações e além de obterem 

conhecimento, podem compartilhá-lo através desse ambiente digital.  

 
O letramento informacional corresponde ao processo de 
desenvolvimento de competências para localizar, selecionar, acessar, 
organizar, usar informação e gerar conhecimento, visando à tomada de 
decisão e à resolução de problemas. (GASQUE, 2012, p. 29) 
 
 

A autora fala ainda do surgimento do termo information literacy que, segundo 

suas pesquisas, surgiu na década de 70, nos Estados Unidos e que no Brasil, somente no 

início do século XXI o termo foi mencionado, primeiramente, por Sônia Caregnato, que 

traduziu o termo para o português do Brasil como letramento informacional. Já em 

Portugal, o termo utilizado é ‘literacia da informação’. No Brasil ainda são utilizados os 

termos ¨letramento informacional, alfabetização informacional, habilidade 

informacional e competência informacional para se referir, em geral, à mesma ideia ou 

grupo de ideias. Contudo, a tradução de information literacy mais utilizada tem sido 

competência informacional¨.  (GASQUE, 2012, p. 30) 

A relação entre esses conceitos é inegável, porém a autora adverte que eles não 

devem ser empregados como sinônimos porque representam ideias, ações e eventos 

distintos: 
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A hipótese para explicar a diversidade de termos pode estar 
relacionada à natureza emergente do tema, o que implica a definição 
mais precisa dos conceitos relacionados à questão, para que seja 
possível a utilização do mesmo referencial de representação. O 
objetivo é desenvolver um arcabouço conceitual mais objetivo e 
rigoroso, mediante a estruturação das representações mentais que 
integram o processo e as consequentes relações intrínsecas aos 
diversos sistemas conceituais com ele identificados. Isso porque a 
significação constitui importante aspecto dos estudos, por vincular-se 
ao que já está estabelecido e reconhecido como certo e garantido, 
habilitando-nos a generalizar os conceitos. (GASQUE, 2012, p. 30) 

Assim, de acordo com a autora, entendemos que esses conceitos referem-se às 
competências que possibilitam que o cidadão possa atribuir sentido às informações e 
mensagens que recebe diariamente e, assim, o indivíduo poderá não apenas reconhecer, 
como avaliar, compartilhar ou descartar a informação.  

Como parte deste trabalho, buscamos identificar os aspectos do engajamento 
na comunicação política tomando como base o vereador Fábio Manfrinato da cidade de 
Bauru. O critério de escolha foi o de selecionar o vereador eleito com o maior número 
de votos para verificar a sua representatividade nas redes sociais e o nível de 
engajamento e interação que propõe a seus eleitores e seguidores.  

Na figura 1, o vereador da cidade de Bauru comunica que está trabalhando nas 
demandas da cidade atendendo aos pedidos da população. Outros membros comentam, 
marcam seus amigos dentro da mesma rede para chamar atenção ao assunto ou 
compartilham as mensagens de motivação postadas diariamente pela manhã.  
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Figuras 1, 2, 3 e 4: Postagens do vereador local mais votado na última eleição 
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Para entrarmos no nível teórico da competência comunicativa e do letramento 

digital, é necessário compreender outras áreas de estudo do comportamento humano 

como a psicologia e a linguística. 

Segundo Chomsky (1975), a competência evolui de um processo com base 

apenas na relação estímulo-resposta, sem considerar a vital importância do processo 

criativo. Hymes (1971) estende o entendimento de Chomsky acerca das competências e 

definiu-o um ato comunicativo de acordo com as demandas do ambiente. Neste caso, 

aspectos sociais e psicológicos atuam juntamente com os linguísticos (podemos 

aprofundar a pesquisa com as ideias de Chomsky). 

Piaget (1981) propôs a teoria do desenvolvimento cognitivo e da utilização de 

operações mentais, considerando a existência de um conhecimento abstrato do sujeito 

envolvido no desenvolvimento de suas habilidades. A confluência de estudos, tanto na 

área da linguagem como na área de psicologia e cognição, deu lugar a uma perspectiva 

comum que permitiu a expansão do conceito de competência comunicativa, assim, 

podemos concluir que a competência comunicativa é fruto da confluência de estudos 

das áreas da linguagem e do comportamento, um conceito mais expansivo e assimétrico 

do assunto. 

Já o letramento digital pode ser entendido como a forma de comunicação da 

sociedade em rede, ou seja, com o seu desenvolvimento, deu-se também uma forma 

particular de comunicação que não é apenas escrita ou técnica. Ele inclui ainda, segundo 

Carmo (2003), “habilidades para construir sentido a partir de textos multimodais, isto é, 

textos que mesclam palavras, elementos pictóricos e sonoros numa mesma superfície. 

Inclui também a capacidade para localizar, filtrar e avaliar criticamente informações 

disponibilizadas eletronicamente”.  

Para Ribeiro e Behar (p.27, 2013) “O letramento digital pode ser entendido 

como o domínio de técnicas e habilidades para acessar, interagir, processar e 

desenvolver multiplicidade de competências na leitura das mais variadas mídias”. 

Assim, entende-se que toda a evolução cultural e técnica têm consequências nas formas 

de comunicação e produção de sentido. 

Segundo Soares (2002), não existe “o letramento”, mas, “letramentos”, onde há 

muitas formas de interação entre escritor e leitor e em consequência disto, as mídias 

digitais se configuram num novo suporte para a comunicação da nova era da 
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comunicação midiática.  Para Xavier (2007), existem vários tipos de letramentos e estes 

se transformam porque estão inseridos no contexto social e tecnológico da sociedade, 

em contínuo movimento e transformação.  
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