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RESUMO 

 

No mundo contemporâneo, observa-se o uso de múltiplos recursos tecnológicos, como mídias 

digitais, hipermídias, dentre outros. Esses recursos estão presentes em uma grande parcela da 

sociedade e seu uso tem influenciado vários contextos dessa sociedade mediante as 

informações, conhecimentos e aprendizagem. Nesse aspecto, o contexto educacional é 

primordial para “aprender” a usar esses recursos em prol da aprendizagem e do conhecimento. 

Esta pesquisa justifica-se em razão desses fatos e tem como tema: formação do leitor 

autônomo na contemporaneidade: visualizações, leituras e pesquisas em ambiente on-line. 

Procura-se responder à seguinte problemática: “As visualizações, leituras e pesquisas on-line 

contribuem para a prática de leitura na formação de leitores autônomos?”. Nesse sentido, o 

seu objetivo geral se concentra em compreender como as visualizações, leituras e pesquisas 

em ambiente on-line contribuem para prática de leitura na formação do leitor autônomo. Tem 

como objetivos específicos: apresentar os conceitos de leitor, autonomia e formação de 

leitores; discutir as novas possiblidades de leitura no mundo contemporâneo, mediante as 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs); e discutir a importância das práticas de 

visualizações, leituras e pesquisas em ambiente on-line no processo de aquisição de 

conhecimento e aprendizagem. Esta pesquisa partiu dos seguintes pressupostos: o uso das 

TICs no contexto atual vem formando novos sujeitos leitores e interferindo nas preferências 

de leituras; e as visualizações não são uma forma de leitura, visto que visualizar de forma 

rápida não consiste em ler. Com a finalidade de responder à problemática desta pesquisa, foi 

aplicado um questionário impresso (com perguntas abertas e fechadas) em turmas do 9º ano 

do Ensino Fundamental, bem como definidos tópicos para uma melhor concentração das 

respostas e facilitar a análise destas. Os resultados mostraram que a maioria dos alunos 

participantes da pesquisa possui acesso a smartphone, como também utiliza o aparelho para 

pesquisas e leitura de forma autônoma, e considera que as visualizações das imagens e vídeos 

contribuem para uma melhor interpretação dos assuntos. Em virtude do que foi apresentado 

através dos dados da pesquisa, compreende-se que os alunos usam o smartphone para realizar 

leitura, buscar conhecimentos que contribuam de forma significativa para o aprendizado, mas 

isso não isenta a importância de direcionar e enfatizar o uso do smartphone para o processo de 

leitura, conhecimentos e, por fim, de aprendizado, de forma consciente, objetiva e produtiva. 

Este trabalho contribui para compreender a autonomia dos leitores alunos da 

contemporaneidade no uso das tecnologias e especificamente do smartphone como um 

recurso tecnológico para a leitura on-line, o aprendizado e conhecimento tanto no ambiente 

escolar como fora deste.  

 

Palavras chaves: Formação do leitor. Leitor autônomo. Visualizações. Leituras on-line. 

Pesquisas on-line. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ABSTRACT 

 

In the contemporary world, there is the use of multiple technological resources, such as digital 

media, hypermedia, among others. These resources are present in a large part of society and 

their use has influenced various contexts of that society through information, knowledge and 

learning. In this respect, the educational context is essential to “learn” how to use these 

resources for the benefit of learning and knowledge. This research is justified due to these 

facts and has as its theme: training the autonomous reader in contemporary times: 

visualizations, readings and research in an online environment. We seek to answer the 

following problem: “Do online views, readings and research contribute to the practice of 

reading in the training of independent readers?”. In this sense, its general objective is to 

understand how visualizations, readings and research in an online environment contribute to 

the practice of reading in the formation of the autonomous reader. It has the following 

objectives: to present the reader concepts, autonomy and training of players; discuss the new 

possibilities of reading in the contemporary world, through Information and Communication 

Technologies (ICTs); and discuss the importance of visualization, reading and research 

practices in an online environment in the process of acquiring knowledge and learning. This 

research was based on the following assumptions: the use of ICTs in the current context has 

been forming new reading subjects and interfering with reading preferences; and 

visualizations are not a form of reading, since viewing quickly does not consist of reading. In 

order to answer the problem of this research, a printed questionnaire (with open and closed 

questions) was applied in classes of the 9th grade of Elementary School, as well as defined 

topics for a better concentration of answers and to facilitate their analysis. The results showed 

that most students participating in the research have access to smartphones, as well as using 

the device for research and reading independently, and considers that the visualization of 

images and videos contribute to a better interpretation of the subjects. Due to what was 

presented through the research data, it is understood that students use the smartphone to read, 

seek knowledge that significantly contributes to learning, but this does not exempt the 

importance of directing and emphasizing the use of the smartphone for the process of reading, 

knowledge and, finally, learning, in a conscious, objective and productive way. This work 

contributes to understand the autonomy of contemporary student readers in the use of 

technologies and specifically the smartphone as a technological resource for online reading, 

learning and knowledge both in the school environment and outside it. 

 

Key words: Reader training. Standalone reader. views. Online readings. Online surveys. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

“A leitura se realiza a partir do diálogo do leitor com o 

objeto lido – seja escrito, sonoro, seja um gesto, uma 

imagem, um acontecimento” (MARTINS, 2006, p. 33). 

                                                                                               

 

A presente pesquisa foi realizada no Programa de Pós-Graduação em Ciência da 

Informação (PPGCI) da Universidade Federal Fluminense (UFF), área de concentração: 

Dimensões Contemporâneas da Informação e do Conhecimento, linha de pesquisa 1, 

Informação, Cultura e Sociedade, tem como tema: formação do leitor autônomo na 

contemporaneidade: visualizações, leituras e pesquisas em ambiente on-line.  

Diversos recursos tecnológicos foram aperfeiçoados desde a década de 1990, havendo 

uma verdadeira revolução na área tecnológica. Tal revolução nos trouxe um volume de 

informações nunca antes existente e que chegam às pessoas através de diversas mídias. 

Atualmente, vivencia-se um aumento do uso das tecnologias, em especial dos smartphones. O 

uso adequado dessas tecnologias pode trazer benefícios tanto para o próprio usuário como 

para a sociedade na qual ele se insere. O ambiente on-line tem proporcionado uma forma de 

leitura mais interativa, sendo esse ambiente composto por várias conexões que permitem ao 

leitor navegar em diferentes recursos visuais. Diante desta nova fase de explosão da 

informação
1
, cresce o número de pessoas que buscam por informações para atender suas 

necessidades de saber sobre algo, ou até mesmo como uma forma de lazer, assim como 

fazemos com a leitura de um livro impresso. Hoje podemos dizer que o leitor que usufruía do 

acesso aos livros, pode se conectar a uma rede on-line e fazer sua leitura em diferentes lugares 

através dos suportes tecnológicos.  

Como, “No processo de investigação social, a primeira tarefa é escolher o problema a 

ser pesquisado” (GIL, 2008, p. 34). Toda pesquisa parte de uma pergunta, uma indagação que 

tenha relevância para determinado grupo social, seja educativo, cultural, econômico, dentre 

outros, com uma ressalva, “O que pode ser relevante para um pode não ser para outro” (GIL, 

2008). Portanto, explicitamos, a seguir, a pergunta problema que motivou esta pesquisa. 

                                                           
1
 Segundo Cunha e Cavalcanti (2008, p. 162), a explosão da informação é o “[...] acúmulo da literatura técnica e 

científica nas várias áreas do conhecimento, gerando uma enorme quantidade de informações”. 
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1.1 PROBLEMA 

 

Esta pesquisa busca responder à seguinte problemática: As visualizações, leituras e 

pesquisas on-line contribuem para a prática de leitura na formação de leitores 

autônomos? Mediante o problema apresentado, faz-se necessário discutir a leitura, os novos 

modos de ler, a leitura de imagens e vídeos, e a forma como o leitor tem se adaptado às 

diferentes formas de ler. O percurso da leitura e do leitor frente ao uso das TICs tem sido 

objeto de pesquisas nos últimos anos, principalmente com o advento da internet a partir dos 

anos de 1990. Até o momento atual, múltiplos recursos tecnológicos passaram a fazer parte da 

vida de muitas pessoas, sendo o smartphone
2
 um destes. É notório que a tela proporciona 

maior interatividade em virtude de uma multiplicidade de opções entre leitor e texto, leitor e 

imagem. O livro e os impressos de um modo geral, por outro lado, já atingiram seus limites 

quanto à interação entre leitor e texto.  De acordo com Zilberman (2011, p. 89), “[...] cabe 

respeitar e valorizar o tipo de leitura que a „tela‟ proporciona e reconhecer a contribuição que 

a expansão do universo digital tem feito aos procedimentos de criação literária”. A autora 

ainda complementa que o livro tem seu lugar na cultura e na civilização contemporânea, 

mesmo mediante as conquistas tecnológicas.  

No presente século, em razão do surgimento das Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TICs), a quantidade de informação pode ser vista de forma benéfica ou não, 

uma vez que o grande volume de informações simultâneas contribui para que, muitas vezes, 

as pessoas não reflitam nem leiam atentamente, enfim, não interpretem uma mensagem.  

Essa revolução tecnológica trouxe possibilidades de novas formas de leitura. Sobre o 

incremento das tecnologias na sociedade, algumas pesquisas sobre a acessibilidade destas têm 

sido realizadas no Brasil. O Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da 

Sociedade da Informação (CETIC)
3
, órgão que realiza pesquisas sobre a disponibilidade das 

                                                           
2
 Smartphone significa “telefone inteligente”. Um dispositivo móvel é um dispositivo de computação portátil, 

pequeno, geralmente equipado com um método de entrada e uma tela de exibição (tela sensível ao toque ou um 

miniteclado). Muitos dispositivos móveis portáteis têm sistemas operacionais que podem executar aplicativos. 

Os aplicativos permitem que os dispositivos móveis e celulares sejam usados como dispositivos de jogos, 

reprodutores de mídia, calculadoras, navegadores e outros. Os sistemas operacionais e fabricantes mais 

conhecidos incluem: Android; Apple/OS; BlackBerry; Kindle; Fire; Palm; Windows Mobile.  

Disponível em: https://www. Ids. org./media-library/acessing-media-mobile?lang=por. Acesso em: 8 fev. 2019. 

 
3
 De acordo com o CETIC, o uso dos aparelhos de acesso individual subiu de 76,5% para 96% entre os anos de 

2014 a 2017, já o uso do computador não móvel obteve uma queda, de 80% para 51%, entre os anos de 2014 a 

2017 (Percentual sobre o total de usuários de Internet). Diante desse cenário, órgãos mundiais, governos, 

https://www/
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tecnologias de informação e comunicação (TICs) no Brasil
4
, mostra indicadores de pesquisa 

que oferecem um cenário em relação ao acesso a essas tecnologias, o qual compreende as 

seguintes dimensões: acesso às TICs; uso do computador; uso da internet; governo eletrônico; 

comércio eletrônico; habilidades na internet; uso do celular; intenção de aquisição de 

equipamentos e serviços de TIC. De acordo com os resultados da pesquisa, o smartphone é o 

equipamento mais utilizado pelos alunos para acesso à internet, 85% dos alunos são usuários 

da internet
5.

   

A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), 

órgão que lidera as consultas sobre a agenda de educação pós-2015, tem apresentado, desde 

2011, projetos relacionados às tecnologias frente aos avanços tecnológicos. A preocupação 

com o uso das TICs na educação tem sido objeto de pesquisas utilizadas para melhorar o 

acesso, a equidade e a qualidade da educação no mundo inteiro.   

 Base Nacional Comum Curricular (BNCC) define as 10 competências gerais da 

educação básica, dentre elas, destacamos algumas: 

 

1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo 

físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar 

aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e 

inclusiva. 

2. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de 

forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo 

as escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir 

conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal 

e coletiva.  

                                                                                                                                                                                     
entidades de apoio à educação tem [sic] desenvolvido ações, que visem [sic] uma melhor utilização das TIC‟s 

[sic]. 

Outra pesquisa, do mesmo órgão, realizada entre 2008 a 2017, concluiu que 42,1 milhões de domicílios possuem 

acesso à internet, sendo que 65% estão nas áreas urbanas e 34% concentram-se em áreas rurais.  Uma das 

pesquisas do CETIC realizada entre alunos de 10 a 15 anos concluiu que 6% usam apenas o computador, 9% 

usam apenas o celular e 44% ambos. Disponível em: https://cetic.br/. Acesso: 26 mai. 2026.  

 
4
 De acordo a pesquisa do Cetic.br do ano de 2019, três em cada brasileiros já utilizam a internet. Pela primeira 

vez na série histórica da pesquisa, mais da metade da população vivendo em áreas rurais declarou ser usuária de 

Internet chegando a 53%, proporção inferior à verificada nas áreas urbanas (77%). No recorte por classe 

socioeconômica, também houve avanço no percentual de usuários das classes DE, que passou de 30% em 2015 

para 57% em 2019. Um contingente importante de indivíduos segue desconectado: 35 milhões de pessoas em 

áreas urbanas (23%) e 12 milhões em áreas rurais (47%). Entre a população da classe DE, há quase 26 milhões 

(43%) de não-usuários. O celular é o principal dispositivo para acessar a Internet, usado pela quase totalidade 

dos usuários da rede (99%). A pesquisa ainda aponta que 58% dos brasileiros acessam a rede exclusivamente 

pelo telefone móvel, proporção que chega a 85% na classe DE. O uso exclusivo do telefone celular também 

predomina entre a população preta (65%) e parda (61%), frente a 51% da população branca. De acordo com a 

TIC Domicílios, houve um crescimento no uso da rede pela televisão (37%), um aumento de sete pontos 

percentuais em relação a 2018. Disponível em: https://cetic.br/. Acesso em 6 jul. 2020.  

 
5
 Os dados se referem às pesquisas dos anos 2015 e 2016. 

https://cetic.br/
https://cetic.br/
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3. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de 

conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do 

mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu 

projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade.  

4. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, 

resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, 

democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. (BRASIL, 1997, p. 9).  

 

Nessa perspectiva, faz-se necessária a realização de pesquisas que se proponham 

compreender diferentes contextos sociais, culturais, e o campo do uso das tecnologias no atual 

contexto (e, nesse aspecto, relacionadas ao tema deste trabalho). De acordo com Trigueiro 

(2013, p. 9): 

 

Nesse ponto, gostaria de chamar a atenção para a necessidade de envidarmos mais 

esforços em pesquisas empíricas que possam mais bem aquilatar o peso de um 

componente ou de outro, do cognitivo ou do social (dos elementos pragmáticos ou 

dos volitivos), no encerramento de diferentes controvérsias científicas. Outro 

aspecto a ressaltar é a necessidade de aprofundarmos a compreensão a respeito da 

influência da tecnologia, seja no encerramento de tais controvérsias, seja na abertura 

de novas.  

 

É incontestável que as tecnologias influenciam o modo de vida dos indivíduos em 

vários aspectos. Esta pesquisa partiu da observação dos acessos e uso dos smartphones entre 

adolescentes, seja no ambiente escolar ou fora dele, e se justifica no sentido de trazer 

contribuições com a finalidade de conhecer para quais objetivos eles acessam a internet. Em 

vista do exposto, delineamos dois focos para conduzir as abordagens: aquisição de 

conhecimento e busca por aprendizagem. Nesse aspecto, é necessário analisar o uso dessa 

tecnologia com a finalidade de ler ou não, adquirir conhecimentos e para aprendizagem.  

Outra razão que justifica a escolha deste tema reside nas contribuições dos recursos 

tecnológicos para o campo da educação (conhecimento e aprendizagem através da leitura on-

line), educação tecnológica (a leitura on-line no smartphone), da sociologia (as condições e 

acessibilidades nos contextos sociais para o desenvolvimento do aluno-adolescente como 

leitor autônomo) e Ciência da informação (as mudanças do sujeito-leitor no âmbito da 

informação frente o excesso de informações no contexto digital). 

Para o campo da Ciência da Informação (CI), esta pesquisa traz contribuições no 

sentido de compreender como as TICs têm proporcionado mudanças significativas na vida 

dos adolescentes (seja no ambiente escolar ou fora deste). Dentro da linha de pesquisa na qual 

este trabalho está inserido (Informação, Cultura e Sociedade), é fundamental o 
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conhecimento do universo tecnológico como processo contributivo para o desenvolvimento 

dos grupos sociais e da sociedade como um todo. Como pesquisadora, minha motivação 

maior partiu do conhecimento de que, muito há de se explorar nesse campo das tecnologias. 

Existem muitas pesquisas no campo da leitura, na história da leitura, mas considerando 

algumas pesquisas desenvolvidas no uso das TICs, há muitos temas a serem explorados no 

campo científico, principalmente no campo da CI, nos programas de Pós-Graduação no 

Brasil. Dentre os temas a serem explorados, destacamos a presente pesquisa sobre o uso dos 

smartphones por adolescentes, pois é a partir dessa ferramenta que estes buscam informação, 

visto que tal aparelho está inserido no cotidiano de muitos na sociedade contemporânea.  

Ressaltamos que as TICs podem propiciar um avanço tanto na apropriação da 

informação quanto da leitura, tema que pode ser amplamente discutido e ser fonte de assuntos 

para pesquisadores tanto no Brasil quanto no exterior. 

A escolha da fase adolescência
6
 se deu pelo fato de ser uma fase de curiosidades, 

descobertas, transformações, um período de buscas, e atualmente essa ferramenta tecnológica 

tem feito parte da vida de muitos adolescentes. Para isso, é preciso entender esta fase: 

adolescência. O adolescente passa por grandes descobertas, tanto as transformações físicas e 

biológicas, como sociais, culturais, dentre outras. As Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais 

da Educação Básica (DCNEB) tece um comentário sobre essa fase de adolescência.  

 

Mas é também durante a etapa da escolarização obrigatória que os alunos entram na 

puberdade e se tornam adolescentes. Eles passam por grandes transformações 

biológicas, psicológicas, sociais e emocionais. Os adolescentes, nesse período da 

vida, modificam as relações sociais e os laços afetivos, intensificando suas relações 

com os pares de idade e as aprendizagens referentes à sexualidade e às relações de 

gênero, acelerando o processo de ruptura com a infância na tentativa de construir 

valores próprios. Ampliam-se as suas possibilidades intelectuais, o que resulta na 

capacidade de realização de raciocínios mais abstratos. Os alunos se tornam 

crescentemente capazes de ver as coisas a partir do ponto de vista dos outros, 

superando, dessa maneira, o egocentrismo próprio da infância. Essa capacidade de 

                                                           
6
 “Adolescência é o período de transição entre a infância e a vida adulta, caracterizado pelos impulsos do 

desenvolvimento físico, mental, emocional, sexual e social e pelos esforços do indivíduo em alcançar os 

objetivos relacionados às expectativas culturais da sociedade em que vive” (EINSTEIN, 2005, n. p). 

No Brasil, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei 8.069, de 1990, considera criança a pessoa até 12 

anos de idade incompletos e define a adolescência como a faixa etária de 12 a 18 anos de idade (artigo 2º), e, em 

casos excepcionais e quando disposto na lei, o estatuto é aplicável até aos 21 anos de idade (artigos 121 e 142). 

“Adolescência é o período de transição entre a infância e a vida adulta, caracterizado pelos impulsos do 

desenvolvimento físico, mental, emocional, sexual e social e pelos esforços do indivíduo em alcançar os 

objetivos relacionados às expectativas culturais da sociedade em que vive” (EINSTEIN, 2005, n. p). 
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descentração é importante na construção da autonomia e na aquisição de valores 

morais e éticos. (BRASIL, 2013, p. 110, grifo nosso).  

 

A adolescência é a fase de descobertas no âmbito da construção de valores e 

autonomia; esta, neste trabalho, está vinculada primeiramente à ética, na construção de 

saberes, de conhecimento e aprendizagem. É evidente que nessa fase, em razão do próprio 

desejo de saber, de descobertas, faz-se necessário refletir sobre as mudanças que o mundo 

contemporâneo tem proporcionado através dos recursos tecnológicos, em especial o 

smartphone na vida desses adolescentes.  

Esta pesquisa partiu dos seguintes pressupostos: 

 O uso das TICs no contexto atual vem formando novos sujeitos leitores e 

interferindo nas preferências de leituras; 

 As visualizações não são uma forma de leitura, visto que visualizar de forma 

rápida não consiste em leitura.  

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Geral  

 

 Compreender como as visualizações, leituras e pesquisas em ambiente on-line 

contribuem para a prática de leitura na formação do leitor autônomo no contexto de 

uma Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) da Prefeitura Municipal de 

Vitória (ES). 

 

Específicos 

 

Nessa perspectiva, buscou-se abordar os seguintes objetivos específicos: 

 Apresentar os conceitos de leitor, autonomia e formação de leitores; 

 Discutir as novas possiblidades de leitura no mundo contemporâneo, mediante as 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs); 

 Discutir a importância das práticas de visualizações, leituras e pesquisas em 

ambiente on-line no processo de aquisição de conhecimento e aprendizagem. 
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1.3 METODOLOGIA 

 

A presente pesquisa caracteriza-se como exploratória, pois, segundo Gil (2008), a 

finalidade deste tipo de pesquisa é desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, 

tendo em vista a formulação de problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para 

estudos posteriores, envolvendo levantamento bibliográfico.  

É de natureza bibliográfica, visto que esta possibilita o conhecimento sobre estudos já 

publicados, fornecendo embasamento teórico. Nesse sentido, as consultas às bibliografias 

procederam através de livros, teses, dissertações, artigos (impressos e digitais), nas seguintes 

áreas: Ciência da Informação, Biblioteconomia, Educação, Linguística, História da leitura e 

do livro, Tecnologias da informação e Comunicação (TICs), Sociologia e Psicologia. Vale 

ressaltar que as bibliografias consultadas não tiveram um período definido e que as bases 

consultadas foram: Scientific Electronic Library Online (SCIELO), Base de Dados em 

Ciência da Informação (BRAPCI), Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

superior (CAPES) e Google Acadêmico. 

A abordagem da pesquisa conduziu-se pelo método qualitativo, o qual permite 

descrever a relação entre a realidade e o sujeito, uma vez que essa abordagem é a que melhor 

se adequa ao tema e problema a ser investigado. Quando se refere à abordagem, a base para a 

escolha do método corresponde ao indutivo, o qual “[...] parte do particular e coloca a 

generalização como um produto posterior do trabalho de coleta de dados particulares” (GIL, 

2008, p. 10).  

Segundo Deslandes (1994), a pesquisa qualitativa responde por questões bem 

particulares, uma realidade que não pode ser quantificada, relaciona-se com um universo de 

significados, como motivos, aspirações, valores, atitudes, crenças, ou seja, corresponde a um 

espaço que envolve as relações, processos e fenômenos. A princípio, esclarecemos que o 

sujeito central desta pesquisa é o aluno adolescente, dessa forma, se justifica a aplicação da 

coleta de dados situar-se em uma escola, em virtude do contato mais acessível com esses 

alunos. Ressaltamos que a pesquisa busca compreender as questões do aluno relacionadas ao 

uso do smartphone com a finalidade de ler, tanto no ambiente escolar quanto fora deste.  
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A técnica usada para a coleta de dados foi o questionário impresso. As perguntas 

elaboradas foram do tipo abertas e fechadas. De acordo com Gil (2008), o questionário é uma 

técnica de investigação composta por várias perguntas que são submetidas a pessoas e tem por 

finalidade obter informações sobre vários conhecimentos, como valores, comportamento 

presente e passado, crenças, dentre outros; sendo assim, optou-se por esse tipo de coleta de 

dados. Como toda técnica de coleta de dados, o questionário também apresenta algumas 

vantagens. A escolha dessa técnica se deu pelas seguintes justificativas. 

 

a) Economiza tempo, viagens e obtém grande número de dados; 

b) Atinge maior número de pessoas simultaneamente; 

c) Abrange uma área geográfica mais ampla; 

d) Economiza pessoal, tanto em adestramento quanto em trabalho de campo; 

e) Obtém respostas mais rápidas e mais precisas; 

f) Há maior liberdade nas respostas, em razão do anonimato;  

g) Há mais segurança, pelo fato de as respostas não serem identificadas;  

h) Há menos risco de distorção, pela não influência do pesquisador;  

i) Há mais tempo para responder e em hora mais favorável;  

j) Há mais uniformidade na avaliação, em virtude da natureza impessoal do 

instrumento; 

l) Obtém respostas que materialmente seriam inacessíveis (LAKATOS; MARCONI, 

2003, p. 201). 

 

 

 

O campo empírico da pesquisa é uma Escola Municipal de Ensino Fundamental 

(EMEF) do município de Vitória, capital do Espírito Santo, pois é onde temos um contato 

maior com os sujeitos da pesquisa, os quais são os estudantes adolescentes. O primeiro 

contato para a autorização da pesquisa se fez na Secretaria Municipal de Educação (SEME) 

da Prefeitura Municipal de Vitória (PMV) e, após a autorização desta, entramos em contato 

com a direção da escola no intuito de explicar melhor o objetivo da pesquisa. 

Quando se trata do campo empírico, é importante ressaltar que a escola não é o objeto 

da pesquisa, e sim, os alunos, mas é nesse ambiente que o contato com esses sujeitos da 

pesquisa seria mais propício. A Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) está 

localizada no bairro Jardim Camburi, região metropolitana da cidade de Vitória, capital do 

Estado do Espírito Santo.  

O bairro possui uma grande extensão demográfica, é o mais populoso da capital e é 

considerado de classe média. Concentra grande número de estabelecimentos comerciais, 

parques, áreas de lazer, escolas públicas e privadas, shoppings, dentre outros. O bairro possui 
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três Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEF‟s) e o que justificou a escolha da 

escola foi esta possuir um bom quantitativo de alunos matriculados.  

A escola em que se realizou a pesquisa faz limite com o Parque Industrial, o qual 

concentra grandes empresas como Vale do Rio Doce (VALE) e ArcelorMittal S.A, possui 

limite também como aeroporto Eurico Sales e os bairros Nossa Senhora de Fátima (Bairro de 

Fátima e Hélio Ferraz). A escola possui organização por ciclos, sendo acessível aos 

portadores de deficiência. Possui biblioteca, laboratório de informática com computadores e 

internet banda larga para uso dos alunos, laboratório de ciências, quadra de esportes e sala de 

atendimento especial.  

 

1.3.1 Coleta de dados e amostragem 

 

Quando se refere à amostragem, evidentemente, significa que nem sempre é possível 

incluir todo o grupo ou população na pesquisa. “A amostra é uma parcela convenientemente 

selecionada do universo (população); é um subconjunto do universo” (LAKATOS; 

MARCONI, 2003, p. 163). Nesse caso, seleciona-se um grupo que se deseja estudar, utiliza-

se o método da amostragem, que consiste em obter um juízo sobre o total (universo), 

mediante a compilação e exame de apenas uma parte, a amostra, selecionada por 

procedimentos científicos (LAKATOS; MARCONI, 2003). A amostra foi definida 

considerando o tempo reduzido para aplicação da pesquisa. No mesmo bairro em que se deu a 

pesquisa, há, além da escola escolhida para a aplicação do questionário, mais duas escolas de 

Ensino Fundamental da Rede Municipal de Vitória.  

Como já mencionado, o instrumento de coleta de dados foi o questionário impresso 

(ANEXO). As perguntas foram elaboradas e alinhadas de acordo com os objetivos da 

pesquisa. Estas foram separadas por tópicos, sendo cada tópico composto por assuntos 

correlacionados.  

A amostra foi definida considerando o tempo reduzido para aplicação da pesquisa. No 

mesmo bairro em que se deu a pesquisa, há, além da escola escolhida para a aplicação do 

questionário, mais duas escolas de Ensino Fundamental da Rede Municipal de Vitória. Outra 

questão relevante se refere às turmas escolhidas. Optou-se pelo 9º ano por se tratar do último 
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ano do Ensino Fundamental II. Os alunos dos 9º anos possuem muitas expectativas quanto ao 

ingresso no Ensino Médio, presume-se, então, que a maioria deles tem mais autonomia em 

relação à leitura e em suas pesquisas escolares. É preciso discutir essa questão da autonomia e 

do autoconhecimento; portanto, esses alunos foram escolhidos para a coleta de dados nesta 

pesquisa, justamente por marcarem esse percurso e transição para uma nova etapa.  

Em razão do tempo reduzido e da impossibilidade de escolher uma amostragem que 

abrangesse um maior grupo de adolescentes estudantes, elegeu-se uma determinada faixa 

etária: alunos das turmas dos 9ºanos do Ensino Fundamental II, de ambos os sexos. 

Ressaltamos que por se referir a um grupo de estudantes, portanto, o local “sala de aula” foi 

considerado o mais apropriado para a aplicação do questionário. Destacamos, ainda, que a 

pesquisa não compreende o uso do smartphone apenas em ambiente escolar, sendo assim, 

trata-se também do uso deste recurso tecnológico fora do ambiente escolar. A escola foi 

apenas o ambiente empírico para a aplicação do questionário por se tratar da facilidade do 

contato com os sujeitos da pesquisa (adolescentes estudantes).   

A amostra representou alunos de três turmas, sendo duas turmas do turno matutino e 

uma do turno vespertino. O total de alunos foi de 81, dos quais 26 são da turma A do turno 

matutino, 28 da turma B do turno matutino e 27 da turma A do turno vespertino. No dia 

agendado (26 de setembro de 2019), para a aplicação do questionário, todos os alunos 

presentes mostraram interesse em participar da pesquisa.  

Para uma melhor compreensão da organização das temáticas discutidas nas seções, 

apresentamos no quadro a seguir a organização da parte teórica, os autores, suas obras, as 

quais serviram de forma fundamental para a construção e desenvolvimento deste trabalho de 

pesquisa. 
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QUADRO 1 - Síntese teórica de assuntos desta dissertação 

 

  SEÇÕES 

 

ASSUNTOS e AUTORES 

2. REFERENCIAL 

TEÓRICO 

 

 

Discorre brevemente sobre as políticas públicas no Brasil, as práticas de leitura, 

apropriações da leitura e apropriação social da informação. Traz um breve 

comentário sobre as políticas públicas no Brasil e as práticas de leitura. Discussões 

com base nos seguintes autores: Cordeiro (2018), Lucchesi (2008), Horellou-

Lafarge e Segré (2011), Pereira (2011), Lajolo (2008), Lévy (1998), Freitas (2011), 

Sabadini (2006) e Chartier (1998). Nesta seção, discute-se ainda a apropriação da 

leitura e apropriação social da informação, através de reflexões com base nas ideias 

dos seguintes autores: Zilberman (2011), Borges (2018), Carvalho (2010) e 

Machado (2008).  

 

3. LEITOR, 

AUTONOMIA  

E FORMAÇÃO DO 

LEITOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discute sobre o leitor da contemporaneidade, a influência dos suportes na leitura e 

para o leitor, os modos de ler. A partir do conceito do leitor da contemporaneidade, 

busca-se saber quem é esse leitor de múltiplos suportes; nesse sentido traz 

comentários com base nos seguintes autores: Ribeiro (2011), Senna (2011), 

Santaella (2004), Guidi et al (1998), Zappone (2005), Zilberman (2008), Sagrilo 

(2007) e Pétit (2008).  

Conceitua autonomia e autonomia do leitor. Autores: Paiva (2006), La Taille 

(2006), Gasque (2012) Trindade e Annibal (2010) e Freire (1996).  

E por último, formação do leitor. Faz um breve comentário sobre a formação do 

leitor na escola, o papel desta e da biblioteca, formação de leitores mediante os 

novos suportes de leitura. Autores: Lucchesi (2008), Paulino (2011), Sagrilo, (2007, 

Gonçalves (2013), (Horellou-Lafarge e Segré (2010), Freitas (2011), Yunes (1995), 

Rojo ([200-]). 

4. LEITURA ON-

LINE: DO 

IMPRESSO AO 

DIGITAL 

 

Discute as mudanças no acesso à leitura e o auge do período de grande circulação 

dos impressos e acessibilidade dos impressos proporcionando um maior acesso à 

leitura. Autores: Martins (2006), Chartier (1994), Darnton (2010), Feijó (2010), 

Silva (1981), Solé (1996), Eco (1996), Leffa (1996), Ribeiro et al (2009), 

Beiguelman (2003), Yunes (2002).  

Discute também o leitor do século XXI e as tecnologias, com ênfase aos novos 

modos de ler, a novas possibilidades para o leitor. Nesse sentido, traz uma 

discussão com abordagem dos seguintes autores: Trigueiro (2003), Veraszto 

(2009), Silva (2008), Lévy (1998), Martins e Sá (2008), Martins (2006), Gabriel 

(2006), Feijó (2010), Silva (1981), Solé (1996), Viana e Teixeira (2002), e Anjos; 

Couto; Oliveira (2011).  

Dentro desse contexto, discute ainda a visualização como forma de leitura, com 

base em alguns autores como: Martins (2006), Sardelich (2006), Lima (2011), e 

Reis; Blattmann; Reis (2004).   

 

5. LEITURA: 

CAMINHO PARA O 

CONHECIMENTO E 

APREDINZAGEM  

 

A primeira parte traz os conceitos de conhecimento e aprendizagem; a importância 

da leitura com o objetivo de alcançar o conhecimento e aprendizagem. Nesse 

aspecto discute com base nas ideias dos seguintes autores: Ross (2006), Silva 

(1981), Barreto (2002), Yunes (1995), Demo (2007), e Gasque (2012). 

Discute o papel das Ciências Cognitivas na leitura através dos autores: Barreto 

(2002), Abrantes (2005), Lévy (1998,), Fonseca (2014), Kleiman (1989), Martins 

(2006), e Gabriel (2006). Discute sobre a autonomia na leitura e aprendizagem. 

Autores: Freire (1996), Lau (2007), Xavier (2011). Ainda nesta seção discute 

algumas teorias e autonomia do sujeito. Autores: La Taille, Dantas, Oliveira (2016), 

Petroni e Souza (2010).  A leitura dos hipertextos. Nesta parte, traz comentários 

sobre esse assunto com base nas ideias dos seguintes autores: Chartier (1999), Eco 

(2003), Koch (2003), Lévy (1999), Zilberman (2009), El Far (2006), Chartier 

(1994), e Certeau (1998). 
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2. MARCO TEÓRICO  

 

Ao realizarmos as buscas sobre a temática deste trabalho (Buscamos trabalhos mais 

recentes e de forma bem específica sobre o tema que propomos discutir nesta dissertação), nos 

deparamos com uma tese do ano 2018 do curso de Pós-Graduação em Ciência da Informação 

da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP), com o seguinte título: 

Nas veredas da leitura: ações para a formação de leitores autônomos, de Silvana Ferreira de 

Souza Balsan (2018). Essa pesquisa mostra como se forma um leitor, com relatos de várias 

práticas de leitura, a qual a autora apresenta um estudo de caso. Outra tese do ano 2017 tem 

como título: Os possíveis efeitos do uso dos dispositivos móveis por adolescentes: análise de 

atores de uma escola pública e uma privada, do Programa de Pós-Graduação em Tecnologia e 

Sociedade da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, de Fabio Fernando Kobs. Nesta 

pesquisa, buscou-se conhecer as vantagens e desvantagens do uso dos smartphones pelos 

alunos. Nesse sentindo, os resultados mostraram que muitos adolescentes usam mais o 

aparelho fora da sala de aula, ou seja, no ambiente familiar. “A maior parte deles utilizam 

livremente os seus dispositivos em casa, já no colégio quando permite-se o uso, o mesmo se 

dá de forma controlada e para fins pedagógicos [...]” (KOBS, 2017, p. 211).  

Nessa conjuntura, esse conhecimento foi importante no intuito de estabelecermos que 

esta pesquisa abrangesse o uso dos smartphones tanto no contexto escolar (caso fosse possível 

usá-lo nesse ambiente, ou em qualquer lugar onde fosse possível o acesso). Outra importante 

questão investigada pela pesquisa é a vantagem do uso das TICs para o processo de 

aprendizagem, assunto que abordaremos mais à frente neste trabalho, que também serviu de 

base para se discutir sobre o conhecimento e aprendizagem. Nesse sentido, as análises 

indicaram que é possível formar autores mais autônomos, confirmando a importância do 

conhecimento prévio para o desenvolvimento da compreensão leitora (BALSAN, 2018). 

Nessa conjuntura, algumas pesquisas realizadas apresentam essa relação dos adolescentes no 

uso dos smartphones, sua autonomia como leitores; novos leitores, leitura e smartphones. 

A leitura foi, e ainda é, um processo que permite a transmissão do saber, do 

conhecimento, da aprendizagem, mas também permite que o leitor viaje em suas imaginações, 

uma forma de lazer. Embora o ambiente escolar seja propício para o desenvolvimento da 

leitura, da formação do leitor, a continuidade desse processo é fundamental para a formação 
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desse sujeito leitor. Um aspecto importante e comum no mundo do leitor se refere aos 

interesses e gosto por determinado gênero literário ou assunto, visto que aquilo de que se 

gosta é mais fácil praticar.  

Ao longo dos anos, algumas ações e políticas públicas de leitura foram desenvolvidas 

no âmbito da educação. Assunto da próxima seção.  

 

2.1 AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE LEITURA NO BRASIL E AS PRÁTICAS DE 

LEITURA  

 

Algumas ações para implantação de políticas públicas de leitura no Brasil tiveram 

início na década de 1930. Primeiramente, criou-se o Ministério da Educação e Saúde Pública, 

no início do Governo de Getúlio Vargas, em 14 de novembro de 1930. No mesmo ano, foi 

criado o Instituto Nacional do Livro (INL), o qual foi responsável pela expansão das 

bibliotecas em todo o país. Mais tarde em 1960, o Serviço Nacional do Livro (SNL) 

(CORDEIRO, 2018). Ainda no Governo Vargas, a constituição de 1934 declara que a 

educação é direito de todos, dever das famílias e do poder público. 

Não cabe a este trabalho citar todos os programas em relação ao livro e a leitura no 

Brasil, mas entender as políticas implantadas desde os primeiros programas traz uma ideia da 

preocupação com a leitura no processo de formação de leitores, visto a importância da leitura 

para a sociedade em geral, não apenas na área da educação. Com destaque para o projeto de 

grande abrangência. Atualmente, o programa que distribui livros literários para as bibliotecas 

é o Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE)
7
, o qual é direcionado à aquisição e à 

distribuição de obras literárias às escolas públicas de educação infantil (creche e pré-escola), 

                                                           
7
 “São distribuídos às escolas por meio do PNBE; PNBE do Professor; PNBE Periódicos e PNBE Temático [sic] 

acervos compostos por obras de literatura, de referência, de pesquisa e de outros materiais relativos ao currículo 

nas áreas de conhecimento da educação básica, com vista à democratização do acesso às fontes de 

informação, ao fomento à leitura e à formação de alunos e professores leitores e ao apoio à atualização e ao 

desenvolvimento profissional do professor. Todas as escolas públicas cadastradas no censo escolar realizado 

anualmente pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) são atendidas 

pelo programa sem necessidade de adesão. O PNBE é composto pelos seguintes gêneros literários: obras 

clássicas da literatura universal; poema; conto, crônica, novela, teatro, texto da tradição popular; romance; 

memória, diário, biografia, relatos de experiências; livros de imagens e histórias em quadrinhos”.  (BRASIL, 

2017, n. p.). Fonte: BRASIL. Ministério da Educação. Fundo Nacional do Desenvolvimento da 

Educação. Secretaria de Educação Básica. Programa Nacional Biblioteca da Escola. Brasília: MEC/Secretaria de 

Educação Básica, 2017. Disponível em: http://www.fnde.gov.br/programas/programas-do-

livro/legislacao/item/399-apresenta%EF%BF%BD%EF%BF%BDo . Acesso em: 26 mai. 2020.  
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anos iniciais (1º ao 5º ano) e finais (6º ao 9º ano) do ensino fundamental, educação de jovens 

e adultos (ensino fundamental e médio) e ensino médio, com acervos de títulos de diversos 

gêneros literários, como crônica, novela, romance, bibliografia, teatro, poema, livros de 

imagens, histórias em quadrinhos, entre outros (BRASIL, 2017).  

Os programas do governo que atualmente fazem a distribuição de livros para as 

bibliotecas de todo o Brasil ainda são atendem à demanda das poucas bibliotecas implantadas, 

e um acervo completo de livros não significa que há leitores e processo de formação de 

leitores, pois os alunos e os profissionais, como professores e bibliotecários, devem estar 

inseridos nesse processo. A leitura em sala de aula não é suficiente para o processo de formar 

leitores, uma vez que as aulas têm um tempo curto de duração.  

 Nessa questão, há deficiência tanto de bibliotecas quanto de bibliotecários. A 

biblioteca ainda está ausente em grande parte de sociedade.  

De acordo com Pereira (2011, p. 165): 

Ao longo de nossa história, a divisão do capital cultural foi tolhida por uma 

verdadeira política de não leitura, cujos principais resultados na atualidade são livros 

muito caros, ausência de equipamentos culturais como bibliotecas públicas e 

telecentros em regiões periféricas, falta de hábito leitura, inclusive por parte da 

própria população letrada, e baixíssimo nível de domínio da escrita.  

 

A escola e a biblioteca8 sempre tiveram função de promover a leitura, na comunidade 

escolar, nas sociedades em geral, na disseminação da cultura da leitura, e, principalmente, na 

formação de leitores. Como o livro ainda é considerado um objeto de leitura cujo valor não se 

adequa ao poder aquisitivo da maioria da população, as bibliotecas públicas de todo o país 

continuam sendo o único meio de acesso ao livro para muitas pessoas.  

Ressaltamos, no entanto, que o processo de formação de leitores recai sobre a 

biblioteca escolar9, onde se dá, não raramente, o primeiro contato de muitos alunos com o 

                                                           
8
 Três elementos estruturam esse novo conceito de biblioteca como lugar de formação de leitores: uma coleção 

de livros, e outros materiais, bem selecionada e atualizada; um ambiente físico concebido como espaço de 

comunicação e não apenas de informação, que leve em conta a corporalidade da leitura da criança e do 

adolescente, isto é, os seus modos de ler; e por último, mas não menos importante no processo de promoção da 

leitura, a figura do mediador (CARVALHO, 2002).  

 
9
As práticas leitura de leitura na escola acontecem tanto em sala de aula, dirigidas pelo professor como no espaço 

de uma biblioteca. Destacamos a biblioteca escolar como espaço que possibilita o leitor e aqueles que desejarem 

a se tornarem leitores no desenvolvimento de ações e práticas que visem a motivarem seu público seja infantil, 

adolescentes ou jovens. (poderíamos citar inúmeras práticas de leitura neste espaço).  
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objeto livro não didático e, consequentemente, o desenvolvimento da leitura acontece no 

âmbito da biblioteca escolar. Por isso, a questão prioritária da equipe de formação de leitores, 

visto que muitas bibliotecas dispõem de um profissional para essas atividades. Nesse 

contexto, a leitura fora do ambiente escolar deve ser repensada. É preciso buscar no leitor da 

tela, dessa virtualidade, a compreensão de onde está a leitura por trás de tantas informações, é 

necessário formar leitores da tela, do mundo virtual. A questão de acesso aos livros ou à tela 

não significa que determinado público tenha se tornado leitor. 

De acordo com o dicionário de Biblioteconomia e arquivologia (2008, p. 288), o termo 

prática se refere ao “documento no qual se formula ou aconselha uma regra de procedimento”. 

Falar de prática nos remete a um método específico, um seguimento de ação pautada em um 

procedimento ou mais. Essas práticas envolvem um conjunto de ações que, de alguma forma, 

levou a esses procedimentos de modo particular e bem específico. As práticas de leitura são 

inúmeras e trazem muitos questionamentos, pois há muitas maneiras de ler, em diversas 

circunstâncias que favorecem essa prática, sendo assim, as determinações sociais e culturais 

são notórias, mas ainda necessitam de análises (HORELLOU-LAFARGE; SEGRÉ, 2010).  

Nota-se que essas práticas, ao longo dos anos, têm sido desenvolvidas com diversos 

impressos, não necessariamente de forma específica, os livros, mas outros impressos, como 

jornais e periódicos. Quando se refere às práticas de leitura, não apenas a escola, mas a 

família possui um papel fundamental de incentivo, motivação, e, por que não dizer, de 

possibilitar que essas práticas se desenvolvam. O que dizer das práticas fora do ambiente 

escolar, da biblioteca? Elas acontecem? E como acontecem? Sabemos que as práticas 

desenvolvidas fora da escola possuem uma interferência, principalmente, do meio familiar, 

mas também do social.  

A leitura não está desvinculada do meio social, suas influências na sociedade 

acontecem de forma bastante gradativa e perceptível: “[...] a prática de leitura tem formas 

múltiplas, uma dinâmica própria, depende dos contextos nos quais ela se inscreve e da 

maneira como se integra na biografia dos leitores
10

” (HORELLOU-LAFARGE; SEGRÉ, 

                                                                                                                                                                                     
 
10

 Biografia do leitor. De acordo com Horellou-Lafarge e Segré (2010), o leitor muda seus gostos ao longo do 

tempo, suas escolhas, abandona e retoma  suas práticas da leitura. Não-leitores podem tornar-se grandes leitores; 

ou podem perder o interesse. O leitor descobre em diversos períodos de sua vida o amor pela leitura ou a 

rejeição.  
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2010, p. 93, grifo nosso). Nesse contexto, o modo de vida das pessoas, seus costumes, suas 

práticas de lazer e religiosas interferem em seu gosto pela leitura e, consequentemente, em seu 

processo de formação como leitor. É comum o gosto pela leitura ser determinado por algum 

assunto com o qual o leitor se identifica e/ou se relaciona com alguma prática em sua vida.  

O papel da escola, tanto de professores como dos bibliotecários, é fundamental no 

processo de formação de leitores, mas mediante tanta informação, acesso a livros, textos em 

geral, é possível os indivíduos (sejam leitores ou não leitores, estudantes ou não) criar suas 

formas de desenvolver uma leitura que contribua para seu conhecimento, aprendizado, 

desenvolvimento enquanto ser participante de uma sociedade.  

Lajolo (2008, p. 88) entende que “[...] um projeto escolar de otimização da leitura 

precisa envolver a comunidade inteira, de dentro e de fora da escola, mas começando de 

dentro”. Em concordância com a autora, a escola desenvolve as práticas de leitura, mas tais 

práticas acontecem em outros ambientes propícios à leitura, fora do ambiente escolar. É 

notório que o espaço de leitura não se resume a uma sala de aula, biblioteca ou qualquer outro 

espaço dentro de uma escola. As práticas e o desenvolvimento da leitura acontecem 

frequentemente no ambiente familiar e em outros espaços de convívio social. Restringir a 

leitura e as possiblidades do desenvolvimento do leitor em sua autonomia impossibilita 

também ampliar as possiblidades desse leitor em desenvolver não apenas o aspecto da leitura, 

mas do aprendizado, do conhecimento e do saber. As práticas de leitura são os alicerces para a 

formação de leitores. Nesse sentido, faz-se necessário refletir que os impressos se 

estabeleceram e continuam sendo fundamentais para esse processo de formação de leitores, 

mas as possibilidades de ser um leitor das telas, de aperfeiçoar essa construção é de suma 

importância como os primeiros anos de alfabetização. 

De acordo com Horellou-Lafarge e Segré (2010), os múltiplos
11

 suportes 

diversificaram as práticas de leitura, a amplitude dos campos abordados, a multiplicidade de 

textos, a diversidade dos leitores, as diferentes formas de ler e de leitura, mudaram as práticas 

de leitura, leituras utilitárias, eruditas, de diversão, que alimentam a imaginação, as leituras 

variam conforme o objeto de que tratam, conforme o seu conteúdo e as características dos 

                                                           
11

 Destacamos aqui, as mídias que proporcionam aos leitores, as visualizações de imagens e vídeos as quais são 

destaques neste trabalho de pesquisa.  
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leitores.  Há muitas formas de apropriação da leitura e deveriam ser discutidas com maior 

frequência por pesquisadores. Neste trabalho, tal assunto será discutido na próxima seção.  

 O ser humano sempre necessitou comunicar-se, e essa comunicação foi cada vez mais 

aperfeiçoada com o surgimento de vários registros.  Diversos sistemas de registros tiveram 

seu tempo de destaque, a linguagem oral foi, sem dúvida, a precursora de todos eles, através 

de histórias, narrativas, repassadas às gerações. “De maneira análoga, diversos sistemas de 

registro e de transmissão (tradição oral, escrita, registro audiovisual, redes digitais) constróem 

[sic] ritmos, velocidades ou qualidades de história diferentes” (LÉVY, 1996, p. 10). A 

linguagem é uma forma de apropriação com o objetivo de comunicar-se. Se a linguagem oral 

foi, por um longo tempo, a responsável pela transmissão dos conhecimentos e na constituição 

de diferentes culturas, com a difusão dos livros após o advento da impressa, estes se tornariam 

tão atrativos como a arte de ouvir.  

Na sociedade contemporânea, quais são as possibilidades desses diversos recursos 

tecnológicos para os indivíduos na apropriação da leitura e da apropriação social da 

informação? Os diversos suportes da escrita possibilitaram mudanças significativas para as 

sociedades. O suporte tela e livro estão lado a lado. Conforme menciona Freitas (2011, p. 

212), “Tela e livro são complementares, e os dois suportes interagindo entre si contribuirão 

para o desenvolvimento da leitura”. 

 De acordo com Sabadini (2006, p. 6) a evolução dos suportes revelou uma intrínseca 

relação com os processos e com os modos de leitura, a invenção da prensa gutenberguiana.
12 

Mas os modos de leitura mudaram com o incremento das novas tecnologias, principalmente o 

acesso à internet.  Segundo Freitas (2011, p. 207), 

 

[...] com a presença do computador e principalmente da internet surgem a cada dia 

novas oportunidades de leitura, entre as quais há um predomínio da leitura 

extensiva: os internautas leem em grande quantidade e velocidade, embora, não de 

forma aprofundada. Há, no entanto, também oportunidades de leitura intensiva na 

internet em sites que oportunizam contato com a literatura, artigos, científicos e 

culturais.  

 

                                                           
12

 Prensa gutenberguiana – Máquina tipográfica inventada por Johnannes Gutenberg no século XV. Fazia-se 

moldes de caracteres móveis e, a partir dele, imprimiam-se quantas cópias o estoque de tinta à base de óleo 

suportasse. Esse conjunto de papéis impressos deu-se o nome de códice do latim codex. Disponível em: 

https://brasilescola.uol.com.br/historiag/invencao-imprensa.htm. Acesso em: 10 nov. 2018. 

https://brasilescola.uol.com.br/historiag/invencao-imprensa.htm
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Mais precisamente no início deste século, vimos uma explosão da revolução 

tecnológica, mais recursos tecnológicos disponíveis e acessíveis a nível mundial. Não 

diferentemente, no âmbito da educação e nesse contexto, da leitura e da informação, as 

visualizações de vídeos, leitura e informação, houve um grande volume de imagens ao dispor 

do leitor e não leitor, uma revolução além daquela que descreve Chartier (1998). Não apenas a 

revolução do texto eletrônico, mas uma revolução de multimídias, de diversos meios de 

transmissão de mensagens, seja de texto ou imagens.  

De acordo com Chartier (1998), a revolução do texto eletrônico é também uma 

revolução da leitura, abrem-se inúmeras possibilidades, visto que a leitura pode se realizar em 

diversos suportes, em qualquer lugar, desde que se esteja conectado a uma rede. Se as 

revoluções da leitura, a qual o códice foi um precedente do livro, possibilitaram que as 

estruturas fundamentais do livro fossem estabelecidas, isso não acontecerá no mundo 

contemporâneo. Para o autor, a revolução da leitura, é antes uma revolução de suportes e 

possui um único precedente: a substituição do volumen
13

 pelo codex
14.

  

O conhecimento é o responsável por essas transformações, sem ele, a humanidade não 

teria evoluído ao estágio atual, nem essas tecnologias estariam hoje na vida das pessoas. É 

através do conhecimento que se produz e desenvolve diferentes tecnologias, as quais 

possibilitam melhorias em diversos setores da sociedade. A busca por aprimoramento dessas 

ferramentas tem sido constante ao longo dos anos. Toda evolução tecnológica é um 

acontecimento. A tecnologia não pode ser entendida no aspecto restrito, quando se refere à 

                                                           
13

 “Suporte de escrita inventado durante o século II a. C. e que se apresentava sob forma de rolo (de papiro ou de 

pergaminho); foi utilizado até ser definitivamente substituído pelo códice nos primeiros séculos da nossa era” 

(GRÉSILLO, 1994 apud DUARTE, 2019, p. 400).  

Fonte: DUARTE, L. F. Os palácios da memória: ensaios de crítica textual. Universidade de Coimbra. E-book. 

2019. 

https://books.google.com.br/books?id=s8CjDwAAQBAJ&pg=PA380&lpg=PA380&dq=volumen+ou+rolo+arti

go&source=bl&ots=7PoC5IisjZ&sig=ACfU3U2TxQ0_Z3g8Y17YJWn22rhheXB4Rw&hl=pt-

BR&sa=X&ved=2ahUKEwjIxtiry_zpAhVrI7kGHV18ADwQ6AEwB3oECAgQAQ#v=onepage&q=volumen%2

0ou%20rolo%20artigo&f=true. Acesso em: 12 jun. 2020 

 
14

 “Códice Codex, códices „Conjunto que agrupa vários documentos justapostos, tais como diplomas‟ livro 

antigo, manuscrito, anterior à invenção da imprensa, formado com folhas de pergaminho ou papiro e de valor 

histórico ou literário. No códice ao contrário dos rolos de papiros, as folhas estavam reunidas como nos livros 

atuais” (CUNHA; CAVALCANTI, 2008, p. 88). Fonte: CUNHA, M. B; CAVALCANTI, C.R.O. Dicionário de 

Biblioteconomia e arquivologia. Brasília. DF: Briquet de Lemos, 2008.  

 

 

https://books.google.com.br/books?id=s8CjDwAAQBAJ&pg=PA380&lpg=PA380&dq=volumen+ou+rolo+artigo&source=bl&ots=7PoC5IisjZ&sig=ACfU3U2TxQ0_Z3g8Y17YJWn22rhheXB4Rw&hl=pt-BR&sa=X&ved=2ahUKEwjIxtiry_zpAhVrI7kGHV18ADwQ6AEwB3oECAgQAQ#v=onepage&q=volumen%20ou%20rolo%20artigo&f=true
https://books.google.com.br/books?id=s8CjDwAAQBAJ&pg=PA380&lpg=PA380&dq=volumen+ou+rolo+artigo&source=bl&ots=7PoC5IisjZ&sig=ACfU3U2TxQ0_Z3g8Y17YJWn22rhheXB4Rw&hl=pt-BR&sa=X&ved=2ahUKEwjIxtiry_zpAhVrI7kGHV18ADwQ6AEwB3oECAgQAQ#v=onepage&q=volumen%20ou%20rolo%20artigo&f=true
https://books.google.com.br/books?id=s8CjDwAAQBAJ&pg=PA380&lpg=PA380&dq=volumen+ou+rolo+artigo&source=bl&ots=7PoC5IisjZ&sig=ACfU3U2TxQ0_Z3g8Y17YJWn22rhheXB4Rw&hl=pt-BR&sa=X&ved=2ahUKEwjIxtiry_zpAhVrI7kGHV18ADwQ6AEwB3oECAgQAQ#v=onepage&q=volumen%20ou%20rolo%20artigo&f=true
https://books.google.com.br/books?id=s8CjDwAAQBAJ&pg=PA380&lpg=PA380&dq=volumen+ou+rolo+artigo&source=bl&ots=7PoC5IisjZ&sig=ACfU3U2TxQ0_Z3g8Y17YJWn22rhheXB4Rw&hl=pt-BR&sa=X&ved=2ahUKEwjIxtiry_zpAhVrI7kGHV18ADwQ6AEwB3oECAgQAQ#v=onepage&q=volumen%20ou%20rolo%20artigo&f=true
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palavra, pois pode estar inclusa em diferentes contextos, não se resume aos “aparelhos 

tecnológicos” existentes.  A tecnologia sempre esteve presente antes desses recursos que estão 

disponíveis atualmente, ela estava presente na mudança do códice para o impresso.   

No âmbito dos recursos tecnológicos, para além dos computadores pessoais, que 

foram uma inovação no mundo inteiro, com recursos surpreendentes, os smartphones 

possibilitaram uma transformação ainda maior, por integrar recursos em único aparelho e pelo 

seu tamanho reduzido, sendo possível carregá-lo para qualquer lugar. Nesse aspecto, podemos 

citar algumas vantagens dos smartphones como, como acesso rápido à internet, fotos e vídeos 

em alta resolução, possibilidade de compartilhar dados diversos, utilização de GPS, ampla 

memória de armazenamento. Essas, dentre outras vantagens, têm feito do smartphone uma 

ferramenta tecnológica de grande aceitação no mercado, uma vez que atende às necessidades 

das pessoas no compartilhamento de informações, dentre outros recursos.  

Nessa perspectiva, conforme descreve Veraszto (2009, p. 36), “A tecnologia poderia 

ser apresentada como uma disciplina, mas sabemos que é mais bem qualificada como uma 

forma de conhecimento, [...] o caráter da tecnologia pode ser definido pelo seu uso”. No 

entanto, faz-se necessário conhecer e compreender esse contexto, visto que os impactos da 

utilização dessa ferramenta podem ser positivos ou negativos. O uso adequado pode trazer 

benefícios tanto para o próprio usuário como para a sociedade na qual ele se insere. No 

contexto contemporâneo, a sociedade presencia as mudanças em vários segmentos, as quais 

ocorreram em consequência dos avanços tecnológicos. 

As mudanças tecnológicas e as ressignificações das relações humanas necessitam de 

posturas investigativas interdisciplinares, pois é preciso considerar as diversas formas de 

representatividade nas comunicações, as leituras verbais e as práticas de recepção que se 

transformam em práticas sociais e culturais (TRINDADE; ANNIBAL, 2010). Nesse sentido, 

as práticas de leitura com o auxílio desses recursos devem ser repensadas. Se o conceito de 

leitura mudou com a chegada dessas tecnologias, as práticas devem ser aprimoradas, o 

impresso e o digital devem fazer parte desse contexto. No entanto, muitas vezes, nem a escola 

nem a biblioteca possuem esses recursos. Assim, as disparidades sociais ainda são grandes 

barreiras para o acesso à leitura. 

A questão da leitura (e a falta desta) é uma prática social. Sabe-se que, nas relações de 

convivência diária, de alguma forma a leitura está presente. “A prática de leitura das crianças 
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e adolescentes faz parte de uma relação de amizade, de convivência” (HORELLOU-

LAFARGE; SEGRÉ, 2010, p. 126). Como o diálogo, as conversas e as trocas de ideias 

acontecem tanto em relação ao livro, aos impressos, mas também podem acontecer em relação 

aos conteúdos em uma tela.  

 A leitura na contemporaneidade possui um aspecto importante e relevante no meio e 

para o meio social em decorrência dos recursos tecnológicos a partir do final do século XX. 

Por meio desses recursos tecnológicos, o acesso à informação e à leitura foi ampliado.  

 

2.2 APROPRIAÇÃO DA LEITURA E APROPRIAÇÃO SOCIAL DA INFORMAÇÃO 

  

 A apropriação da leitura e a apropriação social da informação estão ligadas a 

diferentes objetivos relacionados à leitura, como para o lazer, para adquirir aprendizagem, 

conhecimento, esclarecer dúvidas a respeito de determinado assunto no qual já possui alguma 

noção prévia, dentre outros objetivos. A segunda apropriação apresenta diferentes objetivos, 

pois os indivíduos necessitam de se informar sobre diversos assuntos, seja no âmbito escolar, 

acadêmico, fora desse ambiente, em diferentes áreas de conhecimento, portanto, em relação 

aos objetivos de apropriação, estes podem ser atingidos ou não.  Segundo Zilberman (2011, p. 

87), “[...] deu-se a expansão do número de leitores, que se apropriam das formas da escrita e 

das imagens que circulam no formato digital”. 

No entanto, é preciso considerar que esta apropriação está relacionada a um ambiente 

favorável para que seja difundida, cada vez mais, com maior intensidade. A palavra chave 

desse contexto é circulação. A informação circula de forma muito mais rápida, mas, se um 

leitor não tem acesso aos múltiplos recursos tecnológicos da atualidade, terá cerceada esta 

circulação, não podendo se apropriar das informações que se propagam por meios digitais. 

Mas o que é apropriação da informação?  

A partir do momento em que a informação se transforma em commodity
15

, adquirindo 

valor agregado, pode servir para ação tanto política quanto social, na formação da cidadania e, 

                                                           
15

 Qualquer produto produzido em massa.   

Fonte: HOUAISS, A. (ed.). DICIONÁRIO eletrônico Houaiss 3 portável. 2009. Disponível em:  

https://mega.nz/#!eEgUHAZD!Fwi2cnUZGka9s6ZPKdB9KkZR6CzmL6jlRGt7_p7pbIo. Acesso em: 30 mai. 

2020.  

 

https://mega.nz/#!eEgUHAZD!Fwi2cnUZGka9s6ZPKdB9KkZR6CzmL6jlRGt7_p7pbIo.
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no caso da sociedade da informação, pode servir para a melhoria e ampliação da cidadania 

digital, diminuindo a brecha informacional.  

A informação está muito mais acessível, com maior velocidade e mais inserida nas 

sociedades do que no início da década de 1990, quando a internet foi, aos poucos, sendo 

implantada em escolas, universidades, como também passou a fazer parte do contexto 

familiar. A apropriação da informação, assim como na apropriação da leitura, necessita de um 

leitor ativo.  

 

A apropriação da informação é um processo de interação entre texto e leitor, dentro 

de uma sociedade. Porém, o significado das palavras não é fixo, ele é negociado na 

interação. O leitor tem um papel ativo no processo de construção dos significados 

durante o ato da leitura. As relações entre texto, contexto e leitor são interações 

sociais fundamentais para a construção da realidade (BORGES, 2018, p. 75).  

 

Em contrapartida, de acordo com Carvalho (2010), o fato de haver uma apropriação da 

informação não significa que há transferência de conteúdos, pois, segundo o autor, a 

capacidade de apropriação está ligada ao processo único o qual cada indivíduo possui, e é essa 

capacidade que possibilita chegar a uma interpretação. Todo processo de apropriação da 

informação pode determinar outro processo que corresponde à leitura, um estágio mais 

profundo que a interpretação. Conforme explica Carvalho (2010, p. 67):  

  

Partindo do princípio de que na apropriação da informação o conteúdo passa a 

dominar as ações seguintes, a partir das quais o processo de comunicação entre 

emissor e receptor passa a ser determinado por ela, percebe-se que a apropriação da 

informação pode criar essa ponte entre os dois pólos (emissor-receptor), 

modificando suas relações e fazendo com que a mensagem, nesse caso a informação, 

possa chegar ao receptor e se transformar em conhecimento. Assim, o domínio das 

TIC pode contribuir para uma melhoria de vida do cidadão, em particular nas 

atividades que têm como fundo a utilização da informação e do conhecimento.  

 

Em concordância com o autor, é a partir da apropriação da leitura que se objetivam as 

ações seguintes, visto que as possiblidades de transformar ou complementá-la para um 

processo de conhecimento é ainda maior. É nesse sentido que as TICs têm trazido sua 

contribuição ao longo das últimas décadas. Conforme mencionado por Machado (2008, p. 

109), há “[...] outro tipo de leitura (o de texto), aquele que não permite apropriações múltiplas 
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e inesperadas por novos leitores e circunstâncias diferentes, não leva ao crescimento. Pelo 

contrário, é limitador e redutor”.  

É preciso rever que tanto a apropriação da leitura quanto a apropriação social da 

informação estão relacionadas aos suportes tecnológicos disponíveis, e não se refere apenas 

ao texto escrito, esta apropriação acontece em diferentes suportes, formas, incluindo imagens, 

vídeos, através das multimídias existentes. Este trabalho enfatiza a importância de rever os 

conceitos de leitor desta contemporaneidade. Mas quem é este leitor? É um leitor que possui 

mais autonomia e liberdade no uso das TICs no processo de sua formação como leitor? Este 

será o assunto a ser abordado na próxima seção.  

 

3 LEITOR, AUTONOMIA E A FORMAÇÃO DO LEITOR 

 

A contemporaneidade é marcada por inúmeras mudanças, inovações nos campos 

econômico, social, cultural, educacional, dentre outros. No campo da educação muitas 

possibilidades de se alcançar o conhecimento surgiram (além dos impressos) a partir da 

contribuição das inovações, dentre elas, o progresso as TICs, da globalização, das 

informações instantâneas, etc. O ambiente de aprendizagem é complementado com o auxílio 

de recursos tecnológicos que, juntamente com profissionais educadores, têm colaborado para 

o desenvolvimento da aprendizagem. No campo da leitura, não é diferente. É nesse cenário, 

que surgem novos leitores, novas formas de ler.  

 

3.1 O LEITOR DA CONTEMPORANEIDADE 

 

O leitor da contemporaneidade situa-se em um ambiente onde a leitura não se traduz 

naquela realizada no suporte “livro”, mesmo que este ainda seja um sinônimo de leitura, em 

decorrência de sua história no mundo. Se a leitura perpassou por diferentes caminhos, através 

das formas de registros, como os escritos, gráficos, iconográficos, sonoros, visuais; o leitor, 

inserido nessa história e nos caminhos da leitura, alcançou diferentes possiblidades de ler.  

Conforme menciona Ribeiro (2011), o leitor reconfigurou sua relação com o objeto de 

ler nos séculos anteriores, o pergaminho que deveria ser lido na horizontal, preso pelas 
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laterais, perdeu espaço para o códice, ao qual o leitor teve que se adaptar (a princípio, é 

provável que tivesse um mal-estar, desconforto, assim como na atualidade, ao aprender a lidar 

com a tela). A partir dos novos suportes e novos recursos, mais confortáveis e ágeis, surgem 

novos leitores mais rápidos e mais íntimos de todo tipo de material impresso ou registrado 

pela escrita.  

Leitor é o indivíduo que lê, mas para defini-lo é necessário saber o que ele lê. No 

entanto, essa leitura não se refere necessariamente ao texto escrito. Nesse sentido, é preciso 

saber se esse leitor da contemporaneidade tem à sua disposição alguns suportes tecnológicos 

que, antes do século XXI, não eram comuns ou sequer existiam. O conceito de leitor, a partir 

dessas transformações, não é o mesmo de antes, mesmo o leitor do ainda tão próximo século 

XX, visto que este necessitou desenvolver competências para lidar com diferentes suportes.  

 

O conceito de leitor consagrado na cultura da Idade Moderna resulta do 

desenvolvimento de três tecnologias que, embora abordadas aqui como fatos 

isolados, resultam de um projeto de geração de homens civilizados pela Razão. Tais 

tecnologias são o letramento, a gramatização e o método científico. [...] O texto 

escrito, por exemplo, não é uma tecnologia e sim, produto de uma tecnologia que 

também fabricou o seu leitor. (SENNA, 2001, p. 2, grifo do autor).  

 

Assim como o conceito de leitura não poderá ser descrito apenas no campo da escrita, 

das palavras; o conceito de leitor não pode ser restrito àquele que lê apenas textos. Faz-se 

necessário saber quais são as formas de leitura existentes na contemporaneidade.  

Segundo Santaella (2004), o ato de ler não se restringe apenas à decifração de letras, 

pois, a relação de imagens e as palavras estão cada vez mais presentes, com desenho e 

tamanho de tipos de gráficos, texto e diagramação. O ato de ler está presente em muitas 

situações; assim, não há como manter uma visão purista da leitura, o conceito de leitura se 

expandiu. Portanto, o leitor não é o indivíduo que lê apenas um conjunto de palavras, letras, 

se assim o fosse, o sujeito-leitor seria muito limitado na leitura do texto.  

Segundo Coelho (2000), há diferentes estágios de leitura nas fases de idade das 

crianças. Em relação às fases de pré-adolescentes e adolescentes, apresentam algumas 

divergências de uns para outros, pois dependem de muitos fatores no processo de 

desenvolvimento social. O primeiro estágio seria de pré-leitor (infância (dos 13/17 meses aos 
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3 anos), segunda infância (a partir dos 2/3 anos); leitor iniciante (a partir dos 6/7 anos), o 

leitor-em-processo (a partir dos 8/9anos) e o leitor crítico - o leitor crítico (a partir dos 12/13 

anos). 

O leitor iniciante, a partir do seu ingresso na escola, tem uma possibilidade muito 

maior de desenvolver as práticas de leitura, mesmo que o ambiente familiar lhe proporcione 

um contato com a leitura é na escola que a criança amplia o hábito de ler. O despertar para a 

leitura acontece em diferentes fases do indivíduo, mas não é um processo que acontece de 

repente, é necessário incentivo, motivação.  

Segundo Santaella (2004), há três tipos de leitor: o contemplativo, o movente e o 

imersivo.  O leitor contemplativo é característico do período pré-industrial, da era do livro 

impresso e da imagem expositiva, fixa. Esse tipo de leitor teve início no Renascimento e 

perdura até meados do século XIX. O segundo é o leitor dinâmico, do mundo em movimento, 

do mundo dos signos, dos grandes centros urbanos, das multidões. Esse leitor manteve suas 

características da era industrial, para o advento da revolução eletrônica, do apogeu da 

televisão. O terceiro tipo de leitor é o imersivo
16

. Este surge com o advento da “era digital”, 

início do século XXI, é aquele que navega numa tela, programando leituras, conectando-se 

entre nós e nexos, de forma multilinear, multisequencial, num mundo de palavras, imagens, 

documentação, músicas, vídeos etc.  

O adjetivo “imersivo” caracteriza um tipo de leitor que desenvolve competências que 

compreendem as diferentes mídias no contexto atual, o imersivo expressa o navegar de dados 

informacionais híbridos (sonoros, visuais e textuais), aos quais correspondem as hipermídias. 

Estas consistem no conjunto de todas as linguagens, textos, imagens, sons, ruídos e vozes em 

ambientes multimidiáticos, a digitalização também permite a organização dos fluxos 

informacionais. Nesse sentido, a autora complementa que a linguagem hipermídia possui a 

capacidade de armazenar informação, permite a interação do receptor, abrindo portas à 

coautoria, seu caráter é hiper, não sequencial, multidimensional, dando, assim, suporte às 

opções de um leitor imersivo. É o que se chama hipertexto
17 

(SANTAELLA, 2004). 

                                                           
16

 O leitor imersivo, conforme menciona Santaella (2004), refere-se ao leitor característico do mundo 

contemporâneo.  Portanto, esse leitor descobre novas formas de ler, de se informar, de buscar tanto a informação 

como a leitura para seu processo de conhecimento e aprendizagem (quando esse leitor possui acesso aos recursos 

tecnológicos que lhe favorece).  

 
17

 Este assunto será discutido na seção 4. 
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QUADRO 2 - Algumas competências que o leitor adquire ao longo da vida 

Temática Discursiva Textual Linguística Estratégica 
Semântico-

Pragmática 
Cultural 

É o 

conheciment

o prévio do 

(s) assuntos 

discutido no 

texto, 

associando-o 

(s) a outras 

leituras, 

numa prática 

intertextual, 

e que 

constituem 

um 

repertório 

próprio do 

leitor e já 

elaborado. 

É aquela que o 

leitor adquire 

socialmente e 

que lhe 

permite 

reconhecer, 

entre os 

inúmeros tipos 

textos, as 

características 

que os 

distinguem. 

Por exemplo, é 

capaz de 

abstrair o 

esquema de 

uma carta, de 

um artigo 

científico, de 

uma peça 

publicitária.  

É o 

conhecime

nto dos 

recursos 

internos de 

coesão e 

coerência, 

visto que 

os textos 

se 

estruturam 

segundo 

regras e 

normas, e 

se 

articulam 

em 

parágrafos.  

É o domínio 

de elementos 

que 

pertencem a 

sequências de 

vocabulário, 

de articulação 

e do 

encadeamento 

morfossintátic

o de 

determinado 

idioma e 

especialmente 

da língua 

materna do 

leitor.  

É a capacidade 

do leitor 

colocar em 

ação as suas 

maneiras 

muito pessoais 

e particulares 

de “entrar” 

num texto, 

segundo as 

possibilidades 

que ele 

oferece e que 

facilitam 

“furar o 

bloqueio" 

É aquela que 

permite ao 

leitor ler a(s) 

intencionalida

des dos textos, 

reconhecendo, 

no jogo 

interlocutivo, 

 as relações, as 

relações 

enunciativas, 

as vozes 

assumidas, os 

efeitos de 

sentido 

produzidos 

pela 

linguagem.  

É a 

capacidade 

de 

interpretar 

referências e 

comportame

ntos do 

“outro” em 

determinado 

conjunto 

estrutural de 

quadros 

precisos e 

não 

considerados 

num amplo 

conjunto 

geral. Vale 

dizer que 

cada campo 

se estrutura 

com seus 

objetivos 

próprios, 

num 

conjunto 

significativo, 

que rejeita as 

generalizaçõ

es e as 

reduções, 

como os 

estereótipos, 

por exemplo, 

sejam eles 

positivos ou 

negativos. 

      FONTE: Adaptado pela autora com base em Guidi et al (1998, p. 14). 

 

O quadro 2 mostra as competências do leitor adquiridas ao longo da vida, 

evidenciando-se mais possibilidades de o leitor construir associações sobre o assunto, 

interpretar de forma mais abrangente e construtiva, disseminar seu conhecimento mediante as 

relações sociais. Mas isto deve a um aspecto fundamental, a recepção do leitor, visto que os 

recursos tecnológicos de acesso para a apropriação da informação e da leitura dependem da 

estética da recepção.  
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De acordo com Guidi et al (1998), o leitor não é passivo diante do texto, é esse sujeito 

leitor que interage em uma comunidade linguística e interpretativa em determinadas 

condições de produção/difusão, consumo, o qual dá sentido ao texto, sendo que, os dados 

textuais dependem sempre dos individuais que se condicionam aos histórico-sociais. Nesse 

sentido a autora conceitua leitura como “[...] um processo de construção de sentido(s), durante 

o qual interagem os dados individuais (do sujeito que escreve /do sujeito que lê), os dados 

históricos sociais e textuais” (GUIDI et al.,1998, p. 13).  Os diferentes contextos sociais, a 

qual o leitor se insere, influenciam em suas interpretações na leitura.  

Segundo Zappone (2005), a estética da recepção é fundamentada na experiência do 

leitor, a palavra leitor assume diversas representatividades. A teoria moderna literária voltada 

para o aspecto recepcional valoriza a figura do leitor, alguns autores abordam a teoria da 

recepção, dentre eles: Jauss (1974; 1994); Stanley Fish (1980); Jonathan Culler; Wolfang Iser 

(1990). Segundo a concepção desses autores, os textos desencadeiam efeitos em seus leitores, 

os quais só existem a partir de suas leituras. A estética da recepção considera as experiências 

do leitor, seu meio social e cultural, isso permite a identificação deste com a leitura. Nesse 

contexto, Jauss (1974; 1994) defende que o leitor é fator ativo no processo de leitura, na 

recepção das obras, essa ação não é individualista, nem cada leitor age de modo singular. 

Ainda nesse sentido, Zilberman (2008) destaca que nenhum leitor fica imune às obras que 

consome; essas, da sua parte, não são indiferentes às leituras que desencadeiam.  

 

A recepção de um texto literário depende de vários fatores que colaboram para esse 

fim. O leitor, na Estética da Recepção, é considerado a partir de sua existência 

histórica. Durante a leitura, ele “concretiza” a obra literária, atribui-lhe significados 

que partem da experiência individual e das influências cultural, social e histórica do 

momento em que é recebida. Por essa razão, uma mesma obra não pode estabelecer 

o mesmo diálogo com o leitor do contexto de sua publicação e um leitor atual 

(SAGRILO, 2007, p. 1005). 

 

Conforme destaca Sagrilo (2007), cada publicação terá sua “receptividade do leitor” 

de forma diferenciada, a mesma obra pode ter um diálogo com o leitor em diferentes ocasiões, 

faz-se necessário considerar o tempo como influenciador na estética da recepção. As obras 

são revestidas de receptividade, por isso não podemos falar do leitor sem mencionar a estética 

da recepção.  O texto não diz tudo, o leitor tem sido considerado fundamental no processo de 

leitura, é ele que dá sentido ao texto; nessa perspectiva, este se transforma a partir da leitura, o 
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leitor lhe dá sentido a partir de suas experiências de vida, das leituras anteriores, constrói 

significados (ZAPPONE, 2005). 

A leitura é também uma forma de socialização, conversas, comentários, vivência e 

convivência. “Frequentemente, torna-se um leitor porque se viu um parente, um adulto 

querido mergulhado em livros, [...] a leitura é, desde então, percebida como um meio de se 

unir a ele e de se apropriar das virtudes que lhes eram atribuídas” (PÉTIT, 2008, p. 19). A 

receptividade do leitor em relação a uma obra é fundamental, as obras, os textos dependem 

dessa receptividade para serem apropriadas em meio a um grupo social ou a uma sociedade 

como um todo. Esta é a estética da recepção, na qual o leitor é o responsável pelo 

acolhimento, ou não, das obras.  

De acordo com Zilberman (2008, n. p), “A Estética da Recepção aposta na ação do 

leitor, pois dele depende a concretização do projeto de emancipação que justifica a existência 

das criações literárias”. A receptividade inicia-se ainda na pré-escola. É comum a criança se 

interessar pela leitura, mas na adolescência esse gosto diminuir em virtude de outros 

entretenimentos, opções, curiosidades em descobrir os meios de lazer. Portanto, se não houver 

motivação, práticas de leitura que a incentive e que possam contribuir para o seu 

desenvolvimento como leitor, essa continuidade na leitura não prossegue. 

 

3.2 AUTONOMIA DO LEITOR  

 

Autonomia é mais um conceito chave desta pesquisa. A autonomia é discutida em 

diferentes campos do conhecimento. Primeiramente, devemos ponderar: o que um é indivíduo 

autônomo? De acordo com o dicionário Houaiss (2009, n. p), autonomia é a “[...] capacidade 

de governar-se pelos próprios meios; [...] soberania; direito de um indivíduo tomar decisões 

livremente”. Ainda traz um conceito mais amplo e significativo de autonomia, que é a 

“capacidade da vontade humana de se autodeterminar segundo uma legislação moral por ela 

mesma estabelecida, livre de qualquer fator estranho ou exógeno com uma influência 

subjugante, tal como uma paixão ou uma inclinação afetiva incoercível” (Ibidem, n. p.).  

Como definir um indivíduo autônomo?  
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Podemos definir uma pessoa autônoma como aquela que tem a capacidade de fazer 

escolhas e conduzir suas próprias ações. Esta capacidade depende de dois 

componentes: habilidade e desejo. Assim, uma pessoa pode ter a habilidade de fazer 

escolhas independentes, mas não sentir nenhuma vontade de implementá-las (porque 

tal comportamento não é, por exemplo, percebido como apropriado ao seu papel em 

uma determinada situação). Por outro lado, uma pessoa pode ter o desejo de 

exercitar escolhas independentes, mas não ter a habilidade para fazê-lo 

(LITTLEWOOD, 1996, p.428 apud PAIVA, 2006, p. 84). 

 

Segundo La Taille (2006, p. 9), “[...] autonomia significa ser capaz de se situar 

consciente e competentemente na rede dos diversos pontos de vida e conflitos presentes numa 

sociedade”. A autonomia à qual nos referimos é aquela do sujeito-leitor nos processos de 

conhecimento e aprendizagem. Entretanto, não propomos aqui discutir a autonomia nos 

processos de aprendizagem na vida escolar, mas a leitura com autonomia na contribuição para 

o alcance de conhecimento e aprendizagem de forma ampla, portanto, para o despertar de uma 

autonomia construtiva, faz-se necessário motivação, iniciativa, tanto do meio familiar como 

de educadores e profissionais da educação. O incentivo é fator crucial para o desenvolvimento 

da autonomia. Paiva (2006, p. 96) declara que não considera “[...] a autonomia como uma 

característica intrínseca apenas. Ela pode ser inata, mas pode ser também incentivada ou 

reprimida por condições internas ou externas”.  

Cabe ressaltar que a autonomia se faz presente em diferentes campos das áreas de 

conhecimento, neste aspecto, “[...] várias áreas de conhecimentos tentam rever o que e como 

fazer para subsidiar a difícil missão de formar cidadãos reflexivos, críticos e autônomos” 

(GASQUE, 2012, p. 26). De acordo com Trindade e Annibal (2010, p. 47): 

 

À medida que os processos envolvidos na leitura se desprendem do conceito restrito 

à decodificação, verificamos grande possibilidade de uma autonomia do leitor em 

relação ao material verbal e não verbal, além de contribuir para a efetivação que a 

leitura suscita em estabelecer relações discursivas do indivíduo com seu meio, a 

partir dos textos. 

 

A definição de autonomia dependerá do contexto na qual está inserida. É preciso situar 

em qual contexto nos referimos quando falamos de autonomia. É notório que a palavra está 

ligada tanto a um indivíduo quanto ao um grupo. Autonomia não deve ser confundida com 

liberdade, um leitor consciente e responsável daquilo que lê não apenas desfruta da 

informação e a agrega a seu aprendizado, mas busca uma compreensão, assimilação dessa 

informação para o desenvolvimento de seu próprio saber.  
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[...] autonomia é um sistema sócio-cognitivo complexo, que se manifesta em 

diferentes graus de independência e controle sobre o próprio processo de 

aprendizagem, envolvendo capacidades, habilidades, atitudes, desejos, tomadas 

de decisão, escolhas, [...], dentro ou fora da sala de aula (PAIVA, 2006, p. 88-89, 

grifo nosso).  

 

Entendemos que a autonomia, tendo por base o conceito de Paiva (2006), consiste em 

um conjunto de ações e habilidades. A mensuração da autonomia depende do contexto, 

oportunidades pessoais de desenvolvimento e social. Portanto, a autonomia de um sujeito 

reflete-se na sociedade em que vive, porque suas ações interferem de forma involuntária no 

meio social, visto que o homem é um ser social, por mais restrito que seja um meio, os 

sujeitos influenciam o grupo no qual estão inseridos. Por isso, há tantas discussões a respeito 

dessa palavra. 

 Enfatizamos que autonomia à qual nos referimos não se trata da autonomia moral. Na 

educação, alguns autores discutiram a autonomia, dentre eles, Paulo Freire em sua obra 

“Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa”, na qual o autor comenta 

sobre a importância de respeitar a autonomia do educando, criança, jovem ou adulto. Nesse 

sentido, o autor fala que é necessário respeitar a curiosidade do educando, o seu gosto 

estético, a sua inquietude, a sua linguagem (FREIRE, 1996).  

 

[...] um indivíduo pode ter três tipos de autonomia: como comunicador (usa a língua 

de forma criativa, utilizando as estratégias comunicativas adequadas), como um 

aprendiz (engaja-se em aprendizagem independente, utilizando as estratégias 

de aprendizagem apropriadas) e como pessoa (expressa significados pessoais e 

cria contextos pessoais de aprendizagem). (LITTLEWOOD, 1996, p.428 apud 

PAIVA 2006, p. 85, grifo nosso). 

 

O indivíduo autônomo em seu aspecto de aprendiz cria contextos que favorecem seu 

alcance de aprendizado, busca através da leitura o conhecimento, o saber, busca competências 

através do uso de recursos disponíveis que contribuam para seu desenvolvimento pessoal de 

aprendizagem, pode-se considerar um sujeito com autonomia de forma ética e responsável. 

Para se discutir sobre o leitor autônomo, é preciso entender o processo de formação de 

leitores.  

 

3.3 FORMAÇÃO DO LEITOR 
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A formação do leitor sempre teve seu alicerce no contexto da escola, com a mediação 

do professor ao iniciar a vida estudantil, nas atividades de leitura na biblioteca da escola 

(quando há acesso a esse espaço); entretanto, a formação do leitor é um processo contínuo, 

dinâmico. O domínio da escrita sempre esteve ligado à leitura, por conseguinte, essa temática 

deve ser discutida no âmbito da escrita e da leitura. Sendo assim, deve-se enfatizar que a 

leitura não se restringe apenas à escrita, apesar de estar fortemente fundamentada nesse 

aspecto.  

 

Formar leitores implica ampliar as oportunidades para os que já dominam o código 

escrito e oferecê-las aos que ainda não o dominam, integrando-os à rede de leitores, 

pela oportunidade de ler, reler, e compreender criticamente as prioridades históricas 

que se desenham para as populações, sejam elas de países desenvolvidos ou 

subdesenvolvidos (LUCCHESI, 2008, p. 143).  

 

A formação de leitores tendo o livro como base diferencia-se da formação de leitores 

através de uma tela. Conforme discorre Paulino (2011), a formação de um leitor de livros 

depende de um conhecimento do material suporte como um todo, informações sobre funções 

de capas, orelhas, folhas de rosto, fichas catalográficas, edição, editora, projeto gráfico, 

divisão em capítulos, prefácio, posfácio, anexo, nota de pé de página, marcadores, além da 

história do livro e de suas alterações quanto aos modos de leitura. Sublinha-se, então, o papel 

da escola como fundamental nesse processo de formação dos leitores, mas não é exclusivo 

desta, visto que o gosto pela leitura pode crescer ou diminuir com decorrer do tempo, o 

incentivo à leitura, não deve ser restrito apenas a escola, a família deve incentivar e propiciar 

um ambiente de leitura, observando as preferências e gostos dentro da faixa etária da criança. 

Considera-se que a formação do leitor se baseia em duas teorias: a sociologia da 

leitura e a estética da recepção. A primeira reflete sobre alguns fatores que conduzem o leitor 

a ter preferência por determinadas obras, como o nível econômico, a família, a escola, os 

amigos, dentre outros; a segunda, como já exposto, analisa como esses fatores influenciaram 

na recepção mencionada anteriormente. As duas colocam o leitor como figura central no 

processo de leitura (SAGRILO, 2007). A sociologia da leitura busca compreender desde os 

aspectos da recepção até os aspectos externos, sua influência no meio social, uma vez que 

essa influência possibilita mudanças no meio social. Segundo Gonçalves (2013, p.70 -71):  
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A Sociologia da Leitura, desde sua origem, tem como centro de suas investigações a 

formação e o comportamento do público leitor, procurando identificar os gostos de 

leituras das diversas classes sociais, assim como o consumo da literatura de massa. 

Limita-se a investigar o contexto de circulação e consumo das obras, bem como a 

identificar os fatores de seu êxito e permanência. Seus estudos compreendem 

também a leitura como uma ciência que ultrapassa sua área de atuação, uma vez que 

o leitor passa a ser um agente ativo ao atribuir sentidos ao texto. Não tem como fim 

a investigação do valor estético da obra, mas o estudo de seus aspectos externos. 

 

A leitura tem a capacidade de mudar o pensamento do indivíduo, suas ações, 

comportamentos, ideias, e esse conjunto podem interferir no meio em que vivem, na 

sociedade. A leitura é uma fonte de diálogos, discussões; portanto a leitura e o diálogo se 

nutrem e se reforçam: “Diz-me o que lês, o que gostas de ler, e eu te direi quem és [...]” 

(HORELLOU-LAFARGE; SEGRÉ, 2010, p. 126). Ao refletir sobre a formação de leitores 

autônomos, citamos as questões levantadas por Freitas (2011, p, 214-215)
18

: “O que é formar 

leitores na contemporaneidade? Quais são os espaços de formação de leitores? Será a escola o 

único espaço de formação de leitores?” 

Ainda de acordo com a autora, há uma variedade de espaços onde se encontram 

diferentes formas de leitura, de leitores, assim a formação do leitor vai além do espaço da 

escola. Em concordância com Freitas (2011, p. 215), “[...] formar leitores de livros e telas é 

ampliar o repertório disponível”. Complementamos que formar leitores na diversidade de 

recursos tecnológicos disponíveis, de diferentes suportes além do livro impresso, não é uma 

tarefa simples, visto que as diferentes mídias e multimídias tornaram cada vez mais presente 

na sociedade que possuem esses recursos. O leitor é um sujeito que está em formação 

contínua, a qual se realiza em segmentos, conforme mostra o quadro a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18

 Questões extraídas da obra Livro & Telas. Esse livro traz a contribuição de vários autores sobre a leitura no 

livro e na tela. 
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QUADRO 3 - Linhas consideradas na formação do leitor 

Memória (Inter)subjetividade Inter(pret)ação Fruição Intertextualidade Escrita 

A memória 

antes de ser 

um filme 

rebobinado à 

cena inicial 

que nos 

interessa 

recuperar, 

elabora uma 

série de 

sensações, 

sentimentos, 

percepções e 

imagens [...]. 

O sujeito, é verdade, 

elabora subjetivamente 

hipóteses sobre as 

coisas 

que perscruta, que 

observa. Reconhecendo 

nas coisas uma 

realidade, sabe, no 

entanto, que percebe 

dela alguns aspectos 

apenas e que, de todo 

modo, a ideia que dela 

forma vai ser a imagem 

pela qual a reconhece e 

identifica. 

As memórias de 

leitura e de vida, 

as 

intertextualidades, 

a dubiedade de 

suas  

intenções, pelo 

menos, das 

intenções do 

autor, as marcas 

do texto, a 

perspectiva comu- 

nicativa entre 

sujeitos, 

recuperam a 

dimensão 

interativa da 

ação humana e 

colocam a 

interpretação num 

processo 

permanentemente 

descentralizado. 

A fruição 

decorre de 

uma 

percepção 

mista de 

necessidad

e e prazer, 

desliza 

sobre o 

tempo e 

não pesa 

sobre o 

leitor, na 

medida em 

que uma 

intimidade 

cada vez 

maior, uma 

inter-

relação 

cada vez 

mais ágil 

se faz entre 

as 

leituras e 

os recortes 

de leitura 

produzidos 

por quem 

se coloca 

em 

interação 

com 

a obra. 

Neste périplo, 

experimentando os 

aspectos envolvidos 

na interação 

texto-leitor de que 

resulta a leitura como 

conhecimento do 

mundo, seja na 

dimensão da história, 

seja na ficção, há que 

se reconhecer que o 

verbo que 

estrutura o 

pensamento, não 

constitui a forma 

inevitável da 

concepção para 

sentimentos, razões e 

desrazões: o texto se 

estende sobre a 

página, sobre a tela, 

no ar, nas relações, 

nos desejos e busca a 

linguagem que possa 

melhor expressá-lo. 

Ler é, 

pois, um 

ato de 

primeira 

instância 

no 

esboço 

da 

consciên

cia de si 

mesmo e 

do outro 

e sua 

inscrição 

no 

mundo 

se dá 

como 

uma 

escrita, 

de vida. 

Do ato 

de 1er 

decorre 

o ato de 

se 

escrever, 

de 

escrever 

a própria 

história e 

dos 

outros, 

de 

marcar a 

própria 

existênci

a social 

[...] 

  FONTE: Adaptado pela autora com base em Yunes (1995, p. 191-195).  

 

O quadro 3 mostra as linhas consideradas na formação do leitor. A memória é outro 

importante aspecto, aquilo de que se gosta é mais fácil de memorizar.  

Aprender a ler não significa necessariamente ser leitor, a leitura deve ser um processo 

contínuo, ela é ampliada de acordo com o desenvolvimento da criança, a qual se adequa à sua 

faixa etária na escolha dos textos. Nos primeiros anos, é evidente que a leitura atrai mais 

leitores. Esse contato entre leitor e leitura deveria continuar na adolescência, no entanto, nessa 
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faixa etária, o adolescente é atraído por outras opções de lazer e entretenimento, os quais 

afetam esse contato de forma mais abrangente e regular.  

 

Ora, a escola e a educação básica são lugares sociais de ensino-aprendizagem de 

conhecimento acumulado pela humanidade – informações, indicações, regras, 

modelos –, mas também, e fundamentalmente, de formação do sujeito social, de 

construção da ética e da moral, de circulação das ideologias. Falar na formação do 

leitor cidadão é justamente não olhar só uma das faces desta moeda; é permitir a 

nossos alunos a confiança na possibilidade e as capacidades necessárias ao exercício 

pleno da compreensão. Portanto, trata-se de nos acercarmos da palavra não de 

maneira autoritária, colada ao discurso do autor, para repetí-lo “de cór” [sic]; mas de 

maneira internamente persuasiva, isto é, podendo penetrar plasticamente, 

flexivelmente as palavras do autor, mesclar-nos a elas, fazendo de suas palavras 

nossas palavras, para adotá-las, contrariá-las, criticá-las, em permanente revisão e 

réplica (ROJO, [200-], p. 7).  

 

O ambiente escolar motivador da leitura é fundamental nos processos de formação do 

leitor, mas a continuidade dependerá do próprio leitor, seja aluno ou não. Essa capacidade de 

continuação nesse processo permitirá constatar se esse indivíduo é um leitor ativo. Portanto, é 

preciso refletir e discutir as práticas de leitura mediante os novos suportes. As práticas 

acompanham os suportes, são esses os responsáveis tanto pela apropriação da informação 

quanto da leitura. 

É necessário refletir também sobre a questão do leitor autônomo, posto que nem 

sempre a escola juntamente com professores, bibliotecários e demais profissionais 

educadores, estarão presentes na vida de um indivíduo fora do contexto escolar. A leitura, que 

teve início nos primeiros anos da vida escolar deve continuar por toda a vida, seja através dos 

impressos, das tecnologias disponíveis e acessíveis, dentro e fora do ambiente escolar.  

A formação do leitor
19

, seja de livros ou tela, é um processo contínuo, dinâmico, 

diante da mudança de suportes, textos, condições de leitura, interesses e prioridades do leitor; 

nesse sentido, há razões para que a formação do leitor seja contínua, esse processo entende-se 

por letramento
20

 (PAULINO, 2011). O leitor deste século precisa ser autônomo nessa 

perspectiva, ser conhecedor do caminho da leitura que possibilita um melhor conhecimento e 

aprendizado que poderá ir além daquele que se aprende na escola, não apenas uma leitura de 

lazer.  

                                                           
19

 É na alfabetização que o processo contínuo de formar leitores se inicia, e que se chama letramento o qual não 

tem um ponto de chegada e permanece incompleto. (PAULINO, 2011). 

 
20

 Assunto que será discutido na seção 5.5.  
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4. LEITURA ON-LINE: DO IMPRESSO AO DIGITAL 

 

Ao conceituarmos a palavra “leitura”, nos deparamos com suas inúmeras formas: 

leitura linear, extensiva, intensiva, hipertextual, digital. A leitura intensiva se refere à leitura 

escolar, na qual os textos são selecionados, já a extensiva é um tipo de leitura a qual o leitor 

possui mais liberdade na escolha daquilo que se quer lê, leitura sem ser “decorada”, 

memorizada ou aquela que se busca com a finalidade de se alcançar um objetivo. A leitura 

não está restrita ao mundo da escrita; em um sentido amplo, envolve um conjunto de 

símbolos, objetos os quais podem transmitir inúmeros significados. Conforme menciona 

Gabriel (2006, p. 73-74): 

 

[...] Num sentido ampliado, ler é estabelecer uma relação entre um símbolo (sons, 

cores, ícones, gestos, letras) e um significado (por exemplo, a ideia de que devemos 

cessar nossa movimentação diante da luz vermelha em um semáforo). É esse sentido 

ampliado que autoriza expressões como “leitura de mundo” ou “a minha leitura 

deste fato”.  

 

A escola possibilita uma relação maior com a leitura, através do incentivo, do apoio de 

profissionais como professores, bibliotecários, pedagogos. É nesse ambiente que desde cedo a 

criança passa a ter um contato maior com os livros, com a leitura. Esta, desde a invenção da 

escrita, passou a ser uma necessidade na vida das pessoas, e, independentemente de saber ler 

ou não, sempre houve uma dependência de “outra” pessoa nesse processo. Infelizmente, em 

pleno século XXI, ainda há um grande número de analfabetos em todo mundo
21. 

 

A leitura é um processo de decodificar imagens, interpretar diversas formas e tipos de 

textos, conforme discorre Feijó (2010, p. 136): 

 

O que é a leitura? É a percepção e decodificação de símbolos, integrando diversas 

informações para se captar a mensagem. A leitura é aplicável a diferentes tipos de 

texto, sejam narrativas verbais, mapas, partituras musicais, diagramas etc. Para ler 

textos escritos, interpretamos palavras e frases. Para ler arte sequencial, precisamos 

interpretar imagens e sequências de causa e efeito. 

                                                           
21 Segundo Yunes (1995), persiste uma ausência da leitura no meio escolar e social. A leitura deve ser parte 

integrante das ciências humanas das artes às matemáticas, todas necessitam da leitura, que leva a interpretação, 

compreensão, a leitura não se dissocia do ser humano.  
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A leitura envolve o estado cognitivo do leitor, possibilita que os conhecimentos 

adquiridos anteriormente por este sejam agregados, gerando, assim, novos conhecimentos. 

“Bastará decifrar palavras para acontecer a leitura?  Como explicaríamos as expressões de 

uso corrente “fazer a leitura” de um gesto, de uma situação; “ler a mão”, “ler o olhar”; “ler o 

tempo”, “ler o espaço”, indicando que o ato de ler vai além da escrita?” (MARTINS, 2006, p. 

7). Ler não significa apenas compreender um texto escrito, ler é antes de tudo “compreender” 

a mensagem, seja essa transmitida através de diferentes suportes e registros.  

De acordo com Silva (1981, p. 37), “Dado às condições do desenvolvimento histórico 

e cultural do país, a leitura, enquanto atividade de lazer e atualização, sempre se restringiu a 

uma minoria de indivíduos que teve acesso à educação e, portanto, ao livro”. É notório que a 

leitura não se refere ao livro em si, mas o acesso a periódicos, jornais, sempre foi privilégio de 

uma minoria. Sobre a disponibilidade dos livros eletrônicos, que estaria por vir, Darnton 

(2010, p. 51) comenta que “[...] algum dia, talvez, um texto numa tela portátil será tão 

agradável aos olhos quanto a página de um códice produzido há 2 mil anos”. Esse “dia” faz 

parte desta realidade, deste presente; aos poucos a leitura on-line passou a fazer parte do 

cotidiano de muitas pessoas e tem conquistado leitores, assim como o livro foi e ainda 

permanece como o suporte preferido para muitos.  

O próprio Darnton (2010, p. 51) descreve sua preferência pelos livros. “Nenhuma tela 

de computador é tão satisfatória quanto uma página impressa, mas a internet fornece dados 

que podem ser transformados num códice clássico”. Assim como o autor, muitos leitores 

preferem também o espaço de biblioteca, o manusear das folhas, o contato com o livro, traz 

lembranças, faz voltar no tempo, na infância.  

A leitura, independentemente do suporte, conquista todos os dias novos leitores, que 

constroem histórias, desde os livros de romances aos livros didáticos, os quais contribuem no 

processo de aquisição do conhecimento, da aprendizagem, juntamente com a colaboração do 

professor na construção do saber. Sendo assim, a leitura sempre teve um papel importante, 

seja na educação, no social, no cultural. 

De acordo com Solé (1996, p. 21), registros documentais das antigas civilizações 

testemunham que a leitura e a escrita têm uma longa história – embora, como vimos, com 
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representações peculiares e diferentes, ao longo do tempo, do que supunham ambas as 

atividades humanas. Provavelmente, as pessoas começaram a indagar, a se questionar sobre 

tais ferramentas para entendê-las melhor e para torná-las mais úteis desde muito cedo. Os 

modos de ler tiveram de passar por “adaptações”, a leitura, nesse aspecto de mobilidade, foi 

se adequando e aprimorando ao longo dos anos, até chegar à atualidade, com uma melhor 

comodidade, melhor mobilidade para os leitores. 

A escrita foi tão importante influenciadora no processo de leitura, que esta percorreu o 

trajeto que a escrita construiu, essa é a forma de pensar sobre a leitura, mas vale ressaltar que 

a leitura não se limita apenas à escrita, pois, como descreve Eco (1996, p. 7): 

 

Mesmo após a invenção da imprensa, os livros nunca foram a única maneira de 

obter-se informação. Havia pinturas, imagens populares impressas, instrução oral, e 

por aí vai. Pode-se dizer que os livros foram, de algum jeito, o instrumento mais 

importante na transmissão de informação científica, incluindo notícias de eventos 

históricos.  

O livro, no entanto, desde a invenção da imprensa, sempre foi e, ainda é, um sinônimo 

de leitura. Quando nos referimos à leitura, pensamos logo no suporte livro. Mas como fica o 

impresso frente às TICs? Há espaço para esses dois tipos de registros? Certamente a resposta 

já está em evidência: o digital percorre lado a lado com o impresso. 

Conforme Martins (2006, p. 45), “Mesmo o advento da era eletrônica, com o rádio e a 

televisão, antes de arrefecer o culto aos meios impressos e especialmente ao livro, acabou 

enfatizando sua importância”. Nessa perspectiva, o impresso em certos contextos “sustenta” o 

digital. Essa forma permitiu que muitos leitores que não tinham acesso aos livros impressos 

passassem a lê-los na tela, mas é evidente que há muitos fatores que impedem o acesso a esse 

tipo de leitura. Da mesma forma, aconteceu com os periódicos científicos (de muito valor para 

cientistas, pesquisadores e estudantes), já que esses tipos de impressos eram pouco acessíveis, 

até mesmo em bibliotecas, pois nem todas possuíam assinaturas desses periódicos e, quando 

as possuíam, eram poucas e caras. 

Assim como o digital convive com o livro impresso, por um longo tempo o códice 

(que pode ser considerado “o livro antes do impresso”) coexistiu com o volumen. Uma das 

razões da adoção do códice pelos cristãos, era a facilidade no uso para pregações, em 

confrontar os textos, agilizar seu manejo, a paginação, a criação de índices e concordâncias, 
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permitia ao leitor folhear as páginas como um todo, em busca do texto que lhe interessasse. 

Nesse sentido, o códice atendeu às necessidades textuais próprias do cristianismo. Os leitores 

que ainda permaneciam no uso do volumen pertenciam à elite culta, os textos eram 

praticamente textos escolares, romances e obras técnicas (CHARTIER, 1994), mas lentamente 

tornaram-se leitores do códice. 

 

Entre 1480 e 1680, a construção de uma nova figura do leitor foi referida a um 

paradoxo. Os leitores letrados e eruditos, que acolheram as novas obras e as novas 

técnicas intelectuais, mantiveram-se fiéis aos objetos manuscritos e às práticas da 

oralidade. Por outro lado, os leitores "populares", que não pertenciam ao mundo 

humanista e que participavam plenamente de uma cultura tradicional oral, visual e 

gestual, constituíam-se como o público para quem as inovações editoriais eram 

direcionadas. Este quiasmo baseia a ambiguidade da «modernidade» dos leitores da 

Idade de Ouro, uma vez que é uma «modernidade» que, de diferentes maneiras, 

vincula sempre legados e novidade. (CHARTIER, 2001, n. p).  

 

O códice permitiu “[...] a tipologia formal que associa formatos e gêneros, tipos de 

livros e categorias de discursos, e, portanto, instala-se o sistema de identificação e localização 

dos textos, do qual a imprensa será herdeira e que conservamos até hoje” (CHARTIER, 1994, 

p. 191). Descrever a história do impresso, do livro, e não mencionar o códice é como falar de 

leitura e não mencionar o leitor. Conforme comenta Darnton (2010, p. 12), “A capacidade de 

resistência do códice à moda antiga ilustra um princípio geral da história da comunicação: 

uma mídia não toma o lugar de outra, ao menos a curto prazo”.  

Vale ressaltar que, entre os séculos XVI a XVIII, como descreve Chartier (1994, p. 

186), “A leitura em voz alta permanece, então, o cimento fundamental das diversas formas de 

sociabilidade: familiares, eruditas, públicas, mundanas, e o leitor visado por grande número 

de gêneros literários é um leitor que lê para outros ou um leitor que ouve ler”. Em um período 

em que não havia os meios de comunicação, a leitura era a melhor opção, uma possibilidade 

de encontros em famílias, de socializarem, de entretenimento. O pouco acesso aos textos 

estimulava a leitura em voz alta, para públicos diversos, com poucos “leitores” e mais 

ouvintes. Entretanto, a arte de ouvir é tão consagrada como a arte de ler. A leitura em voz alta 

permitia que o leitor a fizesse com entonação, até mesmo em uma linguagem teatral, é 

provável que despertasse emoções nos ouvintes. E estes, de certa forma, faziam uma leitura 

daquilo que ouviam. 
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A ampliação do acesso à leitura (acesso direto aos impressos) seria uma realidade 

apenas com Revolução Industrial, que ocorreu no século XVIII e foi a grande precursora do 

“auge” dos impressos: 

 

O barateamento do papel, a prensa movida a vapor, o uso do linotipo
22 

, sem dúvida 

alguma, o aumento nos índices de alfabetização possibilitaram, a partir do século 

XVIII, ao menos na Europa e nos Estados Unidos, a produção de livros em larga 

escala e, por conseguinte, uma leitura em série, rápida e sempre em busca de 

novidades. Esse maior contato com o objeto impresso fez com que as pessoas 

adquirissem interesses próprios e desenvolvessem, em algum recanto solitário, a 

leitura silenciosa e individual.  (El FAR, 2006, p. 29).  

 

As variedades de impressos que circulavam permitia que o leitor tivesse contato com 

livros em vários formatos, era possível carregar um livro pequeno para ser lido em qualquer 

lugar. “Com os pequenos formatos, a leitura tornou-se mais livre. O livro não tinha mais de 

ser apoiado para ser lido, o leitor não tinha mais de estar sentado para ler: uma nova relação 

com a escrita, mais usual, mais imediata, pôde se instituir” (NEVES, 2009, p. 98). É notório 

que, no século XVIII, diversos tipos de livros em circulação atendessem a diferentes classes, 

mas nos países europeus as inovações eram mais acentuadas, principalmente, entre a 

burguesia, os intelectuais e os profissionais liberais.  

 

Deve-se, portanto, situar as inovações do século XVIII em seu preciso lugar, em sua 

longa história dos fundamentos e das práticas da escrita. A segunda condição seria a 

de se levar em conta e de se assinalar as múltiplas diferenças, distâncias, rupturas e 

limites que caracterizam a revolução da leitura no século das luzes. Ela é mais 

acentuada em alguns lugares - sendo os países europeus, há muito tempo, 

familiarizados com a cultura escrita – e em meios sociais, as “burguesias”, as 

profissões intelectuais e as profissões liberais. (NEVES, 2009, p. 102). 

 

Assim como ocorreu por muito tempo na Europa, poucas pessoas possuíam acesso aos 

livros no Brasil até o século XVIII. Em nosso país, a história da leitura foi marcada por 

                                                           
22

 Linotipo é um equipamento que compõe e funde linhas de texto para impressão no sistema tipográfico. Foi 

desenvolvida na década de 1880 por Otmar Mergenthaler, um imigrante alemão, em Baltimore, EUA, e 

fabricada até o final da década de 1970. Foi o invento mais significativo na arte tipográfica desde a invenção do 

molde ajustável por Gutenberg, 432 anos antes. A invenção de Mergenthaler foi decisiva para a explosão da 

informação que caracterizou o século XX. Disponível em: https://demos.soyuz.com.br/sz-sesisenai-

revistaponto/materias/memoria-e-sociedade/uma-breve-historia-da-linotipo/. Acesso em: 25 nov. 2019.  

https://demos.soyuz.com.br/sz-sesisenai-revistaponto/materias/memoria-e-sociedade/uma-breve-historia-da-linotipo/
https://demos.soyuz.com.br/sz-sesisenai-revistaponto/materias/memoria-e-sociedade/uma-breve-historia-da-linotipo/
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períodos dificultosos e lentos, a qual se desenvolve após a chegada da imprensa régia
23

 em 

1808, pois o leitor existe, se existe “algo” para se ler. Segundo Galvão e Batista ([200-], n. p.):  

 

Até meados do século XIX, os livros de leitura praticamente não existiam nas nossas 

escolas. Várias fontes, como relatos de viajantes, autobiografias e romances indicam 

que textos manuscritos, como documentos de cartório e cartas, serviam de base ao 

ensino e à prática da leitura. Em alguns casos, a Constituição do Império (e a lei de 

1827, a primeira lei brasileira especificamente sobre instrução pública, prescreve 

isso), o Código Criminal e a Bíblia serviam como manuais de leitura nas escolas. 

 

Várias barreiras impunham o avanço da leitura no Brasil. Até a vinda da família real 

em 1808, proibiu-se a reprodução impressa em todo território nacional no intuito de impedir 

ideias revolucionárias e progressistas (EL FAR, 2006). O número de escolas era baixo, havia 

escassez de livros (e nesse aspecto, algumas leituras eram proibidas), poucas editoras, 

algumas se especializaram na produção dos livros didáticos e discutiam novas maneiras de 

ler, novos métodos de aprendizagem e, nesse contexto, a leitura silenciosa tomou lugar nas 

escolas; a cada dia lia-se menos de forma coletiva e oralmente (GALVÃO; BATISTA, [200-], 

n. p.).  

A leitura atendeu a diferentes gostos, mas, para muitos, era considerada um mal, algo 

que não deveria fazer parte do cotidiano das crianças, adolescentes, jovens, mulheres. Os 

novos leitores devoravam uma imensa variedade de textos impressos efêmeros, liam de forma 

rápida, e faziam uma breve interpretação, um julgamento imediato, a leitura para muitos era 

considerada irreverente e desprendida (CHARTIER, 1999). As formas de ler estão em 

permanente mudança, o leitor deste presente século não é o mesmo dos séculos anteriores, 

não se lê um romance como se fazia nos séculos passados. As sociedades não atribuem o 

mesmo valor aos textos, os valores são distintos, vão se transformando juntamente com a 

sociedade. (EL FAR, 2006).  

                                                           
23

 “A Impressão Régia foi estabelecida pelo decreto de 13 de maio de 1808, com a finalidade de se imprimir toda 

a legislação e papéis diplomáticos provenientes das repartições reais e quaisquer outras obras. Subordinada 

à Secretaria de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, sua abertura no Brasil representou o fim da 

proibição de instalação de tipografias, que vigorou durante o período colonial. Os prelos e tipos que serviram 

inicialmente foram utilizados na Impressão Régia vieram para o Brasil junto com a Corte portuguesa, trazidos 

por Antônio de Araújo e Azevedo, o futuro conde da Barca, em cuja residência o órgão foi instalado. 

Inicialmente, o trabalho da tipografia ficou a cargo de alguns fuzileiros e marinheiros, que tinham experiência 

anterior como tipógrafos, e de José Mariano da Conceição Veloso, que havia trabalhado na Impressão em 

Portugal e que veio para o Brasil acompanhado de dois gravadores: Romão Eloi de Almeida Cazado e Paulo dos 

Santos Ferreira Souto” (CAMARGO apud HALLEWELL, 1985, p. 35-36). Disponível em: 

http://mapa.an.gov.br/index.php/dicionario-periodo-colonial/204-impressao-regia. Acesso em 09 fev. 2019. 

http://mapa.an.gov.br/index.php/dicionario-periodo-colonial/233-secretaria-de-estado-dos-negocios-estrangeiros-e-da-guerra
http://mapa.an.gov.br/index.php/publicacoes/70-assuntos/producao/publicacoes-2/biografias/387-antonio-de-araujo-e-azevedo-conde-da-barca
http://mapa.an.gov.br/index.php/dicionario-periodo-colonial/204-impressao-regia
http://mapa.an.gov.br/index.php/dicionario-periodo-colonial/204-impressao-regia
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Nesse sentido, os conceitos presentes em um texto não se situam no presente da 

mesma forma, os conceitos são formados no tempo e espaço. Um leitor que leu um romance 

na metade do século XX, provavelmente se deparou com textos que para a época eram 

considerados inapropriados; entretanto, com as mudanças ocorridas, o surgimento de novos 

conceitos adquiridos na sociedade contribuem para que o leitor tenha uma nova interpretação. 

Nesse aspecto, a leitura pode exercer um conhecimento novo. As mudanças sociais, culturais, 

de conhecimento, aprendizagem e saber podem influenciar os modos de ler dos leitores, isto é, 

podem interferir em suas leituras. Uma única mudança em seus conceitos de um determinado 

tema ou assunto pode direcioná-lo a outro tipo de leitura com o qual não estava habituado. 

Essas mudanças são consequências de uma nova realidade vivenciada no mundo 

contemporâneo. Enfatizamos que, nessa perspectiva, os escritores também são influenciados 

pelas mudanças sociais. O autor está alinhado às transformações que estão ocorrendo ao seu 

redor, e o leitor é guiado, em grande parte, pelas ideias do autor, mas isso não é uma regra.  

Nessa conjuntura, nos modos de ler, nas formas de leitura, na facilidade de acesso aos textos, 

às informações, ao conhecimento de uma forma geral, essa revolução foi um divisor de 

transformações que mudariam não apenas a vida das pessoas, mas o mundo, em todos às 

áreas.  

No século XX, o mundo viu a popularização das tecnologias digitais no início da 

década de 1990, sendo um período semelhante da replicação em larga escala dos impressos, 

que aconteceu no século XVIII (após a Revolução Industrial), não se restringe apenas às 

mudanças de suporte da escrita (dos livros impressos para o formato digital), mas àqueles que 

de certa forma estão envolvidos desde a sua criação, como o autor, o crítico, o editor, o 

livreiro e, consequentemente, o leitor (KISRCHOF; ASUMPÇÃO, 2011). Durante a segunda 

metade do século XX, ler torna-se essencial, com o desenvolvimento econômico e social, há 

uma necessidade do saber em compreender o significado dos textos, dos simples aos 

complexos. Ler, portanto, torna-se indispensável (HORELLOU-LAFARGE; SEGRÉ, 2010). 

A leitura através do livro impresso continua fazendo parte da realidade das pessoas. A 

resistência do uso do impresso mesmo diante de tantos recursos tecnológicos mostra que é 

possível a concomitância de diversos suportes e registros. Dessa forma, muitos autores 

apresentaram novos conceitos de leitura, ampliando o seu sentido. Dentre estes, Martins 

(2006, p. 33) considera que: 
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[...] a leitura se realiza a partir do diálogo do leitor com o objeto lido – seja escrito, 

sonoro, seja um gesto, uma imagem, um acontecimento. Esse diálogo é referenciado 

por um tempo e um espaço, uma situação; desenvolvido de acordo com os desafios e 

as respostas que o objeto apresenta, em função de expectativas e necessidades, do 

prazer das descobertas e do reconhecimento de vivências do leitor. Ao longo da 

civilização humana o processo de leitura perpassou por transformações, 

principalmente após o surgimento da imprensa. 

Conforme discorre Martins (2006), o leitor cria um diálogo com o objeto lido, esse 

objeto não necessariamente significa um livro, mas uma imagem, um vídeo, um áudio; essa 

transformação das formas de ler, as quais hoje fazem parte da realidade de muitos. Essa 

transformação sempre existiu, porém aconteceu de forma mais radical com a revolução 

tecnológica nas últimas décadas. Ainda com toda essa mudança, de acordo com o autor, 

“Falando em leitura, podemos ter em mente alguém lendo jornal, revista, folheto, mas o mais 

comum é pensarmos em leitura de livros” (MARTINS, 2006, p. 7). Entretanto, no presente 

século pode-se falar em leitura on-line, leitura na tela. 

De acordo com Beiguelman (2003, p. 17):  

 

[...] a originalidade que diferencia as transformações que hoje se processam das 

ocorridas em outros períodos. Enquanto no passado elas eram desconjuntadas, hoje 

ocorrem de forma integrada, implicando, a um só tempo, novas técnicas de produção 

dos textos, novos suportes de escrita e novas práticas da escrita. 

  

Conforme afirma Leffa (1996, p.10), “[...] leitura é basicamente um processo de 

representação. Como esse processo envolve o sentido da visão, ler é, na sua essência, olhar 

para uma coisa e ver outra”. O autor comenta ainda que a “A leitura é um processo 

ascendente. A compreensão sobe do texto ao leitor na medida exata em que o leitor vai 

avançando no texto” (Ibid., p.13).  

Ao ler na tela ou ler on-line, o leitor possui ao seu alcance várias opções, acesso à 

outras páginas através de links, dos sites. Nem sempre o leitor encontra o texto que deseja na 

primeira página aberta, isso faz com que ele tenha de ler outros textos até que seu objetivo 

seja alcançado. Dessa forma, tem-se a “Leitura de muitas possibilidades: ler o que a 

tecnologia apresenta – utilizá-la – e, mais ainda ler o que ela representa – analisá-la” 

(YUNES, 2002, p. 175).  
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É notório que a versão digital tem atraído um público maior, as preferências de leitura 

mudaram, concentrando-se cada vez mais em uma tela ou qualquer outra ferramenta 

tecnológica, isso é reflexo de uma maior conexão na qual vivemos imersos. (ANJOS; 

COUTO; OLIVEIRA, 2011). Nesse aspecto, os leitores do século XXI mudaram seus gostos, 

passaram a buscar alternativas em relação à leitura, nos modos de ler (o que não implica o 

abandono ao impresso, como já exposto, os livros são uma realidade em muitas sociedades do 

presente século, desde que possuem acesso a eles).  

“Na verdade é somente na tela, ou em outros dispositivos interativos, que o leitor 

encontra a nova plasticidade do texto ou da imagem, uma vez que, como já disse, o texto em 

papel já está realizado por completo” (LÉVY, 1998, p. 23). Logo, os dispositivos móveis têm 

possibilitado cada vez mais uma melhor interação entre os leitores e não leitores.  

 

4.1 O LEITOR NO SÉCULO XXI E AS TECNOLOGIAS 

 

O século XXI é marcado por inúmeras inovações, principalmente no campo 

tecnológico. As tecnologias proporcionam inúmeras possibilidades, tanto no campo da leitura, 

da aprendizagem e do conhecimento, quanto com demais mudanças significativas para a 

sociedade “[...] pelo teor de seus impactos, não só econômicos, mas, sobretudo, sociais, novos 

e relevantes questionamentos, entre os quais dizem respeito aos rumos da ciência e tecnologia 

[...]” (TRIGUEIRO, 2013, p. 11). Nesse sentido, o conhecimento científico e o avanço da 

ciência refletem em todas as áreas da sociedade, às vezes de forma mais acelerada, em outras, 

o processo é mais lento, isso dependerá dos investimentos para o desenvolvimento da ciência 

e consequentemente, da tecnologia.  

Conforme descreve Veraszto (2009, p. 34), “As mudanças técnicas podem produzir 

ajustes nos aspectos culturais e organizacionais, do mesmo modo que as inovações na 

organização podem conduzir a mudanças técnicas e culturais”. Em concordância com o autor, 

a cada nova ferramenta tecnológica produzida e utilizada pela sociedade, as mudanças que se 

seguem são visíveis e essas transformações acontecem tanto no contexto social, cultural, 

econômico, dentre outros. Nesse aspecto, enfatizamos a importância de compreender como a 

sociedade é influenciada pelas tecnologias e, nesse contexto, as modalidades de leitura, as 
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práticas, as disponibilidades de acesso (ou não acesso), dentre outras, que fazem da 

atualidade. 

O leitor do século XIX é protagonista destes ajustes provocados pelas inovações 

tecnológicas. De acordo com Silva (2008), as atitudes e os comportamentos da leitura do texto 

virtual são diferentes das interações com textos impressos, não apenas nos aspectos das 

dimensões físicas até as atitudinais (caso o leitor não seja seletivo mediante o universo de 

informações, é provável que se perca nos labirintos da informação). No entanto, conforme o 

autor enfatiza: ainda que os impressos e digitais dos textos sofram por alterações em termos 

de configuração, nenhum deles extinguirá, visto que as práticas culturais específicas surgem 

de necessidades diferenciadas nas sociedades do mundo contemporâneo. As opções de ler um 

texto, um livro, ou qualquer outro meio se potencializaram graças às tecnologias: do livro 

impresso ao e-book e, no contexto da presente pesquisa, os smartphones.  

 

FIGURA 1 - Smartphone com tela dupla, dobrável, assemelha-se a um livro
24

 

 

FONTE: Ventura (2019).  

 

Eis um novo suporte de leitura: os dispositivos móveis e múltiplos suportes; é nesse 

contexto de diferentes recursos tecnológicos, que o leitor passa a navegar em uma infinidade 
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 O Samsung Galaxy Fold tem uma chance real de ser lançado oficialmente no Brasil: o celular dobrável foi 

homologado pela Anatel, com provável lançamento para 2019 ou 2020. De acordo com o SamMobile, existem 

pelo menos três versões regionais do Galaxy Fold: SM-F900U para os EUA, SM-F900F para a Europa, e SM-

F900N para a Ásia. Receberemos a mesma versão voltada para os europeus, com suporte às redes 4G usadas no 

Brasil. Não economiza em outras especificações. São seis câmeras no total: três na traseira, duas internas, e uma 

frontal, roda uma versão adaptada do Android 9 Pie que consegue esticar automaticamente alguns apps, como 

WhatsApp, Microsoft Office e YouTube. É possível manter até três aplicativos abertos na tela flexível ao mesmo 

tempo.Fonte: VENTURA, F. Celular dobrável Samsung Galaxy fold é homologado pela anatel. Disponível em: 

https://tecnoblog.net/285153/samsung-galaxy-fold-em-homologacao-anatel/. Acesso em: 13. Out. 2019.  

https://tecnoblog.net/sobre/anatel/
https://www.sammobile.com/2018/11/01/exclusive-galaxy-f-series-foldable-phone/
https://tecnoblog.net/88088/lte-4g-como-funciona/
https://tecnoblog.net/285153/samsung-galaxy-fold-em-homologacao-anatel/
https://tecnoblog.net/285153/samsung-galaxy-fold-em-homologacao-anatel/
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de possibilidades, de visualização de imagens e textos. A figura 1 mostra um dos mais 

recentes aparelhos tecnológicos, um modelo de smartphone lançado neste ano (2020). Como 

podemos observa nessa figura, este assemelha-se ao livro, com tela dupla, com mais 

praticidade ao usuário. Os aparelhos estão cada vez mais modernos e sofisticados (maior 

possibilidade de navegação, melhor imagem, dentre outras vantagens, têm atraído diferentes 

públicos). Quando se refere à leitura, a praticidade do suporte é fundamental. Na 

contemporaneidade, é comum o uso de smartphones para diferentes objetivos.  

Em comparação às décadas anteriores, o acesso ao mundo da leitura é visivelmente 

maior, consequência dos recursos tecnológicos disponíveis. A escrita, a leitura e leitor são 

inseparáveis. Como exposto neste trabalho, a escrita influenciou os modos de leitura, 

consequentemente, esses modos contribuíram durante séculos para uma maior mobilidade e 

acesso através dos livros. Atualmente, o acesso aos recursos tecnológicos tem proporcionado 

às pessoas de diferentes faixas etárias, em algum momento de suas vidas, a leitura de textos 

eletrônicos, as imagens e vídeos.  

Nesse sentido, não apenas as modalidades de leitura passaram por transformações, o 

leitor tem mudado, constantemente, a forma de ler. E qual a relação dos recursos tecnológicos 

com esse leitor? Certamente, o leitor da atualidade, é um leitor que tem a seu dispor uma 

variedade enorme de ferramentas para a leitura. O texto eletrônico permite essa liberdade na 

leitura e na construção de textos.  

 

Com o texto eletrônico, a coisa muda. Não somente o leitor pode submeter o texto a 

múltiplas operações (pode indexá-lo, colocar observações, copiá-lo, desmembrá-lo, 

recompô-lo, deslocá-lo etc.), mas pode ainda tornar-se seu coautor. A distinção, 

fortemente visível no livro impresso, entre a escrita e a leitura, entre o autor do texto e 

o leitor do livro, desaparece diante de uma realidade diferente: a em que o leitor 

transforma-se em um dos atores de uma escrita a várias vozes ou, pelo menos, acha-se 

em condições de constituir um texto novo, partindo de fragmentos livremente 

recortados e ajuntado.  (CHARTIER, 1994, n. p).  

 

Como será então esse leitor da contemporaneidade? Há semelhança com o leitor do 

século XVIII? Evidentemente, na atualidade, há mais possibilidades de ler em diversos 

suportes e com muito mais liberdade. Essa liberdade diz respeito também às escolhas dos 

tipos de leitura, seja ela para o lazer, informacional, religiosa, dentre outros tipos. “Ser leitor 

no século XXI exige do aluno [como de qualquer leitor] motivação, vontade, esforço. A 
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aprendizagem da leitura é para a vida inteira [...]” (MARTINS; SÁ, 2008, p. 245). Mediante 

tantos atrativos para crianças e adolescentes, a motivação é o primeiro passo para se tornar um 

leitor. Portanto, o incentivo da escola é importante, mas na família é primordial.  

A escrita foi tão importante influenciadora no processo de leitura, a leitura percorreu o 

trajeto que a escrita construiu, essa é a forma de pensar sobre a leitura. O usuário (não 

podemos dizer aqui, que este usuário da informação seja um leitor) dos recursos tecnológicos 

busca por informações no meio virtual e talvez por não possuir acesso aos livros, não tinha o 

hábito de ler. Segundo Ribeiro et al (2009), o leitor da atualidade dispõe de diferentes 

suportes, como o livro, cinema, a televisão, a internet, os telefones celulares, dentre outras 

possibilidades. Nesse aspecto, a autora traz o seguinte questionamento: ler no papel é mais 

fácil do que ler na tela? Em resposta à pergunta da autora na citação acima, ler na tela tem 

suas implicações, visto que as opções para o leitor são muitas, e é nesse sentido que 

abordamos o hipertexto (assunto da seção 5). A tela possui intertextualidades, imagens, sons. 

O leitor se depara com infinidades de opções para sua visualização e leitura. Podemos então 

dizer que visualização é uma forma de leitura? Este é justamente o assunto da nossa próxima 

seção.  

 

4.2 VISUALIZAÇÃO: UMA FORMA DE LEITURA? 

 

A visualização pode ser uma forma de leitura ao considerarmos o conceito de leitura 

de Martins (2006)
25 

 vista como o diálogo entre o leitor e o objeto lido, esse “objeto” pode ser 

escrito, sonoro, um gesto, imagem, um acontecimento; por isso, a visualização é uma das 

questões a que se dedica este trabalho.  

Há um crescente interesse em se discutir sobre a visualização, uma vez que a 

alfabetização visual a qual se expressa em diferentes vertentes, como a leitura das imagens e a 

cultura do visual está cada vez mais inserida nas sociedades (SARDELICH, 2006). Na 

visualização, o leitor pode ler uma imagem, ser crítico, agregar seus conhecimentos, ou esse 

processo também pode não acontecer.  

De acordo com Lima (2011, p. 227 -228): 

                                                           
25

 Conforme citação do autor no início na introdução deste trabalho. 
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Visualizar é conseguir formar imagens mentais. Raciocinar através de imagens nos 

leva a soluções e descobertas inesperadas. O pensamento por conceito surgiu do 

pensamento por imagens [...] por processos similares, dos símbolos pictóricos e de 

hieróglifos. A evolução da linguagem escrita começou com imagens: pictogramas, 

cartuns e unidades fonéticas, chegando ao alfabeto. A palavra nada mais é do que 

uma imagem, um conjunto de sinais gráficos que comunicam um significado.  

 

As Ciências Cognitivas têm contribuído, nos campos da linguística e da psicologia, na 

compreensão desses processos. É comum uma pessoa, ou um aluno, dizer que não entendeu 

uma questão de uma disciplina à parte de um texto, seja uma imagem, um gráfico ou 

esquema, isso se deve ao fato de que os processos na mente não ocorrem da mesma forma nos 

indivíduos. Esse processo final, que corresponde à leitura feita com introspecção, com 

reflexão, de forma que desperte os conceitos prévios a respeito do assunto, possibilita que o 

indivíduo alcance a compreensão. 

De acordo com Sardelich (2006), a expressão “leitura de imagens” surgiu na década de 

1970, com a explosão dos sistemas audiovisuais, influenciada pelo formalismo, tendo por 

base a teoria de Gestalt
26

 e pela semiótica.
27 Entende-se que, se uma imagem não for 

assimilada pelo cérebro, ela não se transformará em um conhecimento, um aprendizado, 

permanecerá apenas como uma informação. Entende-se que a leitura das imagens torna-se 

mais compreensível para o leitor; nesse sentido, as imagens dos livros infantis refletem isso 

de forma evidente, desde o início da alfabetização. Conforme Lima (2011, p. 229-230), “[...] o 

alfabetismo visual é mais uma necessidade, é uma promessa de enriquecimento humano para 

o futuro. O domínio técnico e conhecimentos teóricos de imagens, porém, não bastam para 

determinar a permanência de uma obra”. 

                                                           
26

 “A teoria de Gestalt (um abecê da leitura visual) considera algumas “leis” que dão embasamento para essa 

teoria, tais como: unidade, segregação, unificação, fechamento, continuidade, proximidade, semelhança, 

pregnância da forma.” (GOMES FILHO, 2009). Fonte: GOMES FILHO. J. Gestalt do objeto: sistema de leitura 

visual da forma. 8. ed. rev. ampl. São Paulo: Escrituras Editora. 2009. p. 27-37.  Disponível em: 

https://graficovisual.files.wordpress.com/2013/11/gestalt-do-objeto-joao-gomes.pdf. Acesso em: 07 out. 2019. 

 
27

 “A semiótica é a ciência que tem por objeto de investigação todas as linguagens possíveis, ou seja, que tem 

por objetivo o exame dos modos de constituição de todo e qualquer fenômeno de produção significação e de 

sentido.” Fonte: SANTAELLA, L. O que é semiótica. Ed. Brasiliense. 2017. (n. p). E-book. Disponível em: 

https://books.google.com.br/books?hl=pt-

BR&lr=&id=XmkvDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT2&dq=related:XLI7B_4Q4RcJ:scholar.google.com/&ots=Q0r

mS9JQhr&sig=leuTUM-E9GfGAYgWG1xJx0ekj0g#v=onepage&q&f=false. Acesso em: 07 out. 2019.  

 

https://graficovisual.files.wordpress.com/2013/11/gestalt-do-objeto-joao-gomes.pdf
https://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=XmkvDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT2&dq=related:XLI7B_4Q4RcJ:scholar.google.com/&ots=Q0rmS9JQhr&sig=leuTUM-E9GfGAYgWG1xJx0ekj0g#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=XmkvDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT2&dq=related:XLI7B_4Q4RcJ:scholar.google.com/&ots=Q0rmS9JQhr&sig=leuTUM-E9GfGAYgWG1xJx0ekj0g#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=XmkvDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT2&dq=related:XLI7B_4Q4RcJ:scholar.google.com/&ots=Q0rmS9JQhr&sig=leuTUM-E9GfGAYgWG1xJx0ekj0g#v=onepage&q&f=false
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No mundo contemporâneo, a palavra “visualização” tem estado em evidência em 

razão da circulação de diversas mídias, hipermídias, dentre outros meios de comunicação. 

Diante de tantas visualizações de imagens através das diferentes mídias, faz-se necessário 

compreender se nessas “visualizações” ocorre a leitura, posto que a leitura é interpretação de 

imagens, independente do suporte ou forma, sendo também uma forma de aprendizagem. O 

mundo é investido de símbolos, significados e, no contexto atual, isso tem se acentuado. “Na 

medida em que a imagem passa a ser compreendida como signo que incorpora diversos 

códigos, sua leitura requer o conhecimento e a compreensão desses códigos” (SARDELICH, 

2006, p. 453). Considerando o conceito de Lima (2011), já mencionado, de que visualizar é 

conseguir formar imagens mentais, sendo assim, não basta olhar, ver uma imagem, pois a 

visualização requer uma abrangência maior. O conhecimento prévio é definidor, pois ele 

determina todos os outros processos que poderão ocorrer, dentre eles, a interpretação. Desse 

modo, a cognição é parte fundamental, pois os aspectos cognitivos são estabelecidos na 

mente, podem formar novos conceitos ou agregar-se àquele já adquirido.  

 

FIGURA 2 - Processo de visualização  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: Autoria própria (2019). 

A figura 2 mostra o processo de visualização de uma imagem ou um vídeo. O processo 

inicia-se na visualização; o segundo processo, o qual chamamos de ciclo 1, é a visualização de 

um vídeo, de texto e imagens. No ciclo 2, ocorre o processamento da visualização desses dois 

 

Visualização 

 

(Ciclo 1) 

Visualização de 

vídeos e textos  

 

(Ciclo 3) 

Conhecimento e 

aprendizagem 

assimilados ou não 

Ciclo 2) 

Processamento da 

imagem na mente  

 



69 
 

 

 
 

componentes, se considerarmos que é nesta que o leitor se apropria das imagens para uma 

melhor interpretação dessa visualização.  

Considera-se esta a mais importante do processo em relação à assimilação, à 

interpretação da mensagem, visto que a mesma envolve os aspectos cognitivos do leitor 

(assunto que será discutido na seção 5). O ciclo 3 corresponde ao resultado desse processo, 

que pode ser assimilado ou não pelo leitor. Nesse aspecto a assimilação pode ocorrer se a 

mensagem foi interpretada, e se não o foi, o ciclo se repete. É nesta questão que os 

conhecimentos do leitor, sejam eles já existentes e pré-estabelecidos na mente, contribuirão de 

forma significativa para a finalização desse processo ou o ciclo se repetirá.   

O ponto de partida no processo de visualização inicia-se a partir da escolha do 

indivíduo ao buscar um texto, uma imagem, um vídeo ou qualquer outra forma de transmissão 

de uma mensagem, sendo assim, a fase inicial do processo de visualização (a qual pode ser 

interrompida, e essa interrupção dependerá de vários fatores e do próprio indivíduo).   

O processamento da imagem na mente é diferenciado devido a diferentes fatores, isso 

dependerá dos conhecimentos prévios desse indivíduo ou leitor. “Temos, então, mais um 

motivo para ampliar a noção de leitura. Vista num sentido amplo, independente do contexto 

escolar, e para além do texto escrito, [...]” (MARTINS, 2006, p. 29). Conforme salientam 

Reis, Blattmann e Reis (2004), cada leitor é único, único na sua interpretação, e esta faz parte 

da realidade na qual está inserido, nesse aspecto, deve-se levar em consideração sua cultura, 

seus conhecimentos prévios.  

 

Um outro ponto a ser discutido é a visão de leitor: se, antes, o leitor era visto como 

um ser passivo e receptor de conhecimento, concebe-se atualmente que o ato de ler 

requer a participação ativa do leitor, o qual constrói sentido por meio de um profícuo 

diálogo entre o texto, o leitor e o escritor. Assim, o leitor precisa ser visto como 

alguém que possui conhecimentos anteriores, uma vez que esse sujeito se constituiu 

por sua interação e experiência com o outro, isto é, ele amplia e modifica os 

significados que atribui aos textos e ao mundo, através do diálogo e da vivência que 

partilha com todas as pessoas e situações ao longo da vida (REIS; BLATTMANN; 

REIS, 2004, p. 26). 

 

Sabemos que todo conhecimento ao longo da vida do ser humano reflete nos 

construtos de seu aprendizado, o conhecimento prévio possibilita que o leitor, ao se deparar 

com texto, o interprete de forma mais coerente com sua realidade. Todos os conceitos 
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adquiridos no decorrer da vida são agregados e dessa forma, cada um constrói com liberdade 

seus conhecimentos e aprendizado.  

É nessa perspectiva que discutiremos como acontece esse tipo de leitura. Um vídeo 

com apenas imagem pode transmitir uma mensagem, uma interpretação ao sujeito. Por outro 

lado, o indivíduo pode visualizá-lo sem levar a uma interpretação, sem explorar aquela 

imagem; nesse aspecto, não é diferente como na leitura de um livro, qualquer indivíduo pode 

ler um livro; e se não tiver um conhecimento prévio do assunto, terá apenas “visualizado” sem 

entender a ideia do autor ou, a seu modo, a sua interpretação. É nesse sentido que o conceito 

de Martins (2006) sobre a leitura se reflete: é necessário que haja um diálogo entre o leitor e o 

texto, entre o leitor e a imagem.  

É compreensível que a leitura não se resume apenas ao lazer, quando se trata de 

adquirir informações e conhecimentos, ela é fundamental, até mesmo em áreas que não sejam 

de humanas, visto que se trata de interpretação, e a boa interpretação leva ao aprendizado, ao 

conhecimento. Essa questão será discutida no capítulo a seguir. O caminho para a 

aprendizagem e conhecimento é o caminho da leitura.  

 

5.  LEITURA: CAMINHO PARA O CONHECIMENTO E APRENDIZAGEM  

 

“A qualidade do conhecimento liga-se à possibilidade de continuar aprendendo”  

(ROSS, 2006, p. 280).  

 

“A leitura permite adquirir novos pontos de vista e amplia as experiências, nessa 

acepção [...] parece ser o único meio de desenvolver a originalidade e autenticidade dos seres 

que aprendem” (SILVA, 1981, p. 43). E, quando nos referirmos a aprender, logo pensamos 

em aquisição de conhecimento. Mas o que é o conhecimento? “Entende-se o conhecimento 

como um fluxo de acontecimentos, isto é, uma sucessão de eventos, que se realizam fora do 

estoque, na mente de algum ser pensante e em determinado espaço social” (BARRETO, 2002, 

p. 68). Ainda, segundo o autor, o conhecimento é subjetivo e diferenciado para cada 

indivíduo. 



71 
 

 

 
 

Consideramos que o saber é algo construído em cada pessoa, sendo um conjunto de 

fatores formado a partir das ideias, fatos e sensibilidade (capacidade perceptiva sensorial). 

Esses “estoques” que o indivíduo adquire ao longo da vida são alicerces na construção do 

saber, e independem do contexto escolar, são experiências vividas, informações.  

Conforme Barreto (2002, p. 70) “As configurações, que relacionam a informação com 

a geração de conhecimento, são as que melhor explicam sua natureza, [...] pois são associadas 

ao desenvolvimento do indivíduo e à sua liberdade, pelo poder de decidir sua vida” . O 

conhecimento é gerado de acordo com a “liberdade” do indivíduo de buscar por ele, nesse 

aspecto, nos deparamos com a autonomia na escolha desse caminho. Nesse sentido, Barreto 

(2002) estruturou uma pirâmide do “saber”, como veremos no quadro 5, a seguir. 

 

FIGURA 3 - Pirâmide do conhecimento de Barreto 

 

 
                       FONTE: Barreto (2002, p. 68).  

 

A figura 3, mostra que a base da pirâmide de Barreto é formada pelos fatos, isto é, são 

acontecimentos vivenciados no decorrer da vida. O conjunto de informações adquiridas; as 

ideias, os princípios, as ideologias de cada pessoa, e a sensibilidade, que corresponde à 

capacidade perceptiva sensorial, ou seja, às capacidades cognitivas de uma pessoa. Esses três 

fatores formam a base na construção do saber. Isso implica que não se trata de o indivíduo 

estar em um ambiente escolar, mas é um processo em construção desde a infância, passando 

pela adolescência até a fase adulta. Esses “estoques” são formados pelo conjunto de 
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influências do ambiente no qual a pessoa vive, sua realidade, sua cultura, formação, crenças 

etc. 

 Segundo Yunes (1995), faz-se necessário saber utilizar a informação. É nesse aspecto 

que ela se transforma em conhecimento e saber, entender a capacidade da leitura, o que ela 

proporciona na construção do saber. A leitura pode ser, e é, uma constante fonte de 

conhecimento, mas isso dependerá de cada indivíduo, de percepção e compreensão daquilo 

que se lê. Silva (1981, p. 32):  

 

Entendendo-se por “experiência” o conhecimento através de suas percepções e 

vivências específicas, verifica-se que a leitura (isto é, o instrumento necessário à 

compreensão do material escrito) também pode ser vista como uma fonte possível de 

conhecimentos. E se a experiência cultural for tomada como um comprometimento 

do indivíduo com a sua existência, verifica-se a importância que a leitura exerce na 

vida do indivíduo. 

 

Conforme o autor, o meio cultural em que o indivíduo vive e suas experiências 

individuais são fatores influenciadores nesses processos. Concordamos com esta afirmação e 

ressaltamos que, se o indivíduo não faz uma analogia com os saberes e aprendizados já 

adquiridos, ele terá dificuldades em ser um leitor crítico. Uma questão importante nesse 

aspecto é a liberdade do indivíduo nos processos de desenvolvimento de seu conhecimento e 

aprendizagem.  

 

As configurações, que relacionam a informação com a geração de conhecimento, são 

as que melhor explicam sua natureza, conforme finalistas, pois são associadas ao 

desenvolvimento do indivíduo e à sua liberdade, pelo poder de decidir sua vida. 

Aqui a informação é qualificada como instrumento modificador da consciência do 

homem. Quando adequadamente apropriada, produz conhecimento e modifica o 

estoque mental de saber do indivíduo; traz benefícios para seu desenvolvimento e 

para o bem-estar da sociedade em que ele vive (BARRETO, 2002, p. 70).  

 

Em concordância com autor quanto à questão da liberdade do indivíduo no seu 

desenvolvimento ao longo da vida, dos conceitos formados, de suas ideologias, enxergamos 

nisso fatores que contribuem no processo de conhecimento, inteligência e do saber.  

 

O conhecimento, destino da informação, é organizado em estruturas mentais por 

meio das quais um sujeito assimila a “coisa” informação. Conhecer é um ato de 

interpretação individual, uma apropriação do objeto informação pelas estruturas 

mentais de cada sujeito. Acredita-se que estruturas mentais não são pré-formatadas, 

com intuito de serem programadas nos genes. As estruturas mentais são construídas 

pelo sujeito sensível, que percebe o meio (BARRETO, 2002, p. 72).  
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Todo conhecimento e aprendizado têm como início a construção de dados processados 

para elaboração da informação. Somente a partir de uma análise que essa informação passa 

para o estágio de aprendizagem e conhecimento. Ainda segundo Barreto (2002), o saber é 

algo que se alcança com a inteligência. O saber de um indivíduo o diferencia de outros e é 

fruto da sua inteligência, mas também dos conhecimentos adquiridos ao longo dos anos. É 

necessário refletir sobre a forma de ampliar os conhecimentos não apenas no ambiente 

escolar, já que cada indivíduo está apto a percorrer seu caminho de uma forma autônoma e 

consciente, para além do contexto da escola, pois “[...] não há aprendizagem adequada sem 

relação autônoma de sujeitos” (DEMO, 2007, p. 310). 

 

A aprendizagem, como construção do conhecimento, pressupõe entendê-la tanto 

como produto, quanto como processo. Assim, não importa apenas a quantidade de 

conteúdo, mas a capacidade de pensar, interagir, aquilo que é capaz de fazer, 

interpretar, compreender. A qualidade do conhecimento liga-se à possibilidade de 

continuar aprendendo. Assim, quando o aluno aprende, não se pode levar em conta 

apenas o conteúdo do conhecimento, mas também como se organiza e atua para 

aprender. (ROSS, 2006, p. 280).  

 

Nos processos de aprendizagem
28

 e conhecimento, devem-se considerar as 

competências de cada indivíduo. Compreende-se que nem todos desenvolvem competências 

para seu aprendizado, pois isso depende de vários fatores, dentre eles, as oportunidades de 

buscar adquirir essas competências, bem como da iniciativa de cada indivíduo na busca do 

aperfeiçoamento desse processo. Conforme descreve Gasque (2012, p. 44), “A aprendizagem 

deve ser um processo contínuo de desenvolvimento de competências, em que a qualidade e 

eficácia são fatores determinantes do cumprimento adequado desse preceito”. Nesse contexto, 

a leitura é fundamental no desenvolvimento dos processos de aprendizagem e conhecimento; 

para isso, a visão de leitura deve ser ampliada, não se restringindo apenas ao contexto escolar, 

pois ela também favorece o aprendizado através das experiências adquiridas fora desse 

ambiente.  

 

                                                           
28

 ”Processo de aprendizagem. Fases requeridas por um aluno para construir conhecimento: este pode se realizar 

em espaços educacionais diferentes, tal qual uma sala de aula, um laboratório, uma biblioteca ou usando a 

internet. Sinônimos: educação, instrução, ensino” (LAU, 2007, p. 49).  
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FIGURA 4 - Processos do conhecimento e aprendizagem, baseado na pirâmide de 

Barreto (2002) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 FONTE: Elaborado pela autora com base em Barreto (2002).  

  

A figura 4 mostra os processos do conhecimento e aprendizagem, mencionados por 

Barreto (2002). Entende-se que os dados são a base para a construção do saber, sendo assim, a 

informação é uma extração dos dados em sua forma absoluta e sem uma interpretação, um 

aprofundamento. É neste contexto, que se insere o conhecimento, e esse conhecimento nasce 

e desenvolve vinculado ao desejo de aprendizagem. Vimos na figura acima que o 

conhecimento e a aprendizagem estão próximos, mas a aprendizagem em uma elevação, neste 

contexto não se situa como sinônimos. A questão da inteligência, é uma particularidade de 
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cada indivíduo, é nesta questão que se baseia as ciências cognitivas. (assunto da próxima 

seção).  

Faz-se necessário ampliar os conhecimentos para além da escola, definir como prática 

educativa o uso dos recursos tecnológicos com competência, responsabilidade em busca de 

objetivos que desenvolvam a capacidade de aprender, sem desvalorizar o aprendizado em sala 

de aula, através dos saberes transmitidos por profissionais preparados para esta tarefa, mas 

possibilitando maior autonomia dos alunos na aquisição de conhecimento.  

 

5.1 AS CIÊNCIAS COGNITIVAS E A LEITURA 

 

Se a informação é capaz de modificar, transformar, ela traz resultados quando o 

indivíduo assimila um texto, de forma que essas informações são transformadas em 

conhecimento e pode trazer benefícios tanto para ele, que se apropria dela, quanto para a 

sociedade de forma geral. Conforme Barreto (2002, p. 70): 

 

A informação, quando adequadamente assimilada modifica o estoque mental de 

informações do indivíduo e traz benefícios ao seu desenvolvimento e ao 

desenvolvimento da sociedade em que ele vive. É como agente mediador na 

produção do conhecimento, que a informação mostra as suas qualidades, de forma e 

substância, como: estruturas simbolicamente significantes com a (in)tensão de gerar 

conhecimento no indivíduo em seu grupo e na sociedade.  

 

A pergunta que se faz é: como as ciências cognitivas contribuem nesses processos de 

transformações? As ciências cognitivas, ao lidarem com a mente humana têm contribuído 

com suas descobertas, seus conhecimentos científicos em vários campos de diversas 

disciplinas e outras ciências, dentre elas, o campo da educação, particularmente na questão 

dos processos de aprendizagem.  

 

As ciências cognitivas, ao lidarem com a mente humana, avançam no conhecimento 

acerca do órgão e dos processos da aprendizagem. Este saber é a base de reformas 

de ensino e de formas e programas de aprendizagem sustentáveis (ABRANTES, 

2005, p. 324).  

 

As ciências cognitivas possuem um papel relevante nesses processos, é uma ciência 

que estuda o comportamento humano. Em concordância com Barreto (2002) para que a 

informação seja um modificador na mente humana, deverá ser bem assimilada: 



76 
 

 

 
 

 

Ora, nosso sistema cognitivo realiza diversas operações simultâneas. Como são 

externas ao campo de atenção, estas operações são, portanto, inconscientes. Uma vez 

que escapam da vontade consciente, elas são automáticas. De acordo com o que 

conhecemos sobre o funcionamento do cérebro e do sistema cognitivo humano 

como um todo, nenhuma agência da mente, mesmo inconsciente, possui supervisão 

e controle sobre todas as outras. A consciência onisciente e a vontade onipotente não 

serão substituídas por nenhum maestro clandestino (LÉVY, 1998, p. 102).  

 

O sistema cognitivo funciona como uma máquina, um motor, o qual precisa de todas 

as partes para seu funcionamento correto. A mente em si é um neurotransmissor de todas as 

funções do corpo humano. Evidentemente, conforme menciona Lévy (1998), as operações 

acontecem de forma involuntária e inconsciente. Todos esses aspectos que envolvem os 

sentidos, os quais chamamos de cognição, e esses sentidos podem estar interligados. Pode-se 

dizer que um leva ao outro.   

Faz-se necessário, então, entender o que é cognição. Segundo Fonseca (2014, p. 3), a 

cognição envolve “[...] atenção; percepção; processamento (simultâneo e sucessivo); memória 

(curto termo, longo termo e de trabalho); raciocínio, visualização, planificação, resolução de 

problemas, execução e expressão de informação”. Nesse sentido, o autor comenta que: 

 

Efetivamente, em termos neuropsicopedagógicos, os neurônios podem ser 

considerados as células da aprendizagem, pois são elas em si, mais a interação que 

recriam com as células denominadas glias, que sustentam e consolidam, 

somaticamente, qualquer tipo de aprendizagem, seja a mais simples de tipo sensório-

motor, práxica, não-simbólica ou não-verbal, seja a mais complexa do tipo 

operacional, simbólica ou verbal, como são a leitura, a escrita e a matemática 

(FONSECA, 2014, p. 237).  

 

De acordo com Kleiman (1989, p. 13), “[...] o engajamento de muitos fatores 

(percepção, atenção, memória) é essencial se queremos fazer sentido do texto”. Esses três 

fatores são primordiais na compreensão de um texto ou na visualização de um vídeo, na sua 

interpretação em si. Nesse sentido, as informações prévias conduzem o indivíduo a uma 

melhor compreensão.   

Martins (2006) menciona três níveis básicos de leitura: sensorial, emocional e 

racional. São esses níveis que permitem uma aproximação da leitura com o leitor, eles 

interagem entre si, e dependem de cada leitor, mas são praticamente simultâneos. O nível 

sensorial está ligado aos sentidos, são esses sentidos que são aguçados no momento da leitura, 
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seja na forma escrita ou uma imagem qualquer. O cérebro ativa esses sentidos e possibilita ao 

leitor o entendimento da mensagem. O emocional se refere a um estado cognitivo, ligado às 

emoções do leitor, significa que o estado emocional do leitor influencia em sua compreensão, 

independentemente de ser um texto, um vídeo, uma obra de arte etc.; e, por último, o racional, 

que analisa, questiona, enfim, interpreta, é o raciocínio que leva à dedução. Os seres humanos 

são dotados da razão, e essa razão é uma particularidade de cada indivíduo.  

Conforme menciona Gabriel (2006, p. 78) “[...] é lícito imaginar que a utilização 

contínua de aspectos cognitivos relacionados à leitura altere as configurações cerebrais, uma 

vez que o cérebro, especialmente o cérebro jovem, é dotado de notável plasticidade”. Dessa 

forma, compreende-se que a leitura e os aspectos cognitivos situam-se como duas fontes de 

pesquisas, sobre suas relações nos processos de compreensão da leitura, conhecimento e 

aprendizagem. Conforme a citação da autora, no cérebro de um indivíduo jovem, esses 

processos acontecem de forma mais ágil.  

Desde o início da escolarização, os indivíduos (nesse contexto, o estudante), tendem a 

valorizar os conteúdos aprendidos em seu ambiente escolar, o aprendizado apenas na escola, 

deixando, assim, de buscar novos conhecimentos além desse ambiente de aprendizado. No 

entanto, o adolescente deveria usar suas capacidades mentais com autonomia nos processos de 

aprendizagem, inclusive fora do contexto escolar. É essa autonomia na aprendizagem que 

discutiremos na próxima seção. 

 

5.2 A AUTONOMIA NA LEITURA E APRENDIZAGEM 

 

A autonomia é um processo que necessita de constante aperfeiçoamento, de 

construção, faz parte da individualidade, liberdade de cada indivíduo. Nas palavras de Freire 

(1996, p. 107), “Ninguém é sujeito da autonomia de ninguém”. A capacidade do indivíduo de 

autodeterminar não o isenta das leis estabelecidas, isto é, não significa que o indivíduo não 

esteja sob normas que o regem. O ambiente escolar é propício para o desenvolvimento da 

autonomia, mas Freire (1996) considera que esse desenvolvimento deve-se iniciar no 

ambiente familiar, com o auxílio dos pais.  

É nesse ambiente também, que a autonomia deve fazer parte na vida estudantil, pois 

como menciona Freire (1996, p. 107) “Ninguém é autônomo primeiro para depois decidir”. 
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Diante disso, a autonomia parte das decisões, dos caminhos que se pretende percorrer, das 

escolhas, e não se refere apenas à fase adulta, mas também ao período da infância. A criança 

aprende a fazer suas escolhas, o que acontece nos pequenos detalhes e prossegue de forma 

gradual, até a fase adulta, onde essa autonomia se concretiza em um maior nível. 

Aprendizagem é o “Efeito do processo de aprender, o qual se define como uma transformação 

permanente e produzida no comportamento ou capacidades de um indivíduo graças à prática 

ou outras formas de experiência” (SHUELL, 1986 apud LAU, 2007, p. 47).  

 

No que concerne ao conceito de aprendizagem, entendemos que se trata de um 

movimento essencial contínuo e ininterrupto do ser humano racional que acontece 

até os últimos momentos de sua vida. Implica acesso, compreensão e absorção de 

um fazer e/ou de um pensar por meio de um esforço da vontade do sujeito que 

aprende estimulado por outros sujeitos mais experientes e pelo ambiente em que 

ambos estejam inseridos (XAVIER, 2011, p. 5).  

 

O processo de aprendizagem é contínuo, no entanto, esse processo dependerá da 

motivação do indivíduo, do acesso a recursos que favoreçam à aprendizagem contínua. 

Segundo Xavier (2011, p. 5), “[...] o aprendiz deve estar bastante estimulado, pois sem 

motivação não há ação seja de qual for sua natureza”.  

 

QUADRO 4 - Enfoque da aprendizagem autônoma 

• O monitoramento deveria estar baseado no desempenho, de tal forma que os alunos estejam preparados para a 

vida, não apenas para a escola.  

• Provendo técnicas de monitoramento, os alunos aprendem como avaliar a informação para resolver problemas, 

tomar decisões e a se converterem em aprendizes autônomos.  

• Capacite os alunos para criar um conjunto de estratégias de monitoramento e critérios para acompanhar o seu 

trabalho (DONAN; STEIN apud STRIPLING, 1999).  

• Ajude os alunos em sua auto-reflexão.  

• O monitoramento deve estar desenhado deliberadamente para melhorar e ajudar no desempenho do aluno.  

• Um monitoramento autêntico significa medir o desempenho do aluno com base em atividades que são 

relevantes e utilizadas na vida real (BARON, 1995).  

• Elabore e use o monitoramento enfocando as necessidades do aluno. 

FONTE: Adaptado pela autora com base em Lau (2007, p. 4).  

O quadro 4 mostra algumas considerações da aprendizagem autônoma apresentadas 

com um diferencial: o monitoramento. Destacamos uma parte do segundo tópico, “[...] os 

alunos como avaliar a informação para resolver problemas, tomar decisões e a se converterem 

em aprendizes autônomos” (LAU, 2007, p. 42). 

Segundo Freire (1996, p. 107) “A autonomia vai se constituindo, na experiência de 

várias, inúmeras decisões, que vão sendo tomadas”. Quanto maior for o limite de uma 
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autonomia (referimos a autonomia com ética e responsabilidade), maior serão as experiências 

alcançadas, maior será o aprendizado, visto que este se adquire também com as experiências 

vividas. 

 

5.2.1 Teorias e autonomia do sujeito 

 

Algumas teorias foram difundidas por Vygostsky (1896-1934) e Wallon (1879-1962), 

quando estes discutem a autonomia dos sujeitos. Segundo La Taille, Dantas e Oliveira (2016), 

na teoria de Vygotsky, três elementos podem ser invocados para uma discussão da questão da 

autonomia do sujeito. O primeiro está relacionado com a cultura do sujeito, a qual 

proporciona processos de recriação, interpretação, conceitos e significados. O segundo 

relaciona-se com a história de vida dos indivíduos, a singularidade de cada sujeito, em sua 

particularidade. E o último se refere aos processos voluntários, ações conscientemente 

controladas, mecanismos intencionais no curso do desenvolvimento psicológico. Essas 

funções apresentam maior grau de autonomia em relação ao controle hereditário. Consciência 

e controle (talvez meta-cognição, em termos contemporâneos) só aparecem tardiamente no 

desenvolvimento de uma função. A autonomia está entre os limites colocados pela biologia e 

aqueles construídos pela história humana, em que o sujeito está entre o limite das 

determinações biológicas e sua conjuntura histórica. (LA TAILLE, DANTAS; OLIVEIRA, 

2016).  

Na perspectiva Walloliana
29

, a qual descreve La Taille, Dantas, Oliveira (2016, p. 

107), “[...] o sujeito individual é precedido por um organismo estruturado de maneira lhe abrir 

possibilidades e a lhe impor limites [...]”. Isso significa que a autonomia do sujeito não está 

totalmente vinculada à liberdade. “O respeito à autonomia e à dignidade de cada um é um 

imperativo ético e não um favor que podemos ou não conceder uns aos outros” (FREIRE, 

1996, p. 59).  

                                                           
29

 “O que é meio nesta teoria? É o conjunto mais ou menos durável das circunstâncias que envolvem as 

existências individuais, ou seja, o meio físico, o meio social e os instrumentos da cultura. Os meios são os 

campos nos quais o indivíduo age, com os recursos de que dispõe no momento. A escola, para Wallon, é um 

meio funcional, pois tem uma função específica: trabalhar o conhecimento” (DAVIS  et al, 2012, p. 72).  

Fonte: DAVIS, C. L. F. et al. Abordagens vygotskiana, walloniana e piagetiana: diferentes olhares para a sala de 

aula. Psic. da Ed., São Paulo, 34, p. 63-83, 2012. 1º semestre. Disponível em: 

https://revistas.pucsp.br/psicoeduca/article/download/28043/19749. Acesso em: 17 mai. 2019.  

https://revistas.pucsp.br/psicoeduca/article/download/28043/19749
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É a própria consciência dos homens que os torna seres éticos. Nesse sentido, para 

Vygotsky, citado por La Taille, Dantas e Oliveira (2016, p. 105-106): “Cada indivíduo é 

absolutamente único, por meio de seus processos psicológicos mais sofisticados (que 

envolvem consciência, vontade e intenção) [...]”. Considerando os processos de Vygotsky
30

, 

entendemos que cada indivíduo possui um tipo de “cultura própria”, ele constrói sua trajetória 

a partir de três processos psicológicos: a consciência do realizar, do fazer; a vontade que lhe é 

própria, ou não vontade; e a intenção, o que se deseja alcançar. Todos os três possuem seu 

valor, são princípios norteadores que farão parte do desenvolvimento dos indivíduos e 

construção de sua trajetória ao longo da vida.   

É patente, portanto, que nas relações sociais há oportunidade dos indivíduos em 

estabelecer conexões contributivas e recíprocas, uma cooperação onde ambos, indivíduo e 

sociedade, se beneficiem.  

 

O sujeito autônomo, então, seria aquele que se percebe no mundo, que se torna ator 

e autor de sua história, consciente de que não está sozinho, vendo-se como diferente 

e aprendendo com as diferenças; aquele que dispõe de recursos para expressar-se 

livremente e ser compreendido pelo outro, em um exercício permanente do diálogo e 

da reflexão, em que exerce sua liberdade (PETRONI; SOUZA, 2010, p. 2). 

 

Conforme a citação acima, o indivíduo autônomo constrói seu caminho, sua história, 

seus conhecimentos, sua aprendizagem, mas com liberdade de diálogo e reflexão, ele aprende 

com o outro, troca experiências, aprende com as diferenças. Consideramos que a autonomia 

não se relaciona da mesma forma em todas as realidades, nem sempre os indivíduos possuem 

igual autonomia em determinadas situações. O que dizer da atualidade, diante do 

desenvolvimento, da globalização, da evolução tecnológica frente à autonomia dos sujeitos? 

Na educação, a autonomia do aluno é evidenciada no contexto contemporâneo no uso das 

TICs, na liberdade de cada indivíduo no uso desses recursos em qualquer campo de 

conhecimento. 

É nesse ambiente, também, que a autonomia deve fazer parte da vida estudantil, 

conforme menciona Freire (1996,), o ambiente escolar, assim como o familiar, é propício para 

o desenvolvimento dessa autonomia. Esta é um processo que necessita de constante 

aperfeiçoamento, de construção, faz parte da individualidade, liberdade de cada indivíduo.   

                                                           
30

 Considerando os processos de Vygotsky, dos três estágios por ele descritos, a consciência do realizar, do fazer 

e a intenção, o que se deseja alcançar, são fundamentais para a construção da autonomia a qual nos referimos. 
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Nesse sentido a educação tem um papel essencial: o incentivo na formação um aluno 

com mais autonomia desde os primeiros anos de sua vida escolar, visto que é na escola onde 

há muitas oportunidades de iniciar o desenvolvimento da autonomia no processo de 

aprendizagem, na produção de novos conhecimentos, esse é o início do processo de 

autonomia, que deve seguir o indivíduo ao longo da vida. Conforme Petroni e Souza (2010), 

os indivíduos devem ser capazes de criar coisas novas, não apenas memorizá-las. Na escola, 

os professores contribuem nesse processo inicial, mas os alunos devem receber incentivos 

para fazer seu percurso de forma autônoma e consciente também fora do espaço escola, 

buscar adquirir novos conhecimentos, e agregá-los àquilo que já se aprendeu. Diante das TICs 

disponíveis hoje, esse processo deve ser construído de forma mais ampla. A facilidade de 

acesso à informação é uma vantagem, mas essa autonomia no uso das TICs pode fazer com 

que o aluno faça uso de forma inadequada. Por outro lado, a falta de recursos e acesso pode 

também limitar essa autonomia.  

A autonomia não diz respeito apenas à liberdade, mas à capacidade de realizar 

projetos, tarefas, solucionar problemas. Essa iniciativa possibilita gera também autoconfiança 

que o conduzirá ao longo da vida, seja no campo profissional ou não.  

 

[...] A modernidade também promove ativamente um ideal que ela situa acima de 

qualquer outro valor: o da independência. Instigar os jovens a se tornarem 

indivíduos independentes é uma peça – chave da educação moderna. Em nossa 

cultura, um sujeito será reconhecido como adulto e responsável na medida em que 

viver e se afirmar como independente, autônomo – como os adultos dizem que são 

(CALIGARRIS, 2013, p. 17).  

 

Autonomia significa também respeitar a liberdade do outro, conforme descreve Freire 

(1996, p. 61), “Saber que devo respeito à autonomia e à identidade do educando exige de mim 

uma prática coerente com este saber [...]”. Assim, em concordância com Freire, o respeito à 

autonomia inicia-se no ambiente escolar parte do princípio que todo educando tem direito a 

“essa liberdade de ser autônomo” nas questões de aprendizagem, em busca do saber.  

 

A autonomia refere-se à capacidade de posicionar-se, elaborar projetos pessoais e 

participar enunciativa e cooperativamente de projetos coletivos, ter discernimento, 

organizar-se em função de metas eleitas, governar-se, participar da gestão de ações 

coletivas, estabelecer critérios e eleger princípios éticos, etc. Isto é, a autonomia fala 

de uma relação emancipada, íntegra com as diferentes dimensões da vida, o que 

envolve aspectos intelectuais, morais, afetivos e sociopolíticos (BRASIL, 1997, p. 

62).  
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Essa autonomia, entretanto, deve partir do princípio de que nada é construído sem o 

indivíduo ter a iniciativa, ter a consciência de que ele próprio precisa edificar sua autonomia. 

Ela é intransferível e única.   

 

5.3 A LEITURA DOS HIPERTEXTOS 

 

A história da leitura perpassou por muitas mudanças graças à evolução dos suportes. 

Nesse aspecto, o leitor acompanhou e se adaptou a vários formatos e modos de ler, alguns de 

forma mais ágil, outros, lentamente, já outros resistiram às mudanças, principalmente àquela 

que a revolução tecnológica proporcionou.  

Segundo Chartier (1999, p. 77), “Os gestos mudam segundo os tempos e lugares, os 

objetos lidos e as razões de ler. Novas atitudes são inventadas, outras se extinguem”. Nesse 

sentido o que dizer dos textos eletrônicos? Dos hipertextos, os links, os hiperlinks? Tanto na 

leitura na tela quanto na escrita, o leitor não é apenas leitor como o é na leitura de um livro, é 

também um autor.  

 Dessa forma, “[...] um hipertexto é uma rede multidimensional onde cada ponto ou nó 

pode, potencialmente, ligar-se a outro” (ECO, 2003 p. 6).  Essa independência do autor, assim 

como do leitor, com o texto eletrônico deve considerar, portanto, a autonomia do leitor. 

Conforme Koch (2003, p. 63):  

 

O hipertexto é também uma forma de estruturação textual que faz do leitor, 

simultaneamente, um co-autor do texto, oferecendo-lhe a possibilidade de opção 

entre caminhos diversificados, de modo a permitir diferentes níveis de 

desenvolvimento e aprofundamento de um tema. No hipertexto, contudo, tais 

possibilidades se abrem a partir de elementos nele presentes que se encontram 

interconectados, embora não necessariamente correlacionados – os hiperlinks.  

 

Mas conforme menciona Koch, na citação acima, no hipertexto há uma autonomia 

para o leitor, pois abrem possibilidades através de uma interconexão, no entanto, há se uma 

dificuldade para os leitores e pode fazer com que ele desvie-se do seu objetivo.  

 

Hipertexto é um texto em formato digital, reconfigurável e fluido. Ele é composto 

por blocos elementares ligados por links que podem ser explorados em tempo real 

na tela. A noção de hiperdocumento generaliza, para todas as categorias de signos 

(imagens, animações, sons etc.), o princípio da mensagem em rede móvel que 

caracteriza o hipertexto (LÉVY, 1999, p. 30).  
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Segundo Zilberman (2009), no hipertexto, o leitor é confrontado com diversos gêneros 

textuais, que podem aparecer igualmente no formato de hipertexto. A autora o compara aos 

jogos de computador, cujo percurso depende das escolhas do jogador; por isso, supõe-se que o 

leitor seja ativo e autônomo. As principais características dos hipertextos, segundo Koch 

(2003, p. 64) são:  

 

a) Não-linearidade (geralmente considerada característica central); 

b) Volatilidade devida à própria natureza (virtual) do suporte; 

c) Espacialidade topográfica, por se tratar de um espaço de     escritura/leitura sem 

limites definidos, não-hierárquico, nem tópico; 

d) Fragmentariedade visto que não possui um centro regulador imanente;  

e) Multissemiose por viabilizar a absorção de diferentes aportes sígnicos e 

sensoriais numa mesma superfície de leitura (palavras, ícones, efeitos sonoros, 

diagramas, tabelas tridimensionais);  

f) Interatividade, devido à relação, contínua do leitor com múltiplos autores 

praticamente em superposição em tempo real; 

g) Interatividade, em decorrência de sua natureza intrinsecamente polifônica e 

intertextual; 

h) Descentração em virtude de um deslocamento indefinido de tópicos, embora 

não se trate, é claro, de um agregado aleatório de fragmentos textuais. 

 

Ao realizar a leitura no livro impresso, se o leitor desejar complementar o assunto, 

deve consultar outros livros, periódicos, de forma às vezes dificultosa, a qual depende de 

maior tempo disponível; em contrapartida, no texto eletrônico, pode-se navegar e buscar de 

forma rápida o que deseja, sem se deslocar, com maior mobilidade.  

 

Na tela de um computador, a disposição do texto e a relação com a palavra impressa 

oferecem uma nova dinâmica de leitura. Em vez de virar as páginas, o cursor pode 

navegar por qualquer parte da obra e, por meio de atalhos, encontrar rapidamente os 

trechos ou as palavras-chave desejadas pelo usuário. O tamanho ou o estilo das 

letras podem variar conforme o gosto de cada leitor (EL FAR, 2006, p. 63).  

 

A autora descreve as possibilidades da navegação por meio de atalhos, onde o leitor 

não precisa, necessariamente, ficar “preso” apenas a uma determinada parte, são privilégios 

do texto na tela. Nesse aspecto, que enfatizamos as funções dos hiperlinks tanto na leitura 

quanto na criação: “[...] os hiperlinks [são] dispositivos técnico-informáticos que permitem 

ágeis deslocamentos de navegação online, bem como realizar remissões que possibilitam 

acessos virtuais a outros textos de alguma forma correlacionados” (KOCH, 2003, p. 64).  
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 As vantagens que o texto eletrônico oferece são bastante versáteis, o leitor pode 

escolher o caminho, um link, construir seu texto de forma independente, o que antes não era 

possível com o livro impresso. No texto eletrônico possui muitas possibilidades de 

compartilhamento, dentre elas, destacamos a leitura para a construção de novos 

conhecimentos. Para isso, é necessário ter acesso, alguns textos não são disponíveis em 

formato aberto, conforme já apontado, razão que dificulta esse processo.  

Certeau (1998, p. 271-272) aponta que: “Hoje o texto não impõe mais seu ritmo ao 

assunto, não se manifesta mais pela voz do leitor, esse recuo do corpo, condição de sua 

autonomia, é um distanciar-se do texto. É para o leitor seu habeas corpus”. Essa 

independência se refere à liberdade, autonomia do leitor da atualidade, antes não vista nos 

séculos anteriores. Esse é o habeas corpus para o leitor, a liberdade, seja na mobilidade, seja 

na autonomia em construir um texto, ler e escrever ao mesmo tempo, ou modificá-lo, 

acrescentar comentários, suas ideias. 

 

5.4 A LEITURA NA PESQUISA E NA APRENDIZAGEM  

 

A pesquisa contribui desde os anos iniciais da vida escolar e se estende ao longo da 

vida acadêmica. Por isso, seja no contexto escolar ou não, a pesquisa deve ser discutida para 

que desde cedo o aluno seja capaz de se conduzir nesse ambiente de forma satisfatória.  

 

Mais se poderia dizer: a aprendizagem institucional hoje não é apenas acompanhada 

por uma aprendizagem individual paralela; ela necessita de se redefinir em função 

desta. Cada vez mais a aprendizagem num sistema educativo deve ser orientada não 

para a aquisição de um conjunto fixo de saberes, mas antes para a aprendizagem de 

um instrumentário de competências, ou seja, mais do que aprender, os alunos devem 

aprender a aprender. Esta expressão não é recente. Os profissionais do ensino 

sabem-no. Mas ganha uma nova dimensão na sociedade do conhecimento 

(ABRANTES, 2005, p. 320).  

 

É incontestável que não se faz pesquisa sem leitura. A leitura deve ser minuciosa e 

realizada com muita atenção para que se consiga atingir o objetivo, seja uma busca apenas 

para tirar uma dúvida ou com uma maior necessidade de se aprofundar no assunto. A 

realização de pesquisas acontece de início, no período do curso do Ensino Fundamental, nas 

tarefas escolares, em determinado tempo, pode ser realizada na escola (em sala de aula), em 
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uma biblioteca ou no contexto familiar. Nesse processo de pesquisa, a leitura não pode estar 

dissociada.  

“As diferentes modalidades de acesso e uso da informação on-line, possibilitam o 

enriquecimento informacional e cultural, [...] na realização de pesquisas, nos estudos [...]” 

(REIS; BLATTMANN; REIS, [200-], n. p.). As redes on-line permitem uma troca de 

conhecimentos nunca vista anteriormente, tanto na parte cultural, de entretenimento, na vida 

profissional, no ambiente escolar, acadêmico, geram mais competitividade, mais cultura, e, 

consequentemente, mais produtividade, em todos os setores da sociedade.  

A leitura não configura apenas ler um texto escrito, o aluno pode ler uma fórmula de 

matemática, uma fórmula de química, um mapa de geografia, uma pintura numa obra de arte, 

enfim, o primeiro contato com a leitura, a interpretação deve estar presente, um objeto quando 

visto é apenas um objeto, mas ao buscar entender sua essência, deixa de ser apenas um objeto 

aos olhos de quem analisa. É uma prática comum quando se olha uma obra de arte. A 

pesquisa não se realiza se não tiver no mínimo uma leitura prévia e, a partir dessa leitura, 

inicia-se o processo de compreensão, interpretação e, consequentemente, a aprendizagem.  

Pesquisa “é o conjunto de atividades que têm por finalidade a descoberta de novos 

conhecimentos no domínio científico, literário, artístico etc.” (HOUAISS, 2009, n. p.). A 

pesquisa permite um aluno, um acadêmico, ou qualquer outro individuo fora desse contexto, 

entender e conhecer sobre determinado assunto ou apenas buscar uma complementação do 

que já se tem conhecimento na sua concepção. No ambiente escolar, professores, educadores 

e bibliotecários devem estimular o aluno a realizar pesquisas, seja em uma biblioteca ou fora 

do ambiente escolar, usando os recursos disponíveis de acesso on-line.  

A pesquisa em ambiente on-line, desde o surgimento dos computadores, tem sido uma 

grande aliada nesse processo, antes restrita ao espaço de uma biblioteca, passou para as telas, 

primeiro do computador (não móvel), depois os notebooks, os smartphones e outros suportes. 

Com acesso mais disponível (porém, novamente destacamos que muitos ainda não possuem 

esse acesso), independentemente de estar no ambiente de uma biblioteca ou em outro lugar 

com acesso à internet, pode-se utilizar inúmeros sites, links e dispor de diversos recursos antes 

não acessíveis à população. Esses recursos tem sido importantes para a aprendizagem. O que 

é a aprendizagem?  
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Aprendizagem “é o estabelecimento constante de ligações entre percepção e memória 

adquirida pela experiência. Estas ligações são possíveis pela plasticidade
31

 que caracteriza o 

órgão da aprendizagem, o cérebro” (ABRANTES, 2005, p. 322). Ainda de acordo com o 

autor, aprendizagem é um processo individual, visto que cada cérebro reage de acordo com os 

estímulos do ambiente e da realidade de cada indivíduo, portanto, diante disso, as 

necessidades e capacidades não são iguais para todos.  Nesse aspecto, o aprendizado fora do 

ambiente escolar é tão essencial para o crescimento do indivíduo em sua formação ou para a 

sociedade à qual pertence.  

O ser humano possui uma condição inata de aprendizagem, de associação de ideias, na 

construção de novos conhecimentos.  

 

A condição inata do cérebro humano para a aprendizagem é responsável pela 

evolução cultural produzida no contexto de uma intensa interação social, única entre 

as espécies. A evolução cultural e cognitiva do ser humano, que aconteceu num 

espaço incrivelmente curto de tempo, deve-se à predisposição inata do nosso cérebro 

para a aprendizagem e ainda à capacidade de uma aprendizagem cumulativa 

(ABRANTES, 2005, p. 323).  

 

O ambiente influencia na capacidade de aprender das pessoas e, nesse aspecto, 

depende de estímulos, o processo de aprendizagem inicia-se com o “desejo”, ter interesse em 

aprender sobre um determinado assunto é o primeiro passo nesse processo de aprendizagem32.  

Segundo Demo (2007, p. 31): 

 

Como todo ser vivo se auto-organiza para aprender, ou seja, desenvolve-se diante 

dos desafios que a realidade e sua constituição própria apresentam, o ser humano 

tem diante de si mundo aberto de potencialidades, que precisa desbravar; é ou pode 

tornar-se oportunidade, histórico-politicamente contextuada, dependendo das portas 

                                                           
31

 “Plasticidade cerebral: referente ao cérebro e sua capacidade de modificação ao longo da vida” (COSTA; 

SILVA; JACÓBSEN, 2019, p. 461). “Por sua alta plasticidade, o cérebro humano não está à mercê única e 

exclusivamente de elementos e fenômenos externos ao sujeito (ambiente), tampouco resume-se a produto de 

aspectos biológicos (inatismo). Em contrapartida, relaciona-se a ambos”  (COSTA; SILVA; JACÓBSEN, 2019, 

p. 465). Fonte: COSTA, A. R.; SILVA, P. L. O. da.; JACÓBSEN, R. T. Plasticidade cerebral: conceito(s), 

contribuições ao avanço científico e estudos brasileiros na área de Letras. Entrepalavras, Fortaleza, v. 9, n. 3, p. 

457-476, set-dez/2019. Disponível em: file:///C:/Users/w7/Downloads/1445-6152-3-PB.pdf. Acesso em: 20 mai. 

2020.  

 
32

 “Processo de aprendizagem. Fases requeridas por um aluno para construir conhecimento: este pode se realizar 

em espaços educacionais diferentes, tal qual uma sala de aula, um laboratório, uma biblioteca ou usando a 

internet. Sinônimos: educação, instrução, ensino” (LAU, 2008, p. 49).  

file:///C:/Users/w7/Downloads/1445-6152-3-PB.pdf
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que se abrem e fecham, e igualmente de como participa para abrir ou fechar as 

portas; aprender é esforço, por vezes muito penoso, mas representa o caminho 

central do desenvolvimento, tipicamente reconstrutivo, conquistado de modo sempre 

ambivalente; no ser humano, este esforço pode ser indigitado, na educação formal, 

nas atividades de pesquisa e elaboração própria, e, na vida em geral, como 

capacidade de iniciativa e participação, através da qual reconstrói todo dia suas 

potencialidades no caminho da autonomia possível.  

 

A aprendizagem é, portanto, dinâmica. Essa capacidade de aquisição de novos 

conhecimentos não se submete apenas ao ambiente formal de aprendizagem, depende do 

sujeito, de suas iniciativas nesse processo, e, quando almejada, torna-se ilimitada. Conforme 

menciona Demo (2007), o aprendizado é algo que exige esforço, mas é necessário na 

reconstrução das potencialidades no caminho da autonomia.  

Com os avanços tecnológicos, faz-se necessário desenvolver as competências, 

habilidades no uso dos das fontes de informação on-line, no entendimento do mundo digital. 

Nesse contexto, surgiram novos conceitos, em vários campos dos conhecimentos, dentre eles, 

na área da educação tecnológica. 

 

5.5 O LETRAMENTO INFORMACIONAL COMO PRINCÍPIO NA AUTONOMIA DO 

      SUJEITO LEITOR  

 

Segundo Gasque (2010, p. 86), o letramento informacional tem como finalidade a 

adaptação e a socialização dos indivíduos na sociedade da aprendizagem. Isso ocorre quando 

o sujeito desenvolve as capacidades sem determinar a extensão das informações necessárias; 

acessa a informação de forma efetiva e eficiente; avalia suas fontes de forma crítica; agrega 

seus conhecimentos prévios; usa-a de forma efetiva para atingir seus objetivos específicos e 

compreende os aspectos econômico, legal e social do uso da informação, como acessá-la e 

usá-la ética e legalmente. Um indivíduo que possui acesso aos recursos tecnológicos, usa a 

informação para seu desempenho escolar ou acadêmico, consequentemente, pode influenciar 

o meio em que vive. Dessa forma, o letramento informacional deve ser visto como agregador, 

não basta apenas ter acesso à informação. O seu aspecto social e contributivo para a sociedade 

em geral não deve ser ignorado, pois é nesse contexto que a autonomia deve ser motivada. 

 

O letramento informacional constitui-se, portanto, no processo de aprendizagem 

necessário ao desenvolvimento de competências e habilidades específicas para 
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buscar e usar a informação. Há fortes evidências de que tal processo é crucial na 

sociedade atual, submetida a rápidas e profundas transformações em virtude da 

grande produção de conhecimentos científicos e tecnológicos (GASQUE, 2012, p. 

40).  

 

De acordo com Rojo ([200-]), ser letrado na vida e na cidadania é ter a capacidade de 

interpretar textos, situando-os na realidade social; é, antes de tudo, discutir, comparando com 

outros, replicando e avaliando posições e ideologias que constituem seus sentidos. Sendo 

assim, as práticas leitoras são diferenciadas, devendo-se levar em consideração os contextos 

aos quais são dependentes. 

 

QUADRO 5 - O letramento informacional e suas contribuições 

O letramento informacional 

constitui-se no processo de 

aprendizagem necessário ao 

desenvolvimento de competências 

e habilidades específicas para 

buscar e usar a informação. Por 

isso, ao se pensar em implantação 

do letramento informacional deve 

se considerar inicialmente a 

concepção de ensino-

aprendizagem subjacente ao pro-

cesso do letramento. 

 

Os conteúdos de 

pesquisa/letramento informacional 

podem ser ensinados de forma 

pontual, sem conexão com as 

situações cotidianas do aprendiz, 

por meio de estímulo-resposta 

(comportamentalismo); podem ser 

pensados de modo que os 

estudantes aprendam a partir da 

experiência, considerando-se os 

processos cognitivos básicos 

(cognitivismo); ou ainda com foco 

no sujeito como ser auto-orientado, 

criativo, com livre-arbítrio 

(humanismo). 

As teorias da aprendizagem estão 

subjacentes às diversas concepções 

de letramento informacional, quais 

sejam: ênfase na tecnologia da 

informação (concepção da informa-

ção), ênfase nos processos 

cognitivos (concepção cognitiva) e 

ênfase no aprendizado (concepção 

da inteligência). 

   FONTE: Adaptado pela autora com base em Gasque (2012, p. 52).  

 

O quadro 5 apresenta as contribuições do letramento informacional. Em concordância 

com Gasque (2012), as experiências são importantes nesse processo, mas destacamos também 

a iniciativa, a motivação. Autora destaca três concepções: “[...] (concepção da informação), 

ênfase nos processos cognitivos (concepção cognitiva) e ênfase no aprendizado (concepção da 

inteligência)” (GASQUE, 2012, p. 52).  Isso demonstra que não basta os indivíduos 

possuírem acesso às TICs, a questão do letramento informacional deve ser mais abrangente.  

Quando mencionamos letramento informacional, entende-se por um indivíduo que 

possui competências no uso da informação, independentemente se possui muitas habilidades 

ao ler e escrever. Embora a palavra letramento derive da palavra “letra”, o letramento pode 

estar em diferentes contextos, não necessariamente se refere apenas às letras, ao texto. Nos 

processos de geração de conhecimento e informação, o letramento informacional possibilita o 
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desenvolvimento de muitas competências. “O letramento informacional corresponde ao 

processo de desenvolvimento de competências para localizar, selecionar, acessar, organizar, 

usar informação e gerar conhecimento, [...]”  (GASQUE, 2012, p.28). Os termos “letramento 

digital
33 

e letramento informacional” são conceitos muito discutidos na contemporaneidade.  

 

Se por um lado o letramento digital possibilita o desenvolvimento da capacidade de 

lidar com o universo digital, por outro lado o letramento informacional a amplia, ao 

propiciar o desenvolvimento de competências para buscar e usar criticamente a 

informação disponível em vários suportes e canais - impressos e eletrônicos - por 

exemplo, livros, jornais, revistas científicas, audiovisuais, bases de dados, 

bibliotecas, dentre outros. Ao não considerar somente o ambiente digital, o 

letramento informacional propõe o equilíbrio entre o uso dos recursos tradicionais e 

dos digitais no processo de aprendizagem (AZEVEDO; GASQUE, 2017, p. 168). 

 

Segundo Campello (2009) o conceito de letramento teve como base a sociedade da 

informação, em consequência da abundância das informações, as variedades de formatos, que 

resultam na necessidade de habilidades, competências. Nesse aspecto, o letramento 

informacional constituiria uma capacidade essencial no intuito de adaptar-se à cultura digital, 

à globalização e à emergente sociedade baseada no conhecimento. Apenas assim os 

indivíduos são capazes de entender suas necessidades de informação, localização, 

interpretação das informações, utilizando-as de forma crítica e responsável.  

No contexto atual, em que a informação não se encontra apenas em um texto escrito, 

mas em um mundo de imagens, vídeos, dentre outras mídias; o usuário das tecnologias 

digitais “navega” em busca de informação, leitura, entretenimento em diversas mídias. Nessa 

perspectiva, o letramento não pode ser definido apenas em um conceito, encontramos 

atualmente diferentes tipos de letramento dentre eles, o digital, o informacional, o visual e, 

por fim, multiletramentos. Para este trabalho, é imprescindível o conceito de letramento 

informacional, que, de acordo com Gasque (2012, p. 46): 

 

[...] é um processo de aprendizagem que favorece o aprender a aprender, visto que 

engloba conceitos, procedimentos e atitudes que permitem ao indivíduo identificar a 

necessidade de informação e delimitá-la, buscar e selecionar informação em vários 

canais e fontes de informação, bem como estruturar e comunicar a informação, 

considerando os seus aspectos éticos, econômicos e sociais.  
 

                                                           
33

 De acordo com Xavier (2011), letramento digital significa saber dominar as funções e ações na utilização de 

forma eficiente e rápida de equipamentos de tecnologia digital.
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Para que o sujeito desenvolva a autonomia de forma eficiente e com eficácia, faz-se 

necessário que ele possua competências e habilidades nesse processo de desenvolvimento.  

“[...] pode-se afirmar que a essência do letramento informacional consiste, no engajamento do 

sujeito nesse processo de aprendizagem, a fim de desenvolver competências e habilidades 

necessárias para buscar e usar a informação de modo eficiente e eficaz” (GASQUE, 2012, p. 

33): 

 

Aprende-se melhor quando se é letrado informacionalmente. Os aprendizes letrados 

informacionalmente têm a possibilidade de ser mais críticos, autônomos e 

conscientes de seus deveres e direitos. Compreendem que as melhores decisões 

ocorrem mediante investigação séria e reflexiva, em que atuam como verdadeiros 

experts. As pesquisas bem orientadas constituem ferramentas de aprendizagem que 

nos permitem viver melhor na sociedade contemporânea. Daí a importância de 

investigar o modo como ocorrem esses processos na educação formal (GASQUE, 

2012, p. 20). 

 

É evidente que a autonomia depende de outros aspectos para se concretizar. Aprender 

a lidar com o contexto informacional, com os recursos tecnológicos disponíveis e buscar esses 

recursos para desenvolver as habilidades informacionais permitirá que os indivíduos 

contribuam de forma significativa para o desenvolvimento da sociedade em que vivem.  

 

QUADRO 6 - O poder da informação: construindo parcerias para aprendizagem 

A seis formas de competência informacional Aprendizagem independente 

1. O aluno leitor que tem competência informacional 

acessa a informação de forma eficiente e efetiva. 

4. O aluno que tem capacidade de aprender com 

independência possui competência 

informacional e busca informação. 

 2. O aluno que tem competência informacional avalia a 

informação de forma crítica e competente. 

5. O aluno que tem capacidade de aprender com 

independência possui competência 

informacional e aprecia literatura e 67 outras 

formas criativas de expressão da informação. 

3. O aluno que tem competência informacional usa a 

informação com precisão e com criatividade. 

 

36. O aluno que tem capacidade de aprender 

com independência possui competência 

informacional e se esforça para obter 

excelência na busca de informação e de geração 

de conhecimento. 

 FONTE: Adaptado pela autora com base em Campelo, 2003, p. 32 apud ALA, 1998, p. 8-9, tradução nossa. 

O quadro 6 mostra algumas competências informacionais e a aprendizagem 

independente. Considera-se que o aluno leitor precisa desenvolver competências ao lidar com 

o ambiente informacional, não basta ter ao acesso. Usar a informação de forma crítica e 

competente depende as habilidades desse aluno. É possível adquirir a competência no 
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ambiente escolar, mas ela desenvolve muito nas práticas nos ambientes sociais que 

proporcionam esse compartilhamento construtivo com outros indivíduos.  

A Associação Americana de Bibliotecas (ALA) definiu algumas responsabilidades 

sociais do aluno em relação as suas contribuições para a sociedade:  

 

1. O aluno que contribui positivamente para a comunidade de aprendizagem e para a 

sociedade tem competência informacional e reconhece a importância da informação 

para a sociedade democrática. 

2. O aluno que contribui positivamente para a comunidade de aprendizagem e para a 

sociedade tem competência informacional e pratica o comportamento ético em 

relação à informação e à tecnologia da informação. 

3. O aluno que contribui positivamente para a comunidade de aprendizagem e para a      

Sociedade informacional tem competência informacional e participa efetivamente de 

grupos a fim de buscar e gerar informação. (CAMPELO, 2003, p. 32 apud ALA, 

1998, p. 8-9).  

 

A aprendizagem independente refere-se também à autonomia do sujeito leitor, visto 

que essa autonomia se relaciona com o comportamento ético do sujeito. Entende-se que o 

letramento informacional depende da capacidade de o indivíduo (seja o aluno no contexto 

escolar ou não) adquirir as competências necessárias e possuir habilidades de interagir 

socialmente para seu aprendizado, assim como transferir seus conhecimentos e aprendizagem 

para a sociedade na qual se insere.  

 

 6. APLICAÇÃO, RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A primeira abordagem em sala aconteceu no dia da aplicação do questionário (dia 26 

de setembro de 2019). Utilizamos a oportunidade para explicar o tema da pesquisa, sua 

finalidade e frisar a importância da participação no desenvolvimento e conclusão desta. 

Esclareceu-se que o questionário não apresentava perguntas pessoais, exceto a idade, sexo e 

local onde mora, ressaltando-se que essas informações não seriam divulgadas. Antes da 

aplicação dos questionários, foi entregue o Termo de Esclarecimentos da Pesquisa (TEP) para 

cada aluno, neste mesmo momento foram distribuídos o Termo de Consentimento e Livre e 

Esclarecido (TCLE), os quais foram lidos e explicados com a finalidade de não cometerem 

erros no preenchimento. Notou-se, desde o início, que mesmo sendo livre a participação, 
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todos os alunos presentes demostraram interesse responder ao questionário, o que representou 

grande valia para a pesquisa.   

A organização e análise dos dados teve por base a realidade da escola, sua localização, 

dentre outros fatores. A partir dos conhecimentos, foram discutidas as respostas do 

questionário de cada aluno. A amostra teve a participação de 81 alunos. Cabe ressaltar que 

alguns dados não foram apresentados em forma de gráfico, mas os dados foram apresentados 

aqui.  

O limite de idade dos alunos que participaram da pesquisa compreendeu de 13 a 16 

anos, contudo, nenhum aluno apresentou a idade de 13 anos. Alguns alunos apresentaram 

idade de 16 anos (embora no questionário só constasse de 13 a 15 anos), em virtude de terem 

nascido nos meses anteriores a setembro (mês da aplicação do questionário da pesquisa).   

Como já mencionado, o instrumento de coleta de dados foi o questionário impresso. 

As perguntas (Apêndice C) foram elaboradas e alinhadas de acordo com os objetivos da 

pesquisa. Estas foram separadas por tópicos, sendo cada tópico composto por assuntos 

correlacionados.  

 

Tópico 1: modos de acesso, contendo cinco questões de perguntas fechadas;  

Tópico 2: autonomia do acesso, contém quatro questões de perguntas fechadas; 

Tópico 3: finalidade do acesso, compreende três questões de perguntas abertas e duas  

fechadas;  

Tópico 4: leitura, possui cinco questões de perguntas fechadas; 

Tópico 5: pesquisas, três questões fechadas e duas abertas.  

 

Precedendo os tópicos, o questionário apresenta o perfil dos alunos inclui: idade, sexo, 

onde mora. Em relação ao perfil dos alunos, esclareceu-se que as respostas em relação aos 

bairros onde moram não seriam divulgadas, exceto os percentuais dos bairros, visto que esses 

dados podem contribuir para outras pesquisas.  

Em relação ao sexo, verificou-se uma ligeira superioridade na quantidade de meninas, 

são 42 (51.85%) do sexo feminino e 39 (48.15%) do sexo masculino. A idade dos alunos é um 

fator importante (inclusive para outras pesquisas), em virtude de poderem ser analisadas em 



93 
 

 

 
 

diferentes contextos. Nesse aspecto, a Tabela 1 apresenta a distribuição da frequência da idade 

dos alunos, podemos verificar que a maioria está entre faixa etária de 14 a 15 anos.  Verifica-

se que o percentual maior (46.91%) se refere aos alunos com idade de 15 anos.  Sete alunos 

apresentaram a idade de 16 anos completos.  

 

TABELA 1 - Distribuição de frequência da idade (em anos) dos alunos 

 FONTE: Dados da pesquisa (2019). 

 

Com os dados do perfil, foi possível também situar o local onde os alunos moram, o 

que é importante, pois permite compreender diversas possibilidades que servem não apenas a 

esta pesquisa, mas podem contribuir para outras em que as variáveis de local sejam mais 

relevantes. Como por exemplo, alunos oriundos de bairros de municípios próximos ou de 

bairros vizinhos. A partir desses dados podem chegar a diferentes resultados. Por se tratar de 

escola municipal, a qual possui localização acessível, estruturas, corpo docente, dentre outros 

aspectos positivos, esses alunos foram migrados de outras regiões próximas. Alguns alunos 

são oriundos de vários bairros da grande Vitória e também outros municípios próximos. 

Constatou-se que 65 (80.25%) deles residem no município de Vitória, enquanto os demais 16 

(19.75%) residem no município de Serra.  Para uma melhor compreensão desta parte, 

especificamos os bairros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idade Frequência Percentual 

14 36 44.44% 

15 38 46.91% 

16 7 8.64% 

Total 81 100.00% 
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GRÁFICO 1 - Gráfico de setores para á variável bairro. 

 
FONTE: Dados da pesquisa (2019).  

 

O gráfico 1 mostra que grande parte dos alunos (72.84%) moram no bairro Jardim 

Camburi, bairro no qual se situa a escola. O bairro mais próximo, Nossa Senhora de Fátima 

(também conhecido como bairro de Fátima) corresponde à localização de 6.17% dos alunos; o 

bairro Hélio Ferraz, 2.47%; e Jardim Limoeiro também 2.47%. O primeiro tópico após o 

perfil dos alunos se refere aos modos de acesso à internet. Após o perfil, as perguntas foram 

divididas em tópicos. A seguir apresentamos os tópicos do questionário, a sequência das 

perguntas e comentários das respostas obtidas.  

Tópico 1: Modos de acesso.  

A pergunta 1: Se possui smartphone; a 2: Se costuma ter acesso através do aparelho de 

alguma pessoa, de quem?; a 3: Caso seja afirmativa, de quem?; a 4: Caso possua acesso, 

quanto tempo costuma permanecer on-line?; e a 5: Costuma acessar? 

 É importante ressaltar que, na questão de acesso ao smartphone, pergunta 1, 

verificou-se que um percentual bem elevado possui o aparelho e, mesmo aqueles que não o 

possuem acessam a internet através de aparelho de outras pessoas, principalmente de parentes 

e pessoas mais próximas. Sendo assim 74 alunos (91.35%) responderam que sim, 5 alunos 

(6.17%) responderam não, e 2 alunos (2.47%) omitiu-se.  Dos cinco que não possuem 

smartphone, quatro afirmam acessar a internet através do aparelho de outra pessoa: dois 

fazem uso do aparelho do pai e dois usam o aparelho da mãe.  
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Em relação à pergunta 4 deste tópico: quanto tempo costuma permanecer on-line, 

esses dados contribuem de forma significativa para a pesquisa e possibilita compreender o 

tempo disponível para a leitura, na realização de pesquisas relacionadas às disciplinas, ao 

aprendizado e busca de conhecimento.  A seguir a tabela 2 mostra distribuição de frequência 

para o tempo de acesso.  

TABELA 2 - Distribuição de frequência para o tempo de acesso. 

FONTE: Dados da pesquisa (2019).  

 

Em relação ao tempo de acesso, a tabela 2, a seguir, mostra que maior concentração do 

acesso está na faixa de 4 a 8 horas de acesso por dia, a qual corresponde a um percentual de 

40.74%. Vale esclarecer que não foi perguntado sobre qual o horário em que mais acessam a 

internet, uma vez que não se justificaria para esta pesquisa. Entretanto, é importante 

considerar que grande parte do acesso realizado por eles ocorre no contraturno, ou seja, fora 

do ambiente da escola.  

Quanto à questão do tempo que eles permanecem on-line, os dados obtidos podem ser 

analisados a partir de vários objetivos de uma pesquisa. Esses dados contribuem de forma 

significativa no intuito de compreender o tempo disponível para leitura, realização de 

pesquisas relacionadas às disciplinas e para o aprendizado em geral.  

Outra questão importante se refere à conexão, visto que é importante para obter 

respostas em relação à sua autonomia fora do ambiente escolar, o tempo que ele fica on-line. 

Para saber se o aluno acessa apenas em sua residência ou fora dela, elaborou-se a pergunta 5 

que concerne à questão da localidade de acesso, assim, 18 alunos (22.22%) dizem acessar 

Tempo Frequência Percentual 

0h a 4 h por dia 19 23.46% 

4h a 8h por dia 33 40.74% 

8h a 16h por dia 17 20.99% 

16 a 24h por dia 10 12.35% 

Omitiu-se 2 2.47% 

Total 81 100.00% 
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apenas em sua residência, nenhum afirma acessar apenas fora de sua residência, 60 estudantes 

(74.07%) afirmam acessar o aparelho tanto em suas residências quanto fora dela, e 3 (3.70%) 

omitiu-se.  

Tópico 2: Autonomia no acesso.  

A pergunta 1: Se costuma realizar pesquisas on-line por vontade própria; a 2: Caso a 

resposta do item anterior seja afirmativa, com qual frequência você realiza pesquisas usando o 

smartphone; a 3: Se costuma ler on-line por vontade própria; e a 4: Com qual frequência você 

lê usando o smartphone? 

A questão da iniciativa na realização de pesquisas mostra o interesse do aluno, a busca 

pelo aprendizado de forma autônoma, independentemente de estar em sala de aula. Esse dado 

é relevante, pois a pesquisa deve fazer parte da vida do estudante.  

O gráfico 2 mostra a frequência do uso de smartphones para fazer pesquisas on-line. 

Nele, podemos observar que grande parte dos alunos que faz pesquisa on-line utiliza o 

smartphone. 

 

GRÁFICO 2 - Frequência do uso de smartphones para fazer pesquisas on-line. 

 
 FONTE: Dados da pesquisa (2019).  

 

Observa-se que 27 alunos (33.33%) responderam que sempre usam o smartphone para 

realizar pesquisas on-line, 41 (50.62%) usam frequentemente, 10 (12.35%) raramente, 1 
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(1.23%) quase nunca, 1 (1.23%) respondeu que nunca usa. Dentre os adolescentes 

participantes da pesquisa, 64 (79. 01%) afirmam realizar pesquisas on-line por vontade 

própria, 16 (19.75%) realizam apenas por exigência da escola, e apenas um aluno respondeu 

que não costuma realizar pesquisas on-line. Esses dados mostram que há necessidade de 

incentivar a pesquisa por vontade própria, não se deve esperar apenas do ensino na escola, 

com muitos recursos disponíveis, o aluno precisa desenvolver sua autonomia, contribuindo, 

assim, com a complementação de seus conhecimentos adquiridos na escola.  

A seguir, o gráfico 3 mostra a frequência que realiza leitura usando o smartphone, 

porque é possível que os alunos leiam apenas por imposição da escola, deixando assim de 

buscarem uma forma de agregar seus conhecimentos e aprendizado em outras fontes, através 

dos recursos disponíveis.  

 

GRÁFICO 3 - Frequência que realiza leitura usando o smartphone 

 

 FONTE: Dados da pesquisa (2019). 

 

Os dados mostram que 12 (14.81%) alunos responderam que sempre realizam leituras 

usando smartphone, 29 (35.80%) disseram que frequentemente, 3 (3.70%) disseram 

raramente, 4 (4.93%) quase nunca, os outros omitiu-se.  Ainda sobre a leitura on-line, os 

dados mostram que 44 (54.32%) afirmam que leem espontaneamente, 8 (9.88%) declaram que 
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leem apenas por exigência da escola, 28 (34.57%) afirmam que não leem, e um omitiu-se. 

Estes dados não foram apresentados em gráficos.  

Tópico 3: Finalidade do Acesso.   

Neste tópico as perguntas foram abertas.  A pergunta 1: Por qual(is) objetivo(s) você 

costuma acessar a internet no smartphone?; a 2: Caso seja mais de um objetivo, para qual 

você mais acessa?; a 3: Costuma acessar conteúdos para seu aprendizado e conhecimento?; a 

4: Caso a resposta do item anterior seja afirmativa, quais tipos de conteúdos?; e a 5: Você 

considera esses conteúdos importantes para seu aprendizado e conhecimento?  

A seguir, o gráfico 4 mostra que um número bastante elevado de alunos acessam as 

redes sociais. 28 (34.56%) acessam as redes sociais; 14 (17.28%) acessam filmes e vídeos, 10 

(12.34%) acessam para conversas, 7 (8.64%) para entretenimento, 4 (4.93%) pesquisa/estudo 

e música, 2 (2.46%),  e 12  (14.81%) omitiu-se. 

 

GRÁFICO 4 - Objetivos os quais buscam ao acessar a internet 

 
 FONTE: Dados da pesquisa (2019).  

 

É importante ressaltar que, como mencionado anteriormente, esse objetivo ao acessar 

a internet pode mudar, pois dependerá da iniciativa do usuário em busca de algum 

aprendizado. E aqui apresentamos uma ressalva, não se pode afirmar que nas redes sociais 

não se encontrem textos, algum aprendizado ou conhecimento a ser agregado (mas 
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ressaltamos que investigar essa possibilidade não é objetivo desta pesquisa). Existem 

atualmente várias pesquisas que tratam das redes sociais no cotidiano de alunos e da 

sociedade em geral. Portanto, mencionamos aqui, porque os resultados apresentados 

mostraram a realidade de um grupo de uma escola, não se pode generalizar, e não se trata da 

escola, o acesso as redes sociais com maior frequência fazem parte da sociedade 

contemporânea.  

No entanto, a questão que se coloca refere-se às possibilidades de esse aluno acessar a 

internet para realização de uma pesquisa e mudar o foco, como, por exemplo, entrar em rede 

social e navegar fora do objetivo definido; em contrapartida, há possibilidades de acessar uma 

rede social e buscar uma leitura ou um assunto para pesquisar, ou não acessar com objetivos 

definidos.  

A pergunta 3 desse mesmo tópico, refere-se aos conteúdos: Costuma acessar 

conteúdos para seu aprendizado e conhecimento?  Sendo assim, 73 (90.12%) alunos 

responderam que sim, enquanto 8 (9.88%) responderam que não. E todos os 73 alunos que 

acessam tal tipo de conteúdo o consideram importante para seu aprendizado e conhecimento.  

O gráfico 5 a seguir mostra as disciplinas referentes aos conteúdos que os alunos 

acessam. Ter conhecimento sobre a frequência dos conteúdos acessados pelos alunos é 

relevante para esta pesquisa, pois possibilita compreender se o acesso on-line tem favorecido 

a complementação do aprendizado no contexto escolar. Sendo assim, é possível saber se os 

alunos leem assuntos relacionados às disciplinas, se procuram esclarecer suas dúvidas a 

respeito de alguma disciplina ou ainda por curiosidade de saber mais sobre ela. Vale ressaltar 

que, para esta questão, os alunos puderam indicar mais de uma disciplina que estudam 

acessando a internet. Com isso, a soma ultrapassa os 81 alunos.  
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GRÁFICO 5 - Frequência dos conteúdos acessados pelos alunos 

 
FONTE: Dados da pesquisa (2019).  

 

No gráfico 5, evidencia-se que nesta pergunta, houve uma omissão da resposta por  

Parte dos alunos, um total de 51 (62.96%) omitiu-se quanto aos conteúdos acessados. 

Matemática corresponde a 16 (19.75%), a seguir história 13 (16.04%), português 8 (9.87%), 

química e geografia 6 (7.40%), física e biologia 5 (6.17%), idiomas e ciências 3 (3.70%), artes 

2 (2.46%). Observou-se que os conteúdos das disciplinas de matemática e história são os mais 

acessados pelos alunos que responderam à pergunta, logo em seguida, a disciplina de 

português, geografia e química. 

Ressaltamos que, no que se refere às respostas relevantes para essa pergunta, em razão 

da omissão das respostas pela maioria, não foi possível alcançar maior objetividade. Em 

relação à leitura de conteúdos on-line, os alunos foram questionados se clicam em links para 

saber mais, se visualizam vídeos e imagens para complementarem a leitura, se interpretam 

esses vídeos e imagens, se os mesmos contribuem para o seu aprendizado e, por último, se os 

consideram como forma de leitura. Os resultados estão expostos na tabela 3 no próximo 

tópico. 

Tópico 4: Leitura.  

As perguntas desse tópico foram: 1. Quando você lê, “clica” em outros links listados 

na página para saber mais?; 2. Quando você lê, também utiliza vídeos e imagens para saber 

mais?; 3. Caso a resposta do item anterior seja afirmativa, você procura interpretar os 
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conteúdos dos vídeos e imagens?; 4. Você considera que as visualizações de vídeos e imagens 

contribuem para o seu aprendizado e conhecimento?; e 5. Você considera os vídeos e as 

imagens como uma forma de leitura?  A partir das respostas dessas perguntas relacionadas à 

leitura, as visualizações de vídeos e imagens, é possível saber a frequência com que essas 

ações acontecem. A seguir a tabela 3 mostra os hábitos relacionados à leitura de conteúdo on-

line. 

 

TABELA 3 – Hábitos relacionados à leitura de conteúdo on-line 

Resposta  Clica em links 

para saber mais 

Visualiza os 

vídeos e 

imagens 

Interpreta os 

vídeos e 

imagens 

Vídeos e 

imagens 

contribuem 

Considera 

vídeos e 

imagens como 

leitura 

Sim 52(64.20%) 68 (83.95%) 63 (92.65%) 73 (90.12%) 58 (71.60%) 

Não 28(34.57%) 13 (16.05%) 5 (7.35%) 8 (9.88%) 21 (25.93%) 

Omitiu-se     1 (1.23%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 2 (2.45%) 

Total 81 (100%) 81 (100%) 68 (100%) 81 (100%) 81 (100%) 
 FONTE: Dados da pesquisa (2019).  

 

Sendo assim, um número significativo de alunos, 73 (90.12%), responderam que os 

vídeos e imagens contribuem para o aprendizado. Em relação à pergunta se consideram os 

vídeos e imagens como leitura, 58 (71.60%) responderam que sim, e apenas 21 (25.93%) 

disseram não. Com relação à interpretação dos vídeos e imagens, 63 (92.65%) responderam 

que sim e apenas 5 (7.35%) responderam que não interpretam. Em relação se clicam em links 

para saber mais, 52 (64.20%) responderam que sim e 28 (34.57%) disseram que não. Como 

esta pesquisa discute sobre a visualização como forma de leitura, uma das perguntas foi se 

visualiza os vídeos e imagens. É possível fazer a leitura de um determinado assunto na forma 

escrita e não procurar visualizar vídeos e imagens que possam complementar a compreensão 

desse assunto. Em relação a interpretação, 63 (92.65%) responderam que interpretam vídeos e 

imagens. Sem aprofundarmos sobre esse assunto, vale ressaltar que a questão da interpretação 

é bastante relativa.  

As imagens sempre facilitam o aprendizado, a leitura. Outra questão refere-se à 

contribuição dos vídeos e imagens para o aprendizado, 73 (90.12%), responderam que sim. 

Enfatizamos que, o uso dos smartphones (tanto na escola, desde que seja permitido o uso, 

quanto fora desse ambiente) tem favorecido para que essa prática seja mais comum na vida 
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estudantil. Cada vez mais os alunos utilizam essa ferramenta para acessar vídeos sobre vários 

temas, conforme constatou a pesquisa.  

Tópico 5: Pesquisas.   

Neste tópico apresenta as seguintes perguntas. A pergunta 1: Suas pesquisas versam 

sobre assuntos relacionados às disciplinas que estuda?; a 2: para este fim você: Assiste vídeo-

aulas; Assiste vídeos; Visualiza imagens; Lê notícias; Lê livros; a 3: Além dos recursos 

listados no item anterior você costuma utilizar outro(s)? Cite-o(s); a 4: Você considera as 

visualizações de vídeos e imagens importantes para uma pesquisa?; e a 5: Caso a resposta do 

item anterior seja afirmativa. Por quê? A seguir, o gráfico 6 mostra com qual frequência 

realizam pesquisas on-line relacionadas às disciplinas. 

 

GRÁFICO 6 - Frequência com a qual realizam pesquisas on-line relacionadas às 

disciplinas. 

FONTE: Dados da pesquisa (2019).  

 

No gráfico 6 acima, observa-se que 49 (60.49%) dos alunos responderam que 

frequentemente realizam pesquisas on-line relacionadas às disciplinas, 14 (17.28%) 

responderam que sempre, 12 (14.81%) disseram raramente, 6 (7.40%) quase nunca, os outros 

omitiu-se.  
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Para essa questão, os dados indicam que 66 (81.48%) dos alunos assistem a 

videoaulas; 33 (40.74%) assistem vídeos, 26 alunos (32.10%) visualizam imagens; 24 

(29.63%) leem notícias e 19 (23.46%) leem livros. Vale ressaltar que, para esta questão, os 

alunos puderam marcar mais de uma alternativa. Com isso, a soma dos percentuais ultrapassa 

os 100%.  

Ao serem indagados se, ao realizarem as pesquisas, os assuntos são relacionados às 

disciplinas, ou seja, se utilizam recursos diferentes como videoaulas, vídeos, imagens, notícias 

e livros, dos 81 alunos, um (1.23%) afirmou que resolve exercícios on-line, um (1.23%) diz 

utilizar aplicativos de ensino, dois (2.47%) ouvem músicas para aprendizado, dois (2.47%) 

afirmaram que leem apostilas on-line, três (3.70%) tiram dúvidas com amigos on-line e 72 

alunos (88.88%) disseram que não usam  outros recursos.  

A tabela 4, a seguir, apresenta resultados obtidos em relação à visualização de vídeos e 

imagens. Do total de participantes, 71 alunos (87.65%) responderam que visualizam vídeos e 

imagens relacionados às disciplinas, 7 (8.64%) responderam que não e 3 alunos (3.70%) 

omitiu-se. 

 

TABELA 4 - Distribuição de frequência sobre a opinião se imagens e vídeos são 

importantes para a pesquisa. 

FONTE: Dados da pesquisa (2019).  

 

Os alunos foram questionados sobre o motivo de considerarem importante a 

visualização de imagens e vídeos em uma pesquisa. É evidente que ao realizarem pesquisas 

on-line, se deparam com vídeos e imagens como opções, além de textos, sendo assim, é 

preciso saber se eles consideram os vídeos e imagens importantes em uma pesquisa. A tabela 

5 mostra os resultados. 

 

 

Resposta Frequência Percentual 

Sim 71 87.65% 

Não 7 8.64% 

Omitiu-se 3 3.70% 

Total 81 100.00% 
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TABELA 5 - Porque os vídeos e imagens são importantes na pesquisa. 

Resposta Frequência Percentual 

Melhora a interpretação 39 48.15% 

Melhora a fixação 2 2.47% 

Complementa o aprendizado 9 11.11% 

Traz diversão ao aprendizado 1 1.23% 

Omitiu-se 30 37.04% 

FONTE: Dados da pesquisa (2019).  

 

Observa-se que 48.15% responderam que os vídeos e imagens melhoram a 

interpretação, mas apenas 11,11% dos alunos consideram que complementam o aprendizado. 

Essas respostas relacionam-se com a questão do capítulo que aborda conhecimento e 

aprendizagem. Nesta pergunta, procurou-se compreender se os vídeos e imagens contribuem 

para o aprendizado e conhecimento, visto que, com o grande volume de diferentes mídias 

disponíveis, estes não se restringem apenas nos textos, evidenciando, assim, que esses 

recursos são novos modos de se aprender, ler e agregar novos conhecimentos e aprendizado. 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao longo dos anos, muitos autores se dedicaram a pesquisas sobre a história do livro, 

da leitura, das diferentes formas de ler e, nesse contexto, a formação de leitores. 

Evidentemente que, ao abordar a leitura e seus aspectos, deve-se considerar tanto a leitura na 

forma impressa quanto na forma digital, na tela, a leitura on-line. A leitura on-line deve ser 

mais discutida tanto no âmbito da educação quanto em outras áreas do conhecimento.  No 

Brasil, muitos autores têm contribuído para esse campo da leitura, dentre eles (as) destacamos 

Marisa Lajolo, a qual traz contribuições sobre a história da leitura e formação de leitores no 

Brasil.  

De acordo com Pétit (2008, p. 17), “[...] a leitura ajuda as pessoas a se construírem, a 

se descobrirem um pouco mais autoras de suas vidas, um pouco sujeitos de seus destinos, 

inclusive em contextos sociais bastante restritos”. Ressaltamos que a leitura ainda é restrita, a 

falta de acesso aos livros e, nesta contemporaneidade, ao ambiente digital, ainda é um desafio 
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não apenas no Brasil. A autora complementa, “A leitura sempre faz sentido, inclusive para os 

pequenos leitores [...] do ponto de vista deles, ganha o audiovisual no que abre portas ao 

sonho, ao imaginário, ao mundo interior” (PÉTIT, 2008, p. 17, grifo nosso). Sendo assim, 

discutir a leitura no âmbito das fases infantil e da adolescência proporciona conhecer como 

ela se desenvolve na vida dos indivíduos, porque se trata de um processo, e esse processo 

deve ter continuidade na fase adulta. A questão da leitura através do audiovisual, das imagens, 

de vídeos, enfim, as multimídias existentes, deve ser objeto de pesquisa desta atualidade.  

Na contemporaneidade, a evolução das TICs e seus suportes contribuíram e trouxeram 

novas possibilidades de leitura. Em virtude disso, permitiu tanto a circulação da informação 

de forma mais ágil contribuindo assim para o acesso a livros, textos, quanto uma 

multiplicidade de mídias em ambiente on-line. Nesse contexto, o tema apresentado foi 

“Formação do leitor autônomo na contemporaneidade: visualizações, leituras e pesquisas em 

ambiente on-line.” Buscou-se responder à seguinte problemática: As visualizações, leituras e 

pesquisas on-line contribuem para a prática de leitura na formação de leitores autônomos? 

Para isso, foi necessário definir e buscar de forma mais coerente e dentro do tema proposto, 

alguns conceitos tais como: leitor, autonomia e formação do leitor. Sendo assim, considerou-

se que o leitor da contemporaneidade é um leitor mais interativo. A fim de responder à 

problemática da pesquisa, na parte teórica buscamos refletir sobre essas novas formas de 

leitura, o leitor, o ambiente on-line, o qual traz essas novas oportunidades de alcançar tanto a 

informação quanto desenvolver as práticas de leitura.   

Primeiramente, este trabalho buscou mostrar que a leitura não consiste apenas em 

decifrar palavras, com base nas discussões teóricas apresentadas, leitura não se traduz ao 

universo da escrita, ela pode acontecer a partir de uma visualização de uma imagem, de um 

vídeo ou de outras formas pelas quais uma mensagem pode ser transmitida, apresentada ao 

leitor. A leitura não deve fazer parte apenas da vida escolar, o que faz um leitor é sua 

continuidade, esse processo é dinâmico, a criança pode alcançar a fase da adolescência e ler 

apenas por imposição da escola, porém esta não o acompanhará em sua trajetória de vida.  

Os novos modos de leitura, através das tecnologias, das ferramentas disponíveis, estão 

presentes não apenas no cotidiano de estudantes do ensino fundamental, médio e superior, 

estão inseridos nas sociedades, no dia a dia dos indivíduos, mas a educação, a escola, é 

fundamental nesse processo, na construção, na formação de indivíduos autônomos na 
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aquisição de conhecimento e no processo de aprendizagem. É nesse contexto educacional que 

se inicia a formação de indivíduos cada vez mais independentes, mas a escola não acompanha 

o indivíduo ao longo da vida, a escola é apenas uma parte importante desse processo de 

formação do leitor.  

Buscamos enfatizar, que, de certo modo, a leitura pode estar presente de maneira mais 

abrangente em algumas sociedades que possuem acesso às TIC, pela praticidade no modo de 

acesso, desde que haja uma conexão a internet. Destacamos, também, que a formação do 

leitor não deve acontecer apenas em um ambiente escolar, o contexto social é fator 

influenciador dos indivíduos, pode interferir em suas práticas de leitura, e consequentemente 

em sua formação leitora. Por isso, é importante buscar a autonomia, tanto na leitura quanto no 

alcance do conhecimento, do saber, além dos espaços educativos. Essa temática deve ser 

objeto de reflexão, visto que a sociedade percorre cada vez mais por um caminho de 

autonomia em muitos aspectos em relação às tecnologias.   

Freitas (2011, p. 214) traz a seguinte pergunta: “o que é formar leitores na 

contemporaneidade? Será a escola o único espaço de formação de leitores? Será a escola o 

único espaço de formação de leitores?”. Em resposta a essa pergunta, e com base nos 

resultados desta pesquisa, entendemos que formar leitores nesta contemporaneidade é 

primeiramente saber usar as tecnologias existentes e disponíveis com autonomia, 

responsabilidade, saber selecionar aquilo que de fato traz contribuição para o aprendizado, 

conhecimento, desenvolver as habilidades informacionais através do letramento informacional 

e não apenas o digital. 

Compreender que os espaços de formação de leitores podem acontecer em ambiente 

fora do contexto escolar, no meio social, através dos recursos tecnológicos em ambiente onde 

há iniciativa, motivação, seja com o auxílio de profissionais, seja na forma de aprendizagem à 

distância (on-line). O interesse o leitor, sua disponibilidade de acesso as tecnologias, sua 

iniciativa, o leitor é a figura central nesse processo de formação. O leitor desta atualidade não 

deve esperar apenas de um profissional que lhe motive e oriente quanto aos caminhos que se 

deseja seguir, é preciso autonomia e iniciativa, em busca de seu desenvolvimento de forma 

autônoma na leitura, para o seu crescimento em busca do saber, do conhecimento e 

aprendizagem.  
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Conforme mencionado neste trabalho anteriormente por Santaella (2004), a relação de 

imagens, desenhos, estão cada vez mais presentes no ambiente de leitura do leitor. 

Acrescentamos os vídeos e outras mídias neste ambiente de leitura, fato que foi constatado 

nos resultados. Complementamos, ainda, que os resultados obtidos mostraram que a leitura de 

imagens melhora a interpretação, sendo assim, a importância de trabalhar ainda mais os 

aspectos relacionados às visualizações de imagens como fonte de aprendizado. 

Contatamos, também, que a leitura na tela, ou ler on-line, é uma realidade no cotidiano 

dos alunos, vimos que estes costumam acessar outros links para saber mais sobre determinado 

assunto. Conforme menciona Yunes (2002), a leitura na tela é um tipo de leitura de muitas 

possiblidades, mas é preciso analisá-la. Diante disso, definir os objetivos para a realização da 

leitura é fundamental na vida estudantil, tanto no ambiente escolar como fora deste. O leitor 

desta contemporaneidade precisa ser “seletivo” na leitura, isto não se resume apenas em 

buscar, encontrar aquilo que deseja ler, ser seletivo nessas buscas deve ser fundamental. As 

redes sociais poderiam ser consideradas novos tipos de leitura? Essa pesquisa não objetivou 

essa temática, mas esta nos leva a uma reflexão e possível discussão futura.  

Diante disso e do que foi discutido, percebemos, ao analisarmos os sujeitos desta 

pesquisa, adolescentes estudantes, que a idade do grupo de participantes da pesquisa 

corresponde uma faixa etária composta de indivíduos que, pela própria fase da idade, tem um 

interesse muito grande no uso dos aparelhos tecnológicos, mais especificamente, os 

smartphones. É possível constatar, também, que nessa faixa etária eles são interessados e 

curiosos. Conforme os resultados apresentados, a maioria desses adolescentes estudantes 

possuem smartphone, fato que possibilitou o alcance das perguntas posteriores. Segundo 

Zilberman (2011, p. 87, grifo nosso), “[...] deu-se a expansão do número de leitores, que se 

apropriam das formas da escrita e das imagens que circulam no formato digital”. Neste 

sentido, foi constatado que os adolescentes participantes da pesquisa têm sido atraídos pelo 

formato digital, os dados mostram um percentual bem significativo de alunos que navegam, 

visualizam imagens, assistem vídeos, realizam leitura e pesquisas, principalmente, em busca 

de complementação do aprendizado relacionado às disciplinas estudadas.  

Em relação à formação do leitor, nesse contexto, trata-se das diversas possibilidades 

que esse leitor possui, e acontece, no contexto escolar, com a participação dos mediadores da 

leitura, bibliotecários, professores. No entanto, considera-se que esse processo deve ser 
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contínuo, dentro e fora da escola, inclusive no âmbito social, pois é nesse sentido que o leitor 

põe em prática sua autonomia para sua formação leitora.  

De acordo com Lajolo (2008), um leitor não se forma sozinho, visto que sempre há um 

mediador, seja no contexto escolar ou no ambiente familiar, ou em qualquer outro círculo de 

convivência. No curso da vida escolar, há mais possiblidades do desenvolvimento da leitura, 

principalmente nos anos iniciais, mas com a adolescência esse interesse pode mudar, ou até 

mesmo o aluno deixar de ser leitor, portanto, no entanto, sua formação como leitor dependerá 

muito da motivação, iniciativa, autonomia no seu desenvolvimento da leitura, no alcance do 

saber.  

Como observado neste trabalho, a autonomia não se reflete em um contexto isolado, é 

uma junção de várias oportunidades, não basta ter acesso a livros, aos recursos, esse 

desenvolvimento depende de cada indivíduo nesta construção própria.  Coelho (2000) afirma 

que os adolescentes geralmente apresentam divergências de uns para os outros, visto que 

alguns fatores podem influenciar o seu desenvolvimento social. Como vimos nos resultados 

obtidos, na questão do acesso às redes sociais obteve-se um percentual bem elevado, ou seja, 

a receptividade desse tipo de mídia é bem atrativa, principalmente nesta fase de adolescência.  

Conforme mencionado por Lima (2011), a visualização permite a formação de 

imagens mentais. Sendo assim, quando os participantes da pesquisa respondem que as 

imagens e vídeos melhoram a interpretação, subentende-se que essa interpretação pode variar 

de acordo com o estado cognitivo de cada aluno, seus conhecimentos prévios. No entanto, em 

relação à aprendizagem através de uma interpretação de determinada leitura depende da 

cognição de cada indivíduo, conforme menciona Abrantes (2005), cada cérebro reage de 

acordo com os estímulos do ambiente e da realidade de cada indivíduo, portanto, diante disso, 

as necessidades e capacidades não são iguais para todos. 

A visualização de vídeos e imagens é uma prática comum para muitas pessoas 

atualmente, no entanto, não tem se buscado compreender e aceitar esses novos modos de ler, 

em virtude do texto escrito, desde a invenção da escrita, ter se estabelecido como a principal 

forma de leitura. Fundamentalmente, a escrita possibilitou a interpretação da mensagem, do 

texto, mas a imagem já existia antes do texto. A partir de uma visualização de determinada 

imagem, escreve-se um texto e vice-versa. Entretanto, visualizar só pode ser considerado uma 

forma de leitura, se for interpretada e compreendida assim como se faz em um texto escrito.  
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Os resultados comprovaram que os adolescentes são receptivos às redes sociais, não 

podemos desconsiderar que essas são uma forma de leitura, visto que, conforme menciona 

Pétit (2008), a leitura é uma forma de socialização, conversas, vivência e convivência. Diante 

disso, podemos dizer que as práticas de leitura podem acontecer nesse tipo de mídia social. De 

acordo com Horellou-Lafarge e Segré (2010), há muitas maneiras de ler, as determinações 

sociais e culturais podem influenciar, mas necessitam de análises, o leitor muda seus gostos 

ao longo do tempo, suas escolhas,  preferências, abandona e retoma suas práticas da leitura. 

Nesse sentido, apesar dos dados confirmarem um número elevado de alunos que leem e 

realizam pesquisas on-line, ao longo da trajetória educativa, do contexto escolar, ou fora dele, 

essas preferências podem mudar.  

Assim, a respeito da autonomia, “ninguém é autônomo primeiro para depois decidir” 

(FREIRE, 1996, p. 107). Isso demonstra que as decisões que abrem caminho para a 

autonomia. Paiva (2006, p. 96) declara que não considera “[...] a autonomia como uma 

característica intrínseca apenas. Ela pode ser inata, mas pode ser também incentivada ou 

reprimida por condições internas ou externas”. Compreendemos que há autonomia dos alunos 

para buscarem através da leitura seja lendo para aprender, adquirir conhecimento ou até 

mesmo algum texto, livros, vídeos, mas há possibilidade dessa autonomia e iniciativa se 

desenvolverem ainda mais, como por exemplo, leituras mais selecionadas por eles próprios, a 

fim de contribuir não apenas na melhoria do ato de ler, mas em outros campos do 

conhecimento das disciplinas que estudam, nesse sentido, os bibliotecários, são profissionais 

preparados para auxiliar, contribuir para o desenvolvimento das competências, habilidades 

informações, incentivo a iniciativa quanto leitura para o conhecimento e aprendizagem, 

orientação quanto ao desenvolvimento do letramento informacional.  

Embora os resultados mostrem que essa autonomia dos alunos em relação à leitura 

tanto para o conhecimento e aprendizagem, faz-se necessário uma maior seleção dos 

conteúdos tanto na leitura quanto nas pesquisas, visto que houve omissão de respostas quanto 

a esse assunto. Destacamos ainda, a importância do letramento informacional, não apenas o 

digital, o qual corresponde apenas saber usar as tecnologias. Conforme Gasque e Azevedo 

(2017), o letramento informacional contribui para que os indivíduos desenvolvam 

competências de localizar, selecionar, usar a informação para gerar conhecimento. Gasque 

(2012) comenta que o letramento possibilita o indivíduo identificar, delimitar a informação, 

considerando os seus aspectos éticos, econômicos e sociais. Complementamos que se faz 
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necessário esse processo para que possa contribuir no desenvolvimento das competências e 

habilidades no uso da informação para a aprendizagem e conhecimento.  

A autonomia, a capacidade de aprender, de adquirir conhecimento, não se restringe 

aos espaços educativos. Ressaltamos que, mesmo na fase adulta em que os indivíduos não 

frequentam mais a escola, ou na fase acadêmica em que muitos optam por não continuar ou 

não possuem oportunidades de continuar o aprendizado de maneira “formal”, a autonomia 

pode estar presente; pois conforme menciona Ross (2006), “A qualidade do conhecimento 

liga-se à possibilidade de continuar aprendendo”. Aprender e adquirir conhecimento no 

decorrer da vida, e não apenas nos espaços educativos.  

Ressaltamos que é fundamental orientar, direcionar, motivar a busca por leitura, 

aprendizado, a escola tem um papel fundamental nesses aspectos, mas não pode ser a única 

responsável. O aluno desde sua infância deve ser despertado para essa autonomia na leitura, 

na aprendizagem e no conhecimento. A interpretação das imagens, de vídeos, deve ser tão 

natural quanto à leitura de um texto impresso. Ampliar essa compreensão deve ser prioridade 

para se alcançar o saber, o qual não deve ser limitado, deve ampliar os conhecimentos de 

forma que se estendam a outros indivíduos da sociedade o uso de forma autônoma, 

consciente, ética e proveitosa dos recursos tecnológicos disponíveis. É preciso considerar que, 

na contemporaneidade, os atrativos de outros objetivos em relação ao smartphone, que é a 

ferramenta tecnológica aqui discutida, possibilitou a dispersão nas atividades do cotidiano das 

pessoas em geral, e muito dos adolescentes, mas é possível mudar esse contexto com a 

colaboração de todos, não apenas da escola. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A - TERMO DE ESCLARECIMENTOS DA PESQUISA 

Responsável pela pesquisa: Paola Catrina Pitol Carvalho, Mestranda do Curso de Pós-

Graduação em Ciência da Informação da Universidade Federal Fluminense. 

Contato: paolacarvalho@id.uff.br 

Caros estudantes, esta pesquisa de Mestrado, sob a orientação do professor Dr. Carlos 

Henrique Juvêncio, do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da 

Universidade Federal Fluminense - Niterói - RJ, tem como objetivo “Compreender como as 

visualizações, leituras e pesquisas em ambiente on-line contribuem como prática de 

leitura na formação do leitor autônomo.” 

Particularmente, informamos qualquer dado pessoal não será divulgado. Entretanto, 

para alcançarmos melhores resultados, a contribuição de todos os alunos, será essencial para a 

conclusão desta pesquisa de forma que alcancemos resultados satisfatórios. 

 

APÊNDICE B - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

Dados de identificação:  

Título do Projeto: Formação do Leitor autônomo na contemporaneidade: Visualizações, 

leituras e pesquisas em ambiente on-line.  

Pesquisador Responsável: Paola Catrina Pitol Carvalho 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal Fluminense.  

Telefone para contato do Pesquisador:  

Outras formas de contato com o pesquisador (por exemplo, e-mail):  

Nome do voluntário:  

Caro estudante, você está sendo convidado (a) a participar do projeto de pesquisa “Formação 

do leitor autônomo na contemporaneidade: Visualizações, leituras e pesquisas em 

ambiente on-line”, de responsabilidade da pesquisadora Paola Catrina Pitol Carvalho, aluna 

do Curso de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Universidade Federal Fluminense – 

Niterói – RJ. 
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ANEXO 

 

Questionário aplicado aos alunos das turmas de 9º anos do Ensino Fundamental II. 

Perfil dos alunos: 

1. Qual sua idade? 

(  ) 13 anos  (  ) 14 anos  (  ) 15 anos   

 

2. Sexo: 

(  ) Masculino  (  ) Feminino  (  ) Outro 

 

3. Onde mora? 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Tópico 1: Modos de Acesso 

1. Você possui smartphone? Se a resposta for sim, responda a partir da questão 4. 

(  ) Sim (  ) Não  

 

2. Se a resposta for não, costuma ter acesso através do aparelho de alguma pessoa?  

(  ) Sim (  ) Não  

 

3. Caso seja afirmativa, de quem? 

(  ) Pai  (  ) Mãe  (  ) Irmãos (  )  Outros familiares  (  ) amigo(a)  (  ) outros  

 

4. Caso possua acesso, quanto tempo costuma permanecer on-line? 

(  ) De 0h à 4h por dia  (  ) De 4h à 8h por dia  (  ) De 8h à 16h por dia  (  ) De 16h à 24h por 

dia 

 

5. Costuma acessar: 

(  ) Em sua residência  (  ) Apenas fora da sua residência  (  ) Em ambos lugares 

 

Tópico 2: Autonomia no Acesso 

1. Você costuma realizar pesquisas on-line por vontade própria? 

(  ) Sim  (  ) Apenas por exigência da escola  (  ) Não realizo  

 

2. Caso a resposta do item anterior seja afirmativa, com qual frequência você realiza 

pesquisas usando o smartphone? 

(  ) Sempre  (  ) Às vezes  (  ) Raramente  (  ) Quase nunca  (  ) Nunca 

  

3. Você costuma ler on-line por vontade própria? 

(  ) Sim  (  ) Apenas por exigência da escola  (  ) Não realizo  
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4.  Caso a resposta do item anterior seja afirmativa, com qual frequência você lê usando o 

smartphone? 

(  ) Sempre  (  ) Às vezes  (  ) Raramente  (  ) Quase nunca  (  ) Nunca 

 

Tópico 3: Finalidade do Acesso  

1. Por qual(is) objetivo(s) você costuma acessar a internet no smartphone? 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

2. Caso seja mais de um objetivo, para qual você mais acessa? 

 

___________________________________________________________________________ 

 

3. Costuma acessar conteúdos para seu aprendizado e conhecimento? 

(  ) Sim  (  ) Não 

 

4. Caso a resposta do item anterior seja afirmativa, quais tipos de conteúdos? 

 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

  

5. Você considera esses conteúdos importantes para seu aprendizado e conhecimento? 

(  ) Sim  (  ) Não 

 

Tópico 4: Leitura 

1. Quando você lê, “clica” em outros links listados na página para saber mais? 

(  ) Sim  (  ) Não 

 

2. Quando você lê, também utiliza vídeos e imagens para saber mais? 

(  ) Sim  (  ) Não 

 

3. Caso a resposta do item anterior seja afirmativa, você procura interpretar os conteúdos dos 

vídeos e imagens? 

(  ) Sim  (  ) Não 

 

4. Você considera que as visualizações de vídeos e imagens contribuem para o seu 

aprendizado e conhecimento? 

(  ) Sim  (  ) Não 

 

5. Você considera os vídeos e as imagens como uma forma de leitura?  

(  ) Sim  (  ) Não 
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Tópico 5: Pesquisas  

1. Suas pesquisas versam sobre assuntos relacionados às disciplinas que estuda? 

(  ) Sempre (  ) Às vezes  (  ) Raramente  (  ) Quase nunca  (  ) Nunca 

 

2. Para este fim você:  

(  ) Assiste vídeo-aulas  (   ) Assiste vídeos  (  ) Visualiza imagens  (  ) Lê notícias  (  ) Lê 

livros 

 

3. Além dos recursos listados no item anterior você costuma utilizar outro(s)? Cite-o(s): 

 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

4. Você considera as visualizações de vídeos e imagens importantes para uma pesquisa? 

(  ) Sim  (  ) Não 

 

5. Caso a resposta do item anterior seja afirmativa. Por quê?  

 

___________________________________________________________________________ 

 


