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RESUMO 

 
O uso que se faz atualmente de tecnologias como computadores, tablets e celulares 

conectados à Internet é crescente e intenso. Considerando o fenômeno conhecido nas 

neurociências como plasticidade cerebral (SCHWARTZ, 2002) e o escopo teórico da 

Psicolinguística sobre leitura, pesquisas (SMALL, 2009; CARR, 2011) sugerem que o uso 

da Internet favorece o acesso a um fluxo praticamente ilimitado de informações e o 

desenvolvimento da capacidade de realizar múltiplas tarefas, o que teria um encargo 

cognitivo preocupante: a perda gradativa da nossa capacidade de concentração e reflexão. 

Esse quadro suscita duas perguntas básicas: I) Como essas mudanças em nosso 

comportamento cognitivo, causadas pelo uso intenso de meios virtuais, podem afetar a 

longo prazo nossa capacidade de decodificar e atribuir significados ao que lemos no nosso 

dia a dia? II) As novas gerações, os chamados os nativos digitais (PRENSKY, 2001), estão 

mais suscetíveis a essas mudanças pela exposição precoce aos meios virtuais e 

gradativamente estão lendo de forma menos eficiente no que se refere à compreensão leitora 

e à retenção de informações do conteúdo lido na memória de longo prazo? Definimos como 

objetivos do trabalho a verificação de possíveis dificuldades na compreensão de textos e 

retenção de informações por parte dos nativos digitais e averiguação de possíveis 

diferenças na leitura em meio digital e impresso por parte dos nativos digitais e dos 

imigrantes digitais. Utilizamos a metodologia experimental, com um experimento em 

que os participantes foram divididos em dois grupos – Nativos Digitais e Imigrantes 

Digitais – e realizaram a tarefa de preenchimento de lacunas no modelo do Teste de 

Cloze (TAYLOR, 1953) e um teste de memória/reconhecimento das palavras apresentadas 

no texto. O Teste de Cloze consiste em um texto com lacunas a serem preenchidas com 

palavras que completem o sentido e mantenham a mensagem do texto coerente. As 

variáveis dependentes foram o número de palavras preenchidas de forma coerente com o 

sentido do texto e o número de palavras recordadas no teste de memória, enquanto as 

variáveis independentes foram a classificação em nativo digital ou imigrante digital, o meio 

utilizado para a leitura, papel ou computador, e o tamanho do texto, curto ou longo. Os 

sujeitos não foram expostos às mesmas condições experimentais (distribuição entre 

sujeitos). 

Palavras-chave: leitura; compreensão leitora; cognição; Internet; Psicolinguística. 



 
 

ABSTRACT 

 

The current use of technologies such as computers, tablets and smartphones connected to 

the Internet is growing in a massive way. Considering the phenomenon known in 

neuroscience as brain plasticity (SCHWARTZ, 2002) and the theoretical scope of 

Psycholinguistics on reading, recent researches suggest that the use of Internet facilitates 

access to a virtually unlimited flow of information and the ability to multitask, which would 

cause a disturbing cognitive burden: the gradual loss of our capacity for deep reflection and 

concentration. This context generates two basic questions: I) How these changes in our 

cognitive behavior caused by the massive use of virtual media can affect our long-term 

ability to decode and assign meanings to what we read in our daily lives? II) The new 

generation, known as the digital natives (PRENSKY, 2001), is more susceptible to these 

changes by early exposure to virtual environments and is gradually reading in a less 

efficient way when it comes to reading comprehension and retention of information in long-

term memory? The objectives of this research are: find possible problems in reading 

comprehension and retention of information by digital natives and investigate possible 

differences in reading in digital and print media by digital natives and digital immigrants. 

We will use the experimental methodology, with an experiment in which the participants 

will be divided into two groups – Digital Natives and Digital Immigrants. They performed a 

gap-filling task in the model of the Cloze Test (TAYLOR, 1953) and a test of 

memory/recognition of the words presented in the text. The Cloze Test consists of a text 

with gaps to be filled with words that complete the meaning and keep the coherence of the 

message of the text. The dependent variables are the number of words filled that are 

consistent with the meaning of the text and the number of words remembered, while the 

independent variables are the classification in digital immigrant or digital native, the 

medium used for reading, paper or computer, and the text size, short or long. Not all 

subjects were exposed to the same experimental conditions (between subjects design). 

Keywords: reading; reading comprehension; cognition; Internet; Psycholinguistics. 
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INTRODUÇÃO 
 

A presente pesquisa tem como objeto as consequências, do ponto de vista 

cognitivo, do uso excessivo de Internet e outras ferramentas digitais para as atividades 

de leitura e compreensão de textos. A escolha pelo tema do impacto da Internet para a 

leitura se dá pelo fato de que estamos ficando conectados cada vez mais horas por dia. 

Já o interesse pela compreensão de textos surge da observação quanto à falta de 

proficiência nas tarefas de leitura em praticamente todas as camadas socioculturais no 

Brasil. 

Apenas com uma simples observação do nosso cotidiano, conseguimos 

perceber que a cada dia estamos passando mais tempo conectados e lutando mais para 

manter a concentração em textos escritos. Isso se deve, em parte, à própria lógica com 

que o ambiente virtual funciona, com o favorecimento do desempenho de muitas tarefas 

simultâneas e da dispersão. 

Além disso, o surgimento de dispositivos móveis com Internet, como 

smartphones e tablets, parece ter intensificado ainda mais esse quadro, já que passamos 

agora ainda mais tempo on-line. A consequência disso é que dificilmente conseguimos 

realizar alguma atividade sem sermos interrompidos por mensagens e notificações do 

celular. Estamos conectados enquanto dirigimos, enquanto comemos e às vezes até 

enquanto dormimos. 

Por outro lado, é um fato que a Internet facilitou muito a vida de todos. Hoje já 

não gastamos tempo em filas de banco, pois pagamos nossas contas pelo Internet 

Banking. Também não precisamos mais ir ao shopping para comprar CDs, gastando um 

tempo enorme procurando vaga no estacionamento, porque podemos baixar as 

discografias de nossos artistas prediletos em formato mp3. Poucos ainda compram e 

alugam filmes, pois é muito mais prático assistir via streaming. 

O mercado editorial progressivamente também se vê profundamente afetado 

pelo aumento do uso de tablets e outros dispositivos móveis de leitura. Isso se reflete no 

aumento das vendas de ebooks em comparação a livros impressos
1
. De fato, não há 

                                                           
1
 <http://blogs.estadao.com.br/link/editoras-dos-eua-ganham-mais-com-vendas-de-livros-online-e-e-

books> 
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como negar a praticidade que é ter toda a sua biblioteca armazenada em um único e leve 

aparelho que pode ser levado a todas as partes. 

Não há dúvida de que as consequências desse cenário são imensas e afetam 

profundamente a sociedade e nossas vidas particulares. Pode-se dizer, inclusive, que a 

Internet intensificou o processo de integração econômica, política, social e cultural entre 

os diversos países, fazendo com que transações comerciais com países estrangeiros e 

pesquisa em livros e fontes de informação sejam atividades que possam ser realizadas 

em poucos minutos e de qualquer lugar. 

Muitos pesquisadores, de diversas áreas do conhecimento, tais como 

neurocientistas, pedagogos, cientistas sociais e da informação, estão voltando sua 

atenção para os reflexos do uso da Internet a longo prazo em nossas vidas pessoais – 

relacionamentos, aprendizado, saúde – e na sociedade. Uns com uma visão mais 

otimista acerca de tais mudanças, outros nem tanto, mas o fato é que cada vez mais se 

está percebendo a necessidade de realizar estudos que coloquem a Internet e as 

consequências de seu uso como objetos de análise. 

Nesse cenário de avalanche digital, notamos, enquanto observadores, algumas 

mudanças em nosso comportamento cognitivo. Vamos ilustrar o tema da presente 

pesquisa com alguns relatos reais
2
: 

A: ―No trabalho, leio a petição inicial e seus fundamentos, depois leio a 

contestação que refuta os pedidos, analiso as provas produzidas e, de acordo com os 

parâmetros legais e jurisprudenciais, vejo de quem era o ônus probatório, do autor ou 

réu... De acordo com o ônus, vejo se provou as alegações ou não. 70% do meu trabalho 

é leitura, então perco muito tempo para me concentrar. Eu gasto cerca de 2 horas a mais 

porque me perco na Internet, algo que poderia ser concluído logo é postergado porque 

fico no Facebook, Instagram. É compulsivo. Estou aqui no Whatsapp enquanto minha 

sentença está lá parada. E ainda é a primeira, preciso fazer outra hoje ainda. As abas do 

Facebook e do Whatsapp Web ficam abertas o tempo todo e sempre que vejo o ―(1)‖ ou 

―fulano enviou uma mensagem‖, paro o que estou fazendo pra ver. Depois, tenho que 

formular todo o raciocínio de novo‖. 

M.: ―Às vezes eu preciso ler seis vezes a mesma frase. É como se eu não 

estivesse lendo, como se estivesse... Assim... Olhando uma reta, sabe? Eu sempre gostei 

                                                           
2
 Os relatos foram extraídos de conversas via Whatsapp com a pesquisadora. 
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de ler, mas agora quando estou lendo não consigo lembrar nem a última linha que fez 

sentido. Algumas coisas eu só leio e passo rápido, mas pra entender o que está escrito, 

tenho que reler várias vezes. E perco o interesse muito rápido também. Não é nem 

perder o interesse, é o foco mesmo, porque às vezes quero muito aprender sobre o que 

estou tentando ler. Coisas curtas acabam sendo mais fáceis, sabe? Começo e paro, 

quando vejo já se passaram duas horas e eu li duas ou três páginas. E parece que está 

piorando com o tempo‖. 

As duas pessoas acima não apresentam nenhum diagnóstico de distúrbios que 

atrapalhem a cognição. A. é funcionária pública, com formação em nível superior em 

Direito e M. está nos períodos finais do curso de Graduação em Química em uma 

Universidade Federal. Ambas sempre desempenharam satisfatoriamente atividades de 

leitura, ao longo da vida escolar e da trajetória acadêmica. 

No entanto, os dois relatos apresentam muitas similaridades no que se refere a 

problemas de leitura e concentração. O que as duas têm em comum é o grande tempo 

que passam por dia na Internet. E como toda e qualquer atividade que realizamos com 

frequência afeta o funcionamento do nosso cérebro, a Internet também não estaria fora 

da regra. Portanto, a plasticidade e adaptabilidade do cérebro humano pode fazer com 

que o uso contínuo da Internet traga consequências para a nossa cognição. 

A leitura não é meramente uma atividade de linguagem. Além do 

conhecimento linguístico das letras, sons, palavras e estruturas maiores que compõe um 

texto, ler demanda acuidade visual, concentração, memória e outros componentes 

cognitivos que podem afetar o processo de compreensão de textos escritos. 

Após as reflexões feitas acima, duas perguntas básicas são suscitadas: I) Como 

as mudanças em nosso comportamento cognitivo, causadas pelo uso intenso de meios 

virtuais, podem afetar a longo prazo nossa capacidade de decodificar e atribuir 

significados ao que lemos no nosso dia a dia? II) As novas gerações, os chamados 

nativos digitais, estão mais suscetíveis a essas mudanças pela exposição precoce aos 

meios virtuais e, em comparação com gerações anteriores, estão gradativamente lendo 

de forma menos eficiente no que se refere à compreensão leitora e à retenção de 

informações obtidas por meio da leitura na memória de longo prazo? 

São esses os questionamentos que norteiam a presente pesquisa e, assim sendo, 

buscamos cumprir os seguintes objetivos: verificar possíveis dificuldades na 
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compreensão de textos, averiguar possíveis diferenças na leitura em meio digital e 

impresso por parte de nativos digitais e imigrantes digitais e, mais especificamente, 

buscamos verificar aspectos como a capacidade de concentração durante a atividade de 

leitura em nativos digitais em comparação com imigrantes digitais. 

Para cumprir com os objetivos acima definidos, utilizamos a metodologia 

experimental, típica dos estudos de Psicolinguística. Avaliamos a compreensão leitora 

dos nativos digitais através da técnica de preenchimento de lacunas denominada Teste 

de Cloze e analisamos os resultados tendo em vista as considerações teóricas 

explicitadas ao longo da presente dissertação. 

Assim, consultamos alguns autores que trabalham com leitura e compreensão 

de texto sob a perspectiva da Psicolinguística. Selecionamos autores que pensam a 

leitura dentro da abordagem cognitiva, tais como Cabral (1986; 2003), Morais (1996), 

Capovilla (2004) e Dehaene (2009), e autores que utilizam a abordagem global, tais 

como Foucambert (1994) e Smith (2003), a fim de fundamentar a análise dos dados 

encontrados através do experimento realizado de maneira o mais abrangente possível. 

Para ampliar nossa visão de leitura, utilizamos outros autores que também estudam o 

tema, mas sob outras abordagens, sobretudo do ponto de vista pedagógico, como Freire 

(1989), Solé (1998) e Kleiman (2007). Além disso, fez-se necessária também a consulta 

a autores da Psicologia Cognitiva, como Sternberg (2009), e das ciências cognitivas, 

como Wolf (2008), Small (2009), Carr
3
 (2011) e Gardner (2013), que abordam temas 

como a neuroplasticidade do cérebro humano e as possíveis consequências do uso 

excessivo de computadores para a cognição. 

Os capítulos a seguir estão organizados de forma a apresentar uma revisão da 

literatura sobre o tema, ainda pouco explorado, sobretudo no Brasil, o design do 

experimento realizado, seus resultados e as conclusões a que chegamos. 

No Capítulo 1, delimitamos o problema da pesquisa, abordando o aumento no 

uso de tecnologias digitais e a popularização da Internet no Brasil e no mundo. Também 

incluímos dados que demonstram as consequências do uso de dispositivos eletrônicos, 

principalmente para crianças e adolescentes, que ainda estão em estágio de formação da 

personalidade e da cognição. Pontuamos sobre as diferenças entre as gerações que 

                                                           
3
 Embora Nicholas Carr seja jornalista, ele reúne em sua obra de 2011, A Geração Superficial: o que a 

internet está fazendo com os nossos cérebros, diversas pesquisas das neurociências. 
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cresceram sob a influência da Internet e as gerações anteriores, trazendo exemplos de 

reportagens que abordam a relação entre o uso da Internet e a cognição. A existência 

desse tipo de matéria jornalística indica a importância que a sociedade tem dado ao 

tema. Além disso, no meio acadêmico, falamos da preocupação crescente com o tema 

da leitura e da compreensão de textos nos estudos de Linguagem e na Pedagogia. 

Já no Capítulo 2, descrevemos de forma mais detalhada as bases teóricas da 

Psicolinguística e de outras teorias dentro dos estudos de linguagem, usadas para pensar 

as etapas do processo de leitura, ou seja, a motivação, a pré-leitura, os movimentos 

oculares, a decodificação, a atribuição de sentidos, a interpretação e a retenção. A 

revisão da literatura sobre esse tema fez com que tivéssemos uma visão geral do 

complexo processo de leitura e em que etapas desse processo o uso excessivo da 

Internet pode ter influência. 

No Capítulo 3, adentramos no tema da neuroplasticidade, importante para 

relacionar o uso da Internet à leitura e entender como se dá o processamento da 

informação escrita no cérebro do nativo digital, trazendo elementos extralinguísticos 

que são fundamentais para a compreensão de textos, como memória e concentração. 

No Capítulo 4, dedicado à metodologia da pesquisa, descrevemos como 

abordamos o tema dentro de uma perspectiva experimental e a tarefa realizada pelos 

participantes, o Teste de Cloze. Também incluímos nesse capítulo a análise estatística 

dos resultados obtidos e a discussão sobre tais resultados. No Capítulo 5, trouxemos as 

considerações finais da nossa pesquisa. 

Essa sequência foi relevante para a argumentação no sentido de que, para dar 

conta de entender melhor o objeto da presente pesquisa, precisamos recorrer a estudos 

de base cognitiva que sejam voltados para a leitura, ou seja, para como processamos a 

informação escrita com o objetivo de extrair/atribuir
4
 sentidos. Igualmente, foi essencial 

que tenhamos analisado alguns aspectos do funcionamento do cérebro e da cognição 

humana para relacionar o tema da leitura aos processos pelos quais estão passando os 

cérebros dos mais jovens com o aumento do uso da Internet e o consequente impacto 

em suas funções cognitivas. 

 

                                                           
4
 Consideramos que o processo de leitura não se limita nem à extração de sentidos do texto, nem à 

atribuição de sentidos ao texto, mas envolve esses dois aspectos de forma indissociável para a construção 

dos sentidos.  
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Capítulo 1 – Delimitação do problema da pesquisa 

 

Nas últimas décadas, o uso de tecnologias como computadores, tablets e 

celulares do tipo smartphone se intensificou e se popularizou em todas as camadas 

sociais e faixas etárias, no Brasil e em diversos outros países. Segundo dados do IBGE, 

―No Brasil, o percentual de pessoas de 10 anos ou mais de idade que acessaram a 

Internet passou de 20,9% (31,9 milhões) em 2005 para 46,5% (77,7 milhões) em 2011‖ 

(IBGE, 2011). É difícil, portanto, conhecer hoje em dia alguém que viva em um grande 

centro urbano e não tenha e-mail, não faça parte de alguma rede social, não utilize 

mecanismos de busca on-line ou de mensagens instantâneas ou mesmo crianças que não 

joguem videogames ou não acessem a Internet diariamente. 

Tal fenômeno, estágio mais recente do que podemos chamar de revolução 

digital (SIQUEIRA, 2007), abrange os progressos realizados em diversas áreas, tais 

como a telefonia, o rádio, a televisão e a eletrônica de forma geral, e começou a ganhar 

essas proporções a partir do início da década de 1990. Foi neste período que a World 

Wide Web (expressão que pode ser traduzida como rede de alcance mundial) deixou de 

ser exclusivamente uma tecnologia usada pelos estadunidenses e ganhou proporções 

mundiais. 

Obviamente, esse estágio de desenvolvimento só pôde ser alcançado porque ao 

longo do século XX já havíamos passado por outros grandes avanços. Gardner (2013) 

nos dá um panorama mais geral de como chegamos até esse estágio de 

desenvolvimento, a Era Digital: 

 

By the 1960s, in the technological sphere, advances in the media of 

communication, knowledge creation and knowledge dispersion were 

rapid, even dizzying. Led and spurred by Silicon Valley in northern 

California, echoed in the concentric circles around other large cities in 

North America, Europe, East Asia, and Israel, the world entered – 

sometimes invisibly, sometimes ceremonially, sometimes dramatically 

– the Digital Age (GARDNER, 2013, p. 49)
5
. 

                                                           
5
 Na década de 1960, no âmbito tecnológico, os avanços nos meios de comunicação, a geração e dispersão 

do conhecimento foram rápidos, vertiginosos. Liderados e estimulados pelo Vale do Silício, no norte da 

Califórnia, eles ecoaram em círculos concêntricos ao redor de outras grandes cidades da América do 

Norte, Europa, Ásia Oriental, e Israel. O mundo entrou – às vezes de forma invisível, às vezes cerimonial, 

às vezes drástica – na Era Digital (tradução nossa). 
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Podemos citar como fator para a popularização da Internet os avanços 

tecnológicos nas áreas de computação e telecomunicações ao longo desses anos. Tais 

avanços fizeram com que os computadores ficassem cada vez mais baratos e o próprio 

acesso à Internet se tornasse cada vez mais veloz e viável para grande parte da 

população, ajudando a reforçar o fato de que estamos a cada dia mais – e por mais 

tempo – conectados. Carr (2011) em A Geração Superficial – O que a Internet está 

fazendo com os nossos cérebros traz números impressionantes quanto ao aumento no 

uso da Internet nos Estados Unidos e na Europa. 

 

Em 2009, os adultos dos Estados Unidos estavam passando em média 

doze horas por semana conectados, o dobro da média de 2005
6
. Se 

considerarmos apenas aqueles adultos com acesso à Internet, as horas 

on-line saltam consideravelmente, para mais de dezessete por semana. 

Para jovens adultos, as cifras são ainda maiores, com as pessoas na 

faixa dos vinte e tantos anos passando mais que dezenove horas por 

semana conectadas
7
. As crianças americanas com idades entre dois e 

onze anos estavam usando a net cerca de onze horas por semana em 

2009, um aumento de mais de 60 por cento desde 2004
8
. (CARR, 

2011. p. 123) 

 

A tendência é que tais números aumentem a cada dia, já que as crianças que 

nascem agora já ficam imersas no universo digital desde a primeira infância e suas vidas 

e atividades cotidianas estão profundamente ligadas aos meios digitais e à Internet. 

Ainda que não seja recomendado por médicos e especialistas (ESTEFENON; 

EISENSTEIN, 2008), cada vez mais cedo as crianças passam a utilizar dispositivos 

eletrônicos diariamente, não sendo raro ver bebês de colo distraídos com um celular ou 

tablet na mão e uma espantosa habilidade em seu manuseio. 

Esse cenário é preocupante, sobretudo se levarmos em consideração as 

diretrizes de órgãos como a Academia Americana de Pediatria e a Sociedade Canadense 

de Pediatria (STRASBURGER; MARJORIE, 2013). Segundo tais órgãos, a tabela a 

                                                           
6

 Forrester Research. ―Consumers’ Behavior Online: A 2007 Deep Dive‖, 18 de abril de 2008, 

www.forrester.com/Research/Document/0,7211,45266,00.html 
7

 Forrester Research. ―Consumer Behavior Online: A 2009 Deep Dive‖, 27 de julho de 2009, 

www.forrester.com/Research/Document/0,7211,54327,00.html 
8
 Nielsen Company, ―Time Spent Online among Kids Increases 63 Percent in the Last Five Years. 

According to Nielsen‖, nota para a imprensa, 6 de julho de 2009, www.nielsen-

online.com/pr/pr_090706.pdf. 
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seguir resume as orientações do uso recomendado de tecnologias entre crianças e 

adolescentes: 

 

Tabela 1 - Recomendações de uso de tecnologias para crianças e adolescentes 

Idade 
Quanto 

tempo? 

Programas 

de TV não 

violentos 

Aparelhos 

móveis 

Jogos não 

violentos 

Jogos 

violentos 

Jogos 

online 

violentos 

e/ou 

pornografia 

0-2 anos Nenhum Nunca Nunca Nunca Nunca Nunca 

3-5 anos 1 hora/dia ✓ Nunca Nunca Nunca Nunca 

6-12 anos 2 horas/dia ✓ Nunca Nunca Nunca Nunca 

13-18 

anos 
2 horas/dia ✓ ✓ 

Limite de 

30 

minutos/dia 

Limite de 

30 

minutos/dia 

Nunca 

(STRASBURGER; MARJORIE, 2013) 

 

As consequências do uso exacerbado de tecnologias por crianças são inúmeras. 

Pesquisas (SMALL, 2009) demonstram que os estímulos aos cérebros de crianças em 

desenvolvimento causados por superexposição a tecnologias como celulares, Internet, e 

TV estão associados a atrasos cognitivos, déficit de funcionamento executivo e déficit 

de atenção, prejuízo da aprendizagem, aumento da impulsividade e diminuição da 

capacidade de autorregulação. 

Prensky (2001) inaugura, em seu artigo Digital Natives, Digital Immigrants, o 

termo ―nativos digitais‖ para se referir à parcela da população que nasceu e cresceu já 

dentro dessa nova lógica da vida social. Para ele, essas pessoas das gerações mais 

jovens com acesso diário aos meios digitais interagem com o mundo e com o 

conhecimento de forma mais dinâmica, rápida e menos linear que as pessoas que 

nasceram antes, os chamados ―imigrantes digitais‖. O fato de pensarem e processarem 

informação de forma diferente é um reflexo da própria lógica com que se usa a Internet 

e com que se moldam, portanto, os padrões de pensamento. Estefenon e Eisenstein 

(2008) definem, em termos mais práticos, o que entendemos no Brasil por nativos 

digitais: 

 

Se pudéssemos definir qual a geração digital, provavelmente, teríamos 

que considerar os adultos jovens que hoje têm 25 anos, quase a idade 
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da Internet. (...) A primeira mensagem SMS foi enviada em 1992, os 

sites começaram a surgir em 1995 e o programa de correio eletrônico 

Hotmail apareceu em 1998, quando estas crianças ainda estavam no 

ensino médio. Em poucos anos, uma revolução, nem tão silenciosa, foi 

invadindo todas as casas e universidades e muitas escolas, inclusive 

públicas. Os primeiros sistemas de redes sociais, como o Orkut, 

apareceram em 2002 e o Skype, sistema de comunicação é de 2003. O 

Youtube, que exibe filmes e vídeos, surgiu em 2005 e marcou o 

momento em que aqueles jovens estavam entrando para a 

universidade. (ESTEFENON; EISENSTEIN, 2008, p. 12) 

 

A própria definição de geração vem se alterando com o passar do tempo. Se 

antes considerávamos somente o critério do tempo, hoje em dia muitos outros critérios 

já entram em questão, como pontua Gardner (2013): 

 

For most human history, generations have been defined biologically – 

the time from an individual’s birth to when that individual becomes 

(or could become) a parent. In recent centuries, generations have been 

increasingly defined by sociological considerations. (GARDNER, 

2013, p. 206
9
)

10
 

 

 

Tal distinção será levada em conta quando selecionarmos os participantes para 

o nosso experimento, pois acreditamos que somente a idade não é um critério para 

definir os sujeitos de cada geração.  

Sobre isso, o neurocientista Small (2009), em seu livro iBrain - Surviving the 

Technological Alteration of the Modern Mind (iBrain: Sobrevivendo à Alteração da 

Mente Moderna Causada pela Tecnologia), pontua que a distinção entre nativos digitais 

e imigrantes digitais vai muito além de uma distinção de gerações, já que as alterações 

nos padrões de ligações sinápticas causadas pelas experiências da era digital fazem com 

que nossa sociedade verdadeiramente se divida em dois grupos culturais distintos. 

 

                                                           
9
 O livro The App Generation: How today’s youth navigate identity, intimacy and imagination in a digital 

world, de Howard Gardner, foi lido em sua versão digital para Kindle e, portanto, no lugar do número da 

página da citação, usaremos para fins de referência o número da posição. 
10

 Durante a maior parte da história humana, as gerações foram definidas biologicamente – o tempo desde 

o nascimento do indivíduo até a idade em que este mesmo indivíduo se torna (ou poderia se tornar) pai. 

Nos últimos séculos, as gerações têm sido cada vez mais definidas por aspectos sociológicos. 

(GARDNER, 2013, p. 206) 
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―The neural networks in the brains of these Digital Natives differ 

dramatically from those of Digital Immigrants, (…) we are witnessing 

the beginning of a deeply divided brain gap between younger and 

older minds – in just one generation.‖ (SMALL, 2009, p. 3)
11

 

 

Para Gardner (2013), a definição de geração também se altera conforme o 

passar do tempo e, atualmente, está profundamente vinculada à tecnologia que marca 

cada período: 

Now it could be that we are living in an exceptional time, one 

particularly – surprisingly, unprecedentedly, perhaps uniquely – 

inflected by technological innovations. Should this be the case, we can 

anticipate that future generations may return to self-characterizations 

in terms of more traditional political, social, and cultural events. But it 

could also be that young people have shifted sharply – and maybe 

permanently – from political events as defining; they think of 

themselves increasingly as part and parcel of the latest, most trendy, 

most powerful technological devices. (GARDNER, 2013, p. 50, 51)
12

 

 

Não é apenas no meio científico que a questão do uso excessivo da Internet 

vem causando celeuma. A própria mídia já vem abordando o tema nos últimos anos, 

deixando claro que é de interesse da sociedade que mais pesquisas na área sejam 

desenvolvidas. 

Em 2011, a revista Época publicou a matéria A Internet faz mal ao cérebro?, 

que começa com uma referência a Carr. Ao longo da matéria, são citadas ainda outras 

pesquisas e a opinião de estudiosos e usuários de Internet, fala-se da multitarefa, do 

decréscimo na nossa capacidade de concentração e da mimetização na vida real, por 

parte dos usuários, de comportamentos e padrões de pensamento típicos do ambiente 

digital. Mais à frente, no entanto, os autores apresentam argumentos que indicam os 

benefícios do uso da Internet no desenvolvimento intelectual e a reversibilidade dos 

efeitos mencionados acima e concluem explicando que toda revolução tecnológica é 

                                                           
11

 As redes neurais nos cérebros desses Nativos Digitais diferem drasticamente das redes neurais dos 

Imigrantes Digitais, (…) somos testemunhas do início de um profundo abismo entre os cérebros dos mais 

jovens e dos mais velhos – em apenas uma geração.‖ (SMALL, 2009, p. 3) 
12

 Pode ser que estejamos agora vivendo um momento excepcional, especial - surpreendentemente, sem 

precedentes, talvez exclusivamente – pautado por inovações tecnológicas. Se for este o caso, podemos 

antecipar que as futuras gerações podem voltar a autocaracterizações em termos de acontecimentos 

políticos, sociais e culturais mais tradicionais. Mas também pode ser que os jovens tenham mudado 

drasticamente - e talvez permanentemente – talvez eles tenham deixado de associar suas gerações a 

acontecimentos políticos que as definam; talvez eles pensem em si mesmos cada vez mais como parte 

integrante dos dispositivos tecnológicos mais recentes, mais modernos, mais poderosos (tradução nossa). 
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vista pela sociedade com um misto de receio e esperança, desde o advento da escrita, 

passando pela imprensa de Gutemberg e chegando à atual revolução digital. 

Dentro da mesma temática, a revista Veja em 2012 publicou uma entrevista 

com a neurocientista britânica Susan Greenfield, que participou da Conferência 

Fronteiras do Pensamento, em São Paulo e Porto Alegre, e publicou livros como The 

Private Life of the Brain (A Vida Privada do Cérebro). Na entrevista, ela analisa o uso 

excessivo dos meios digitais pelas novas gerações e suas consequências para a vida 

social, chegando a afirmar que os nativos digitais ―não vão aprender como olhar alguém 

nos olhos, não vão aprender a interpretar tons de voz ou a linguagem corporal‖. 

Da mesma forma, o artigo 10 razões pelas quais os aparelhos móveis devem 

ser proibidos para crianças menores de 12 anos, da Brasil Post, associada à Editora 

Abril, alerta sobre os perigos do uso de tecnologias digitais por crianças, citando 

questões relativas à saúde como atraso no desenvolvimento cognitivo, obesidade 

epidêmica, problemas com sono e agressividade. 

Visões catastróficas ou demasiadamente esperançosas à parte, o que se conclui 

é que há uma evidente necessidade de que voltemos nosso pensamento e nossos 

esforços enquanto estudiosos da linguagem e da mente para entender em que medida 

esse cenário está afetando nossa cognição. Apesar de a lista das transformações sociais 

causadas pela Internet ser imensa, não é ela que nos interessa no presente estudo. 

Aqui, vamos nos ater a possíveis transformações causadas pela Internet na 

cognição dos indivíduos e aos impactos causados por essas transformações nas 

atividades de leitura e compreensão de textos. Se considerarmos que o homem de hoje 

recebe uma carga de informação a ser processada incomparavelmente maior que um 

homem dos séculos passados (ou mesmo de décadas anteriores), não podemos acreditar 

que as atribuições cognitivas humanas não caminhem lado a lado às transformações da 

sociedade em que se inserem. 

A escolha pelo tema da compreensão de textos se deve também ao fato de que 

podemos observar no meio pedagógico uma crescente preocupação com o 

desenvolvimento da habilidade da leitura desde as séries iniciais da formação dos 

alunos. 
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Para autores como Freire (1989), o desenvolvimento da chamada leitura crítica 

é essencial para a formação de cidadãos verdadeiramente autônomos e, 

consequentemente, de uma sociedade mais justa. 

 

(...) a leitura crítica da realidade, dando-se num processo de 

alfabetização ou não e associada, sobretudo, a certas práticas 

claramente políticas de mobilização e de organização, pode constituir-

se num instrumento para o que Gramsci chamaria de ação contra-

hegemônica. (FREIRE, 1989, p. 14) 

 

Para Freire, a leitura crítica se refere à leitura do mundo, que é anterior à leitura 

da palavra. Sendo assim, a leitura da palavra passa necessariamente pela leitura prévia 

da realidade e, em contrapartida, acaba por ressignificá-la. Isso porque a leitura de 

textos constitui um importante fator para o conhecimento do mundo e da realidade no 

desenvolvimento do indivíduo. Ela depende necessariamente da boa execução de etapas 

prévias do processamento do texto, tais como decodificação, reconhecimento de 

unidades linguísticas e atribuição de sentidos, conforme argumenta Kleiman (2007) 

sobre o papel do professor no ensino de leitura: 

 

Podemos ensinar a compreensão? Podemos ensinar um processo 

cognitivo? Evidentemente, não. O papel do professor nesse contexto é 

criar oportunidades que permitam o desenvolvimento desse processo 

cognitivo, sendo que essas oportunidades poderão ser melhor criadas 

na medida em que o processo seja melhor conhecido: um 

conhecimento dos aspectos envolvidos na compreensão e das diversas 

estratégias que compõem os processos. Tal conhecimento se revela 

crucial para uma ação pedagógica bem informada e fundamentada. 

(KLEIMAN, 2007, p. 7) 

 

 

A partir dessa colocação, inferimos que para a área pedagógica e, portanto, 

para a sociedade em geral, os estudos de Psicolinguística que se voltam para os aspectos 

cognitivos da leitura são aliados essenciais. É justamente nessa parceria que 

encontramos a justificativa para a escolha do tema e da linha teórica que norteia o 

presente trabalho. Vale destacar também que a leitura, apesar de ser uma atividade 

essencial em nossa vida cotidiana, está ainda longe de ser realizada com proficiência por 

adultos e crianças. 
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Reading acquisition is a major step in child development. Many 

children initially struggle with reading, and surveys indicate that about 

one adult in ten fails to master even the rudiments of text 

comprehension. Years of hard work are needed before the clockwork-

like brain machinery that supports reading runs so smoothly that we 

forget it exists. (DEHAENE, 2009, p. 65)
13

 

  

Dehaene (2009) aborda em seu texto a realidade da França ao citar que um em 

cada dez adultos tem problemas graves de leitura. No Brasil, a situação é ainda mais 

alarmante. Segundo o 3º Indicador Nacional de Analfabetismo Funcional, realizado 

pelo Instituto Paulo Montenegro, três em cada quatro adultos brasileiros são analfabetos 

funcionais (IPM, 2003). 

Para Feres (2010), a capacidade de leitura e a produção de textos estão 

intimamente ligadas e o comprometimento de cada uma dessas atividades reflete o 

próprio método de ensino adotado nas escolas. 

 

A exígua capacidade leitora dos recém-egressos do ensino médio e sua 

dificuldade com a produção de textos atestados por exames como os 

do ENEM e dos vestibulares provam, entre outros fatos, a ineficácia 

do método. (FERES, 2010, p. 536) 

 

 

É de se supor que em uma sociedade com tanta profusão de informação – 

devida, sobretudo, ao uso crescente da Internet –, o leitor tenha de ter solidificado em 

sua mente os conhecimentos básicos e desenvolva as aptidões mínimas necessárias para 

efetuar leituras mais eficientes e para saber selecionar informações relevantes a partir da 

construção dos sentidos veiculados no texto, seja ele em qual meio for. Pois, conforme 

já dito anteriormente, a leitura é um dos desafios da pedagogia e da formação de 

professores, como salienta Morais (1996):  

 

(...) a leitura é indiscutivelmente um problema da sociedade. O 

desenvolvimento econômico é condicionado pela possibilidade que 

terão todos os homens e mulheres ativas (e não apenas certas camadas 

sociais) de tratar a informação escrita de uma maneira eficaz. 

(MORAIS, 1996. pp. 19-20).  

                                                           
13

 A aquisição da leitura é uma etapa importante no desenvolvimento da criança. Muitas crianças 

inicialmente têm dificuldade com a leitura e pesquisas indicam que cerca de um em cada dez adultos não 

consegue dominar até mesmo os rudimentos da compreensão de texto. Anos de trabalho árduo são 

necessários antes que as engrenagens do cérebro consigam processar a leitura tão suavemente que 

possamos nos esquecer de que ela existe. (DEHAENE, 2009, p. 65) 
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Embora dizer que estamos lendo menos pareça uma verdade, não o é. O 

advento da Internet não fez diminuir nossa carga de leitura, pois a web está carregada de 

textos. Ainda que sejam pequenos e sem grande valor cultural, eles são abundantes. O 

que é fato é que estamos lendo menos livros (cf. CARR, 2011), o que por si só já 

acarreta uma mudança em termos de desenvolvimento cognitivo. 

Nesse sentido, destacamos o que Carr (2011) descreve em seu livro sobre o que 

acontece no cérebro humano durante a leitura concentrada de um livro de ficção. Ele 

reporta uma pesquisa de 2009 do Laboratório de Cognição Dinâmica da Universidade 

de Washington em que os pesquisadores utilizaram tomografias computadorizadas para 

descobrir o que acontece no cérebro de quem está lendo ficção. Percebeu-se que a 

leitura não é uma atividade passiva para o nosso cérebro, pois ativa as mesmas áreas que 

seriam ativadas se estivéssemos de fato vivendo a história lida.  

 

―Os leitores simulavam mentalmente cada nova situação. (...) As 

regiões cerebrais que eram ativadas muitas vezes espelhavam aquelas 

ativadas quando as pessoas realizam, imaginam ou observam 

atividades semelhantes no mundo real. (...) O leitor se torna o livro
14

.‖ 

(CARR, 2011, p. 108) 

 

Outra sugestão que o autor faz, com o embasamento de pesquisas das 

neurociências e de áreas do conhecimento correlatas, é que estamos nos tornando 

leitores menos atentos e nossa leitura já não é mais profunda e concentrada, mas 

fragmentada e superficial em termos de reflexão. Em um primeiro momento, podemos 

cair no erro de pensar que uma página de texto em um livro e essa mesma página em um 

dispositivo são lidas da mesma forma, no entanto, segundo Carr (2009): 

 

Uma página de texto on-line vista através da tela de um computador 

pode parecer similar a uma página de texto impresso. Mas rolar ou 

clicar através de um documento da web envolve ações físicas e 

estímulos sensoriais muito diferentes daqueles envolvidos em segurar 

                                                           
14

 Nicole K. Speer, Jeremy R. Reynolds, Khena M. Swallow e Jeffrey M. Zacks, ―Reading Stories 

Activates Neural Representations of Visual and Motor Experiences‖, Psychological Science, 20, n. 8 

[2009]: 989-999. Gerry Everding, ―Readers Build Vivid Mental Simulations of Narrative Situations, 

Brain Scan Suggests‖, site da Washington University [St. Louis], 26 de janeiro de 2009, http://news-

info.wustl.edu/tips/page/normal/13325.html 
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e virar as páginas de um livro ou uma revista. Pesquisas
15

 mostraram 

que o ato cognitivo de ler se baseia não apenas no sentido da visão, 

mas também no tato. É tátil assim como visual. (CARR, 2011, p. 129) 
 

Dessa afirmação, depreendemos que nosso cérebro funciona de forma distinta 

nos dois meios e, portanto, é razoável pensar que existem consequências em termos 

cognitivos para a leitura feita em meios digitais. 

 

O deslocamento do papel para a tela não mudou apenas o modo como 

navegamos um escrito. Também influencia o grau de atenção que 

dedicamos a ele e a profundidade da imersão nele. (CARR, 2011, p. 

129) 

 

Concluímos, portanto, que os módulos da cognição se influenciam mutuamente 

e, por isso, não podemos subestimar a relação que o ato de ler pode ter com outros 

componentes cognitivos. Para fins de aprofundamento teórico do objeto, o Capítulo a 

seguir trará uma revisão teórica da leitura para a Psicolinguística. 

 

 

 

  

                                                           
15

 Anne Mangen, ―Hypertext Fiction Reading: Haptics and Immersion‖, Journal of Research in Reading, 

31 no. 4 [2008]; 404-19. 
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Capítulo 2 – A Psicolinguística da leitura 

 

O presente trabalho se insere no escopo teórico da Psicolinguística 

Experimental. Cabral (1986) nos dá uma definição de Psicolinguística: 

 

(...) é a ciência que se ocupa em observar, descrever e explicar os 

processos envolvidos na comunicação, tanto do ponto de vista 

ontogenético, quanto filogenético e o que realmente ocorre no 

momento em que se estabelece a cadeia que une um emissor a um 

receptor, através de uma mensagem veiculada por um canal, cercados 

por vários contextos em um momento histórico (CABRAL, 1986, p. 

8) 

 

Os estudos psicolinguísticos caminham, portanto, no sentido de entender a 

mente humana e seu funcionamento no que se refere ao processamento da linguagem. 

Nesse caminho, ela estabelece interconexões com diversas outras áreas do 

conhecimento, desde a filosofia, que se ocupa da relação entre linguagem e pensamento 

há muitos séculos, até as neurociências, mais recentemente. 

No início do século XX, Saussure traz a ideia de que a língua é um sistema que 

está contido na mente dos falantes e, embora seu foco esteja no sistema em si, ele não 

nega a existência da dimensão cognitiva, chegando até a afirmar que ―tudo é psicológico 

na língua, inclusive suas manifestações materiais e mecânicas, como a troca de sons‖ 

(SAUSSURE, 2006, p. 14). 

Ele estabelece também a dicotomia entre a langue (coletiva) e a parole 

(individual), dando as bases para Chomsky, já na segunda metade do século XX, criar 

outra importante dicotomia para os estudos da linguagem: competência (capacidade 

universal e inata de usar a linguagem) e desempenho (relativo à realização individual da 

linguagem), como parte do projeto teórico gerativista. 

 

A abordagem de Chomsky foi revolucionária para a época, pois, até a 

metade do século passado, a linguística ocupava-se quase 

exclusivamente da dimensão social e histórica da linguagem humana, 

tal como acontecia no estruturalismo linguístico. A partir das ideias de 

Chomsky, os linguistas passaram a não apenas descrever as estruturas 

das línguas, mas também a procurar explicações para como a mente 

humana era capaz de adquirir e processar essas estruturas. Com 
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Chomsky, a morada da linguagem e das línguas naturais passou a ser a 

mente dos indivíduos. (KENEDY, 2013, p. 18) 

 

Chomsky rompe com o behaviorismo, enfatizando o aspecto criativo da 

linguagem, e defende o ponto de vista inatista, colocando a mente como centro de seus 

estudos. Para ele, a Linguística é uma subárea da Psicologia (CHOMSKY, 1971), já que 

trata de aspectos do pensamento humano. 

A Psicolinguística também tem como base os estudos de Psicologia que são 

voltados para a cognição humana, de onde herda a metodologia experimental para a 

obtenção de dados. 

Além disso, cabe mencionar alguns dos pressupostos teóricos da 

Psicolinguística no que se refere à leitura. Em primeiro lugar, temos o pressuposto da 

modularidade da mente (FODOR, 1983), que prevê que a mente possui módulos 

especializados em domínios cognitivos específicos, mas que se inter-relacionam no 

desempenho de tarefas reais, tais como os módulos da linguagem. 

 

A arquitetura funcional fodoriana da mente está constituída por 

módulos geneticamente especificados, com funcionamento 

independente e paralelo, que processam a informação de uma natureza 

distinta e específica de domínio. Cada sistema modular processa, de 

forma encapsulada, rápida e automaticamente, as informações 

específicas. (...) O sistema central também recebe informação 

procedente dos diferentes tipos de memórias do sujeito, integrando 

informações armazenadas. O sistema central frequentemente atua a 

nível consciente enquanto que os sistemas modulares são 

impenetráveis à consciência. O sistema central possibilita a 

interpretação da realidade, as crenças, os objetivos e metas de ações. 

(VEIGA, 2006, p. 148) 

 

Além disso, temos o processamento da leitura como ascendente e/ou 

descendente
16

, realizado por meio de estratégias de leitura, tais como o skimming, 

scanning, seleção, leitura detalhada, automonitoramento, autoavaliação, autocorreção e 

predição (PEREIRA, 2012) que são selecionadas de acordo com o objetivo de leitura e 

o gênero discursivo (KATO, 1999). 

Tais pressupostos e conceitos vêm sendo bastante trabalhados através da 

Psicolinguística. Isso se deve, sobretudo, ao espaço que estão ganhando os estudos em 

                                                           
16

 O conceito de processamento ascendente e descendente será explicado na seção 2.1. 
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leitura que abordam o processamento, as estratégias de leitura ou a compreensão leitora, 

que é o caso da presente pesquisa. 

Cabe destacar também que existem duas abordagens principais para o estudo 

do processamento do texto escrito dentro da Psicolinguística: a abordagem cognitiva e a 

abordagem global. A abordagem cognitiva se centra na visão de que a decodificação é a 

etapa mais importante do processo de aprendizagem da leitura e é utilizada por autores 

como CABRAL (1986; 2003), MORAIS (1996), CAPOVILLA (2004) e DEHAENE 

(2009), que argumentam que antes de a criança compreender o que lê, é preciso que ela 

domine a identificação de letras, sílabas e palavras e consiga fazer a correlação entre as 

unidades mínimas da escrita e da fala. Já a abordagem global, utilizada por 

FOUCAMBERT (1994) e SMITH (2003), centra-se na importância dos sentidos prévios 

construídos pelo leitor, na construção do conhecimento durante a leitura e na 

interatividade do processo de ler. Ambas as propostas serão utilizadas na presente 

pesquisa a fim de fornecer um escopo teórico mais abrangente para nossas análises. 

 

2.1 O que é leitura? 

 

Dividimos o presente capítulo apenas para fins de análise. Isso não significa, 

porém, que a leitura seja composta de estágios divisíveis e definidos, pois o ato de ler 

não se restringe a uma sucessão de etapas cronologicamente marcadas, que se inicia na 

primeira linha e se encerra no ponto final. A leitura, antes de mais nada, está 

profundamente vinculada às experiências passadas do indivíduo e a elas se incorpora, 

reverberando por sua vivência posterior, como veremos a seguir. É preciso que 

tenhamos em mente para a leitura do capítulo o que explicitou Cabral (1986): 

 

Cumpre assinalar que a enumeração destes subprocessos não significa 

que eles operem de baixo para cima unidirecionalmente. Os processos 

perceptuais e cognitivos atuam numa corrente contínua e isócrona, ou, 

então, com diferenças mínimas em milissegundos, de forma que cada 

saída ou produto de um subprocessamento é influenciado por outros 

subcomponentes. (CABRAL, 1986, p. 8) 

 

Antes de adentrar mais profundamente aos estudos psicolinguísticos sobre 

leitura, precisamos esclarecer o que entendemos por leitura ou, de forma mais 
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específica, o que significa ler de forma proficiente segundo a abordagem 

psicolinguística. 

Primeiramente, vale destacar que a leitura não é uma atividade natural para o 

nosso cérebro como é a corrida ou a linguagem oral. Ao longo da evolução da nossa 

espécie, somente há poucos milhares de anos desenvolvemos a escrita e a capacidade de 

ler, reorganizando a estrutura do nosso cérebro através da alteração das sinapses e 

circuitos neuronais. Isso comprova o fato já explicitado de que a leitura não é inata ao 

ser humano, mas quem aprende a ler tem seu cérebro alterado para sempre, conforme 

aponta Marianne Wolf: ―(...) the reading brain is part of highly successful two-way 

dynamics. Reading can be learned only because of the brain’s plastic design, and when 

reading takes place, that individual brain is forever changed, both physiologically and 

intellectually‖ (WOLF, 2008, p. 5).  

No senso comum, utilizamos a palavra ler de forma bastante abrangente. 

Lemos nas entrelinhas, lemos as expressões, lemos a linguagem corporal... Não nos 

causa estranheza pensar que ler seja um processo de interpretação de sinais que vão 

muito além dos sinais gráficos da linguagem escrita. No entanto, para fins do presente 

estudo e para que se defina o objeto em questão, restringimos o sentido de leitura ao 

processamento cognitivo de textos verbais escritos de maneira incrementacional, 

adotando o modelo teórico de processamento de frases incrementacional-interativo 

(CRAIN & STEEDMAN, 1985; ALTMANN & STEEDMAN, 1988), que prevê uma 

interação fraca entre os módulos sintático e semântico/referencial. A distinção entre 

interação fraca e forte foi explicada por Crain & Steedman (1985): 

 

The weak form of the hypothesis is simply that from time to time the 

syntactic processor may allow the semantic component to decide 

whether to abandon or continue with a given analysis, perhaps even to 

the extent of comparing evaluations or referents of alternative 

analyses, in order to resolve a local syntactic ambiguity (…). Thus 

under the weak hypothesis, syntactic processing independently 

―proposes‖ alternatives, either serially or in parallel, while semantics 

―disposes‖ among these alternatives. According to the strong form of 

the hypothesis, on the other hand, semantics and context actually 
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influence which syntactic entities get proposed in the first place 

(CRAIN; STEEDMAN, 1985, p. 325)
17 

 

Já dizer que o processamento ocorre de maneira incremental significa dizer que 

ocorre palavra a palavra, ou seja, não esperamos o final de uma sentença para criar uma 

interpretação, ao longo do curso da leitura já criamos representações que nortearão o 

sentido do que virá a seguir no texto, conforme explicitado por Altmann e Steedman 

(1988): 

 

As the reader progresses through a text, he or she accumulates an ever 

increasing number of constraints which the referents of the referring 

expressions must satisfy. This process of incremental evaluation 

involves having available representations of ―partially evaluated‖ 

referents. (ALTMANN; STEEDMAN, 1988, p. 196)
18

 

 

Com a progressão da leitura, nosso processador mental vai acumulando novos 

itens lexicais que carregam informações sintáticas e semânticas, ativando ou inibindo 

novos caminhos que levarão à interpretação do que está sendo lido. 

Buscamos entender algumas das funções cognitivas envolvidas no processo de 

leitura e como este se define em relação a outras atividades cognitivas humanas. 

Segundo Morais (1996), além das várias acepções que podem ser atribuídas à leitura, 

podemos abordar seu estudo sob diferentes aspectos que precisam estar definidos e ser 

diferenciados. 

 

Falando de leitura, é comum confundir a capacidade de leitura, os 

objetivos da leitura, a atividade de leitura e a performance de leitura. 

A performance de leitura é evidentemente o resultado, o grau de 

sucesso da atividade de leitura. A atividade é o conjunto de eventos 

que se passam no cérebro e no sistema cognitivo que o cérebro 
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 A forma fraca da hipótese é simplesmente que eventualmente o processador sintático pode permitir que 

o componente semântico decida entre abandonar ou continuar com uma determinada análise, talvez 

mesmo comparando as avaliações ou referentes de análises alternativas, a fim de resolver a ambiguidade 

sintática local (...). Assim, nos termos da hipótese fraca, o processamento sintático de forma independente 

―propõe‖ alternativas, em série ou em paralelo, enquanto o processamento semântico ―elimina‖ essas 

alternativas. De acordo com a forma forte da hipótese, por outro lado, a semântica e o contexto 

influenciam efetivamente quais entidades sintáticas são propostas em primeiro lugar (CRAIN; 

STEEDMAN, 1985, p 325) 
18

 Conforme o leitor progride através de um texto, ele ou ela acumula um número crescente de restrições 

que os referentes das expressões referenciais devem satisfazer. Este processo de avaliação periódica 

implica ter representações disponíveis de referentes ―parcialmente avaliados‖. (ALTMANN; 

STEEDMAN, 1988, p. 196) 
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suporta, assim como nos órgãos sensoriais e motores. Os objetivos da 

leitura são a compreensão do texto escrito e/ou o alcance de uma 

impressão de beleza. A capacidade é aquela parte do conjunto dos 

recursos mentais que nós mobilizamos ao ler e que é específica da 

atividade de leitura, ou seja, não é posta em jogo nas outras atividades. 

(MORAIS, 1996, p. 112) 

 

A capacidade de ler é uma forma específica da capacidade da mente de 

transformar representações de entrada (input) em representações de saída (output), ou 

seja, transformar um determinado estímulo visual em representação fonológica na forma 

de informação a ser utilizada pelo resto do sistema cognitivo. É importante ressaltar que 

ainda que o objetivo do ato de ler seja a compreensão, não se pode dizer que os 

processos de ler e compreender se identificam, pois a decodificação do material escrito 

e transformação em matéria fonológica é parte imprescindível do ato de ler. Nas 

palavras de Morais, ―a leitura não atinge seu objetivo sem compreensão, todavia os 

processos específicos da leitura não são processos de compreensão, mas que levam à 

compreensão‖ (MORAIS, 1996, p. 114). 

Confundir leitura com compreensão é reduzir ambas. A leitura envolve, além 

da compreensão, processos cognitivos complexos dentre os quais alguns serão 

detalhados ainda neste capítulo, enquanto para compreender utilizamos: 

 

(...) competências lexicais (isto é, nosso conhecimento do sentido das 

palavras), além de processos de análise sintática e de integração 

semântica; utilizamos até nosso conhecimento de mundo, nossa 

experiência pessoal, mas todos esses processos e conhecimentos 

também atuam quando compreendemos a linguagem falada. Processos 

e conhecimentos desse tipo são desenvolvidos na criança bem antes 

que ela aprenda a ler. (MORAIS, 1996, p. 114) 

 

Nos últimos anos, os avanços tecnológicos na área de neuroimagem permitiram 

que os neurocientistas verificassem com precisão áreas do cérebro que são ativadas 

durante a atividade de leitura e, como consequência, estamos dando passos mais largos 

no sentido de compreender as engrenagens dessa tão complexa atividade humana, 

conforme nos explica Dehaene (2009): 

 

Advances in psychology and neuroscience over the last twenty years 

have begun to unravel the principles underlying the brain’s reading 

circuits. (…) On this empirical ground, a theory of reading is 
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materializing. It postulates that the brain circuitry inherited from our 

primate evolution can be co-opted to the task of recognizing printed 

words. (DEHAENE, 2009, p. 48
19

)
20

 

 

Como já dito, a leitura é uma atividade de alta complexidade, que envolve 

diversos aspectos da cognição humana, tais como a linguagem, a memória, o 

pensamento, a inteligência e a percepção (ADAMS, 1999; GARROD, DANEMAN, 

2003). É importante pontuar também que na leitura satisfatória de um texto estão 

envolvidos quatro processos básicos: decodificação, compreensão, interpretação e 

retenção. (CABRAL, 1986) 

Dentro desses quatro processos, existem diversos subprocessos, a seguir 

explicitados: 

 

Os subprocessos que constituem o ato da leitura (considerando textos 

de prosa) vão desde as fixações precedidas e seguidas dos movimentos 

em sacadas, reconhecimento da palavra, enfatiamento de unidades 

básicas de significação na sentença, captação das funções das 

entidades que as compõem e de seu relacionamento, apropriação do 

sentido adequado das palavras ao contexto, com eliminação de outros 

sentidos possíveis (polissêmicos ou ambíguos), relacionamento das 

significações entre as sentenças, utilização de todos os elementos 

correferenciais e, finalmente, as inferências que darão unidade ao 

texto em exame. Resumidamente, poderemos dizer que há quatro 

etapas decisivas no processo da leitura: decodificação, compreensão, 

interpretação e retenção. (CABRAL, 1986, p. 8) 

 

Vale ressaltar que em um indivíduo adulto, que já automatizou de forma 

fluente e adequada o processo da leitura, esses processos e subprocessos não 

necessariamente ocorrem de forma linear, um após o outro e unidirecionalmente, o que 

faz com que a leitura não seja caracterizada como um processo bottom-up ou ascendente 

(STERNBERG, 2012). 

Existem três modelos para explicar como ocorre o processamento da leitura. O 

primeiro, chamado de bottom-up ou ascendente, prevê que o indivíduo parte da 
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 O livro Reading in the brain: a new science of how we read, de Dehaene, foi lido em sua versão digital 

para Kindle e, portanto, no lugar do número da página da citação, usaremos para fins de referência o 

número da posição. 
20

 Os avanços na psicologia e na neurociência nos últimos vinte anos começaram a desvendar os 

princípios subjacentes aos circuitos de leitura do cérebro. (...) Neste campo empírico, uma teoria da 

leitura está se materializando. Ela postula que o nosso circuito cerebral herdado da evolução dos primatas 

pode ser cooptado para a tarefa de reconhecer palavras impressas (tradução nossa). 
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decodificação das letras em sons, para então compor sílabas que possibilitarão a 

identificação de palavras, que serão processadas e formarão frases, para então alcançar o 

sentido global do texto, ou seja, o indivíduo parte do nível mais baixo para o mais 

elevado do processamento, conforme mostrado na Figura 1. Isso significa que uma 

etapa precisa ser integralmente realizada para que a outra possa ser iniciada. Segundo 

Kato (1999), o modelo teórico de processamento bottom-up: 

 

Constitui-se numa leitura minuciosa, vagarosa, em que todas as pistas 

visuais são utilizadas. É um processo de composição, uma vez que as 

partes gradativamente vão formando o todo (KATO, 1999, p. 62). 

 

Em uma etapa inicial do aprendizado da leitura, os sujeitos realizam o 

processamento bottom-up, mas com o desenrolar do aprendizado e com a automatização 

desses estágios básicos, passam a decodificar de maneira muito rápida. Jerônimo (2012) 

acrescenta: 

 

Evidentemente, há leitores que permanecem, ao longo da sua 

experiência de vida, realizando apenas uma leitura mecânica e não 

conseguem ultrapassar o nível da decodificação (JERÔNIMO, 2012, 

p. 85). 
 

O segundo modelo é chamado de top-down ou descendente e segue o 

pressuposto de que a leitura é um processo pelo qual o leitor parte de seu conhecimento 

pragmático, discursivo e semântico para selecionar as pistas linguísticas a serem 

decodificadas. Isso significa que as informações dos níveis mais elevados do 

processamento influenciam as informações dos níveis mais básicos, conforme Figura 1. 

De acordo com Kato (1999), no processamento top-down, o leitor apreende as 

ideias gerais e principais do texto, lê de forma mais rápida, porém menos precisa, 

podendo fazer excessos de adivinhações. Nesse tipo de processamento, o conhecimento 

do leitor tem mais peso na leitura do que a informação efetivamente dada pelo texto. 

Foucambert (1994) sintetiza os dois modelos da seguinte forma: 

 

- o modelo ascendente (bottom up), que parte das letras para as 

sílabas, as palavras, as frases... e funciona com base na decodificação, 

indo do simples ao complexo; 



33 
 

- o modelo descendente (top down), que parte do conjunto (da Gestalt) 

e caminha do sentido para os elementos que o expressam. 

(FOUCAMBERT, 1994, p. 53) 

 
Figura 1 - Modelos de processamento de leitura 

 

 

O terceiro e último modelo é chamado de interativo e é o mais reconhecido, 

integrando os dois modelos acima abordados. Para o modelo interativo, durante a 

atividade de leitura ocorre uma sucessão de etapas de recuperação fonológica, 

morfossintática, semântica, discursiva e pragmática. Tais etapas muitas vezes ocorrem 

simultaneamente e fazem com que ler seja um fenômeno complexo do ponto de vista 

cognitivo e profundamente relacionado às práticas sociais e culturais do indivíduo. Em 

Kleiman (2007), temos a consideração de como se dá essa sucessão de etapas.  

 

O processamento do texto, isto é, o agrupamento e transformação de 

unidades de um nível (por exemplo, letras) em unidades significativas 

de outro nível (por exemplo, palavras) se faz tanto a partir do 

conhecimento prévio e das expectativas e objetivos do leitor (chama-

se esse tipo de processamento descendente ou de-cima-para-baixo) 

quanto a partir de elementos formais do texto a medida que o leitor os 

vai percebendo (chama-se esse tipo de processamento ascendente, ou 

de-baixo-para-cima). (KLEIMAN, 2007, p. 55) 

 

Para Foucambert (1994), partidário do modelo descendente, o modelo 

interativo não traz nenhuma novidade e acaba por ser um upgrade do modelo 

ascendente. 
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(...) a terceira via, a da interação, reuniu com facilidade os adeptos da 

primeira [via ascendente], sem trazer nada de novo aos partidários da 

segunda [via descendente]. Ao derrapar da análise gráfica para a 

análise grafo-fonológica, esse modelo interativo corre o risco de 

tornar-se uma adaptação, premida pela necessidade, do modelo 

ascendente! Quem diz modelo descendente ou ascendente está 

descrevendo um movimento, um deslocamento, e não uma fixação no 

ponto de entrada da escrita. Trata-se, pois, obrigatoriamente de uma 

interação entre os elementos, que se entre por cima ou por baixo! 

Invés de ser um encontro no meio do caminho, a interação é uma 

justaposição de ambas as estratégias para entrar no escrito; porque é 

melhor ―caminhar com os dois pés‖. Justaposição que não envolve 

nem a definição, nem o modo de elaboração, nem o papel dos 

elementos do nível inferior. Muito pelo contrário. Ao deslocar-se do 

sistema gráfico para o sistema grafo-fonológico e até fonológico, 

como se isso fosse uma evidência, essa terceira via prioriza a 

decodificação, reforçando assim as teses mais tradicionais 

(FOUCAMBERT, 1994, p. 54) 

  

Cabral (2003) sintetizou os processos mencionados acima e dividiu o ato de ler 

em sete etapas, que serão elucidadas a seguir. A partir de tal elucidação e paralelamente 

à análise dos dados advindos dos experimentos que serão futuramente aplicados, 

poderemos chegar a conclusões sobre o efeito da Internet no processamento da leitura e, 

mais especificamente, sobre como as etapas do ato de ler são influenciadas pelo uso dos 

meios digitais. 

 

2.1.1 Motivação 

 

Podemos dizer que motivação é o que determina se o sujeito lerá um texto, 

qual texto será lido e o porquê da leitura. Do ponto de vista pedagógico, a motivação é 

não somente um fator crucial para a leitura, mas também um grande desafio para os 

professores. Nas palavras de Freire, ―A leitura do mundo precede a leitura da palavra‖ 

(FREIRE, 1997), por isso, a motivação para a leitura estará atrelada necessariamente à 

vinculação do texto a algum aspecto da realidade vivida pelo leitor. É importante 

ressaltar também que a motivação está vinculada ao grau de atenção dedicado ao texto 

e, portanto, à proficiência da leitura. Afinal, um texto lido sem um propósito, seja ele 

para obter uma informação ou para deleite estético, dificilmente fará com que o leitor 

alcance um nível de compreensão profundo e retenha as informações lidas. 
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Segundo Solé (1998), os conhecimentos prévios do leitor, os objetivos da 

leitura e a motivação são determinantes na obtenção de um nível de compreensão 

adequado, pois ―nossa atividade de leitura está dirigida pelos objetivos que pretendemos 

mediante ela‖ (SOLÉ, 1998, p. 44). 

A autora aborda o assunto principalmente do ponto de vista educacional, no 

entanto, ponderamos ser de suma importância considerar a etapa de motivação e dar 

orientações e objetivos claros e bem definidos nas instruções aos participantes do estudo 

experimental. 

 

2.1.2 Pré-leitura 

 

Na etapa de pré-leitura, o sujeito reconhece os esquemas mentais 

(BARTLETT, 1961), a serem ativados durante a leitura e cria hipóteses e previsões 

sobre o texto antes mesmo de iniciar a decodificação do material linguístico. Segundo o 

autor, esquemas mentais são estruturas abstratas da nossa cognição que se desenvolvem 

e se organizam a partir das interações do indivíduo no meio, incluindo, portanto, as 

leituras realizadas previamente. 

 

De acordo com a Teoria de Esquemas, a leitura não é nem atribuição 

nem extração de significado, mas resultado de interação adequada 

entre os dados do texto e o conhecimento prévio do leitor (LEFFA, 

1996, p. 44) 

 

Em todo texto existem pistas que fornecem informações relevantes para a 

ativação de determinados esquemas, tais como o suporte do texto, o gênero em que está 

inserido, o título, o subtítulo, o autor, alguma imagem que esteja relacionada ao texto, o 

contexto discursivo e assim por diante. 

Isso significa dizer que começamos a criar previsões para os significados do 

texto antes mesmo de iniciarmos a leitura das palavras que formam esse texto. Segundo 

Smith (2003), 

 

O significado é trazido para a linguagem através da previsão, a qual 

(...) significa a eliminação prévia de alternativas improváveis. A 

previsão não significa considerar-se tudo com base em adivinhações 

desvairadas (...), nem significa que o significado preciso é conhecido 
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com antecedência (...). Previsão significa, simplesmente, que a 

incerteza do ouvinte ou leitor está limitada a umas poucas alternativas 

prováveis e desde que a informação possa ser encontrada na estrutura 

aparente do que foi ouvido ou lido para a eliminação da incerteza 

remanescente –, para indicar qual alternativa prevista é apropriada –, 

então a compreensão se realiza. (SMITH, 2003, p. 48) 

 

Como podemos depreender, a criação de previsões sobre o que será lido é um 

mecanismo cognitivo de pré-leitura que impede que tenhamos que lidar com uma 

grande sobrecarga de informações, evitando ambiguidades e traçando paralelos entre o 

que está explícito no texto e a intenção do autor. 

Na realidade, podemos dizer que o leitor está sempre à frente do texto, criando 

hipóteses relativas aos sentidos, com os olhos três ou quatro fixações à frente do ponto 

em que sua voz lhe permite estar – fenômeno chamado de abrangência olho-voz. 

 

O cérebro utiliza os olhos para ir adiante, de modo que pode tomar 

decisões sobre o significado e, assim, sobre palavras individuais, com 

antecedência. Na verdade, a abrangência olho-voz existe somente 

quando podemos extrair sentido daquilo que lemos. Se lemos algo 

absurdo – cão preguiçoso a sobre salta raposa rápido o, em vez de a 

rápida raposa salta sobre o cão preguiçoso – então cérebro, olhos e 

voz tendem a convergir para o mesmo ponto e a abrangência olho-voz 

desaparece. A abrangência, na verdade, reflete bastante precisamente 

o senso que extraímos do texto, uma vez que tende a estender-se ao 

final de uma frase significativa. (SMITH, 2003, p.50) 

 

A partir da citação de Smith (2003) e do que já foi anteriormente abordado, 

concluímos que o módulo da linguagem não atua sozinho no complexo esquema 

cognitivo engendrado para a leitura, e isso reflete a capacidade do nosso cérebro de lidar 

com informações multimodais em uma única tarefa. A capacidade de lidar com 

informações que chegam através de nossos vários sentidos – e não apenas da visão – e 

fazer com que seja possível atribuir sentidos ao extralinguístico está estritamente 

vinculada à função do lobo frontal do nosso cérebro. 

 

Prefrontal neurons are massively multimodal. Experiments show that 

they are capable of gathering all the information relevant to a current 

goal, whether it arises from hearing, vision, or touch. There is 
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practically no input to the brain that does not make its way to the 

prefrontal cortex. (DEHAENE, 2009, p. 5136)
21

 

 

Assim, a motivação atua sobre processos cognitivos como atenção e a memória 

e afeta diretamente a tarefa de compreensão leitora, mostrando-nos que uma tarefa 

cognitiva pode extrapolar os limites do módulo a que pertence. A seguir, abordaremos a 

relação entre os movimentos dos olhos e a cognição durante o processo de leitura. 

 

2.1.3 Movimentos oculares 

 

Durante a leitura, nossos olhos não se movem de forma contínua, suave e linear 

da esquerda para a direita, pois realizamos, na verdade, movimentos oculares 

intermitentes, tais como fixações e sacadas para fatiar a frase e extrair informações para 

o processo cognitivo da leitura. As fixações são de comprimento variável e duram mais 

se as palavras fixadas forem longas, pouco frequentes ou forem palavras de conteúdo no 

final das sentenças. Estima-se que os leitores fixem cerca de 80% das palavras de 

conteúdo de um texto (STERNBERG, 2012). As ditas palavras de conteúdo incluem 

substantivos, verbos, adjetivos e outras palavras que carregam sentido, em oposição às 

palavras funcionais, como artigos e proposições, que exercem sobre elas um papel de 

apoio. Já as sacadas são movimentos oculares rápidos, com o propósito de redirecionar 

a fóvea, enquanto as regressões são movimentos para a esquerda, que têm como 

objetivo a releitura. 

Quando o indivíduo já passou da fase do letramento, ele fixa o olhar não a cada 

letra ou palavra, mas a cada bloco de palavras, sendo guiado por marcadores, como 

letras maiúsculas, sinais de pontuação, parágrafos. A criança, no entanto, por não haver 

automatizado a decodificação, realiza mais fixações e mais sacadas. 

 

Parece que podemos obter informações úteis de uma janela de 

caracteres perceptíveis cerca de quatro caracteres à esquerda de um 

ponto de fixação aproximadamente 14 ou 15 caracteres à direita. Estes 

caracteres incluem letras, números, sinais de pontuação e espaços. Os 

                                                           
21

 Os neurônios pré-frontais são maciçamente multimodais. Experimentos mostram que eles são capazes 

de reunir todas as informações relevantes para um objetivo atual, oriundas da audição, visão ou tato. Não 

há praticamente nenhuma entrada para o cérebro que não passe pelo córtex pré-frontal.  (DEHAENE, 

2009, p. 5136) 
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movimentos sequenciais rápidos saltam uma média de 

aproximadamente sete a nove caracteres entre fixações sucessivas. 

Portanto, uma parte das informações que obtemos podem ser 

preparatórias para fixação subsequente. (STERNBERG, 2012, p. 342) 

 

Trata-se, como vemos, de uma capacidade biológica do indivíduo, dependente 

da aptidão física e não da cognição, mas que ainda assim é parte essencial do processo 

de leitura, ressalvados os casos de deficiência visual, em que o sistema utilizado é o 

Braille e o sentido aplicado para ler é o tato. Esses casos, no entanto, não serão 

trabalhados aqui. 

Vale destacar que os movimentos de fixação e sacada durante a leitura são 

medidas muito utilizadas pela Psicolinguística Experimental para inferir o que se passa 

na cognição do indivíduo durante a leitura, através da técnica de rastreamento ocular. O 

movimento de regressão, por exemplo, significa que o indivíduo não compreendeu a 

frase por alguma razão a ser analisada pelo pesquisador, um tempo maior de fixação 

pode significar um atraso para o reconhecimento de uma determinada palavra e, da 

mesma forma, outras inferências podem ser feitas sobre o processamento da linguagem. 

 

2.1.4 Decodificação 

 

A decodificação é uma etapa do processo de leitura que compreende o 

reconhecimento das letras, a atribuição dos valores aos grafemas e a identificação do 

vocábulo. 

Quanto aos traços, partes que compõem as letras, em sua forma gráfica, 

podemos dizer que são essenciais para a identificação destas e podem ser classificados 

quanto a sua forma (verticais, horizontais, inclinados, círculos e semicírculos) e posição 

(em cima, embaixo, no meio, à esquerda, à direita). Se temos, por exemplo, a 

combinação de um semicírculo (c) com um traço vertical (l), a depender da posição em 

que eles se encontram, podemos ter um ―b‖, um ―d‖, um ―p‖ ou um ―q‖. 

Já o grafema é formado por uma ou mais letras (como ―p‖ ou ―ch‖) e seu 

principal objetivo é distinguir palavras de significados diferentes (mola/bola) através de 

seus valores. Sendo assim, no processo de aprendizado da leitura, é essencial que o 

sujeito se dê conta da relação entre grafema e fonema para compreender o texto escrito, 
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já que essa relação funciona como uma espécie de ponte entre o conhecimento da 

oralidade e da escrita. 

Segundo Smith (2003), usamos o mesmo sistema de análise de características 

para reconhecer letras e palavras, mas não precisamos reconhecer cada letra para 

identificar uma palavra. 

 

A identificação de palavras não requer a identificação prévia das 

letras, pelo menos não a identificação imediata de palavras que os 

leitores realizam quando uma palavra com a qual estão preocupados 

lhes é familiar, uma parte de seu ―vocabulário visual‖. Somente 

quando as palavras não podem ser identificadas de imediato a 

identificação prévia das letras torna-se relevante, e, então, apenas até 

certo ponto, dependendo da quantidade de informações do contexto e 

outras, que o leitor pode ter à sua disposição. (SMITH, 2003, p. 180) 

 

 

Morais (1996) a partir do estudo de pacientes disléxicos determinou diversos 

subsistemas que fazem parte do reconhecimento das letras e da identificação dos 

vocábulos e propôs o seguinte modelo do sistema de leitura de palavras: 

 

Figura 2 - Modelo do sistema de leitura de palavras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(MORAIS, 1996, p. 131) 
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Pelo que podemos depreender a partir do modelo de Morais (1996), ainda 

dentro da etapa de decodificação, existe a ativação das representações semânticas. Além 

disso, tal ativação ocorre em uma etapa posterior à ativação das formas ortográficas e 

fonológicas das palavras no curso do processamento. 

É importante ressaltar que alguns profissionais de alfabetização, sobretudo de 

base construtivista
22

, podem exagerar nas premissas do método que adotam e 

descreditam um ensino que leve em conta também a etapa de decodificação, com medo 

de que seus alunos acabem se tornando ―robôs‖ que apenas decifram o código 

linguístico e, portanto, fiquem desprovidos da capacidade de refletir e compreender 

textos de forma mais profunda e crítica. Esse pensamento é, na verdade, uma falácia, 

como veremos a seguir. 

Estudos (DEHAENE, 2009; CAPOVILLA; GÜTSCHOW; CAPOVILLA, 

2004) indicam que crianças que são alfabetizadas no método global (whole-language 

approach), com foco no significado, têm resultados piores em testes de leitura que 

crianças alfabetizadas no método fônico. 

 

In fact, decoding and comprehension go hand in hand. The children 

with the best scores in decoding single words and pseudo-words also 

perform best on sentence and text comprehension. (DEHAENE, 2009, 

p. 3648)
23

 

 

Corroborando a afirmação acima, para Capovilla (2004), as maiores 

dificuldades no aprendizado da leitura por crianças estão relacionadas a problemas 

anteriores que envolvem o desenvolvimento das habilidades fonológicas e 

metafonológicas. 

 

Vários estudos foram conduzidos demonstrando que dificuldades 

fonológicas (i.e., dificuldades relacionadas à percepção e ao 

processamento automático da fala) e metafonológicas (i.e., 

dificuldades relacionadas à segmentação e à manipulação intencionais 

de segmentos da fala) são capazes de predizer dificuldades ulteriores 

na aprendizagem de leitura e escrita, e que procedimentos de 

                                                           
22

 Para saber mais, ler Psicogênese da língua escrita (FERREIRO; TEBEROSKY, 1986). 
23

 Na verdade, a decodificação e a compreensão caminham de mãos dadas. As crianças com os melhores 

resultados na decodificação de palavras isoladas e pseudopalavras também tiverem os melhores 

desempenhos na compreensão de sentenças e textos (tradução nossa). 
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intervenção voltados ao desenvolvimento de habilidades 

metafonológicas (especialmente procedimentos para desenvolver a 

consciência fonológica) são capazes de produzir ganhos significativos 

em leitura e escrita. (CAPOVILLA; GÜTSCHOW;CAPOVILLA, 

2004, p. 14) 

 

Portanto, para os autores, há que se destacar o aspecto fonológico em oposição 

aos aspectos sintático e semântico durante o aprendizado da leitura e o desenvolvimento 

da habilidade de compreensão leitora, conforme explicitado abaixo:  

 

(...) os estudos realizados para detectar as habilidades que se 

encontram prejudicadas nos maus leitores sugerem que a maioria dos 

distúrbios situa-se nos mecanismos básicos que tornam possível o 

reconhecimento das palavras escritas (i.e., decodificação), e não nos 

componentes sintáticos ou semânticos (i.e., compreensão) 

(CAPOVILLA; GÜTSCHOW; CAPOVILLA, 2004, p. 14). 
 

 

Isso não significa, no entanto, que o processo de alfabetização deva ser baseado 

unicamente em aspectos fônicos e desprovido de sentido, pois o ensino de leitura deve 

apresentar uma diversidade condizente com a complexidade do processo de ler. É 

essencial, portanto, que em sala de aula sejam abordadas as várias habilidades 

envolvidas na leitura e na compreensão de textos para que o aprendiz não tenha seu 

desenvolvimento prejudicado em algum dos aspectos cognitivos envolvidos no ato de 

ler. Na próxima seção veremos outra etapa essencial da leitura, vinculada ao submódulo 

da semântica. 

 

2.1.5 Atribuição de sentidos 

 

É lógico que se pense que, depois da atribuição de sentido às palavras 

individualmente, tais sentidos são articulados na forma de frases com significado 

próprio e que tais frases são armazenadas na memória de curto prazo até que todo o 

texto tenha sido decodificado e um sentido global possa ser construído a partir da 

―soma‖ dos sentidos das frases. No entanto, o processo de compreensão não se limita a 

isso, envolvendo muitas outras variáveis do discurso. 
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Para Smith (2003), assim como o reconhecimento de palavras não passa 

necessariamente pelo reconhecimento de cada letra que a forma, não precisamos 

identificar palavra a palavra de um texto para extrair seu sentido. 

 

O mesmo processo analítico de características que fundamenta a 

identificação de letras e palavras também está disponível para a 

apreensão imediata de significado da informação visual. Embora a 

identificação de sentido mediada possa, às vezes, ser necessária, 

porque, por alguma razão, o sentido não pode ser imediatamente 

atribuído ao texto, a tentativa para tomar decisões sobre possíveis 

significados pela identificação prévia de palavras individuais é 

altamente ineficiente e tende ao fracasso. (SMITH, 2003, p. 180)                                                                                                                                          

 

Smith (2003) baseia suas afirmações em estudos experimentais que 

demonstraram que em um segundo um leitor pode identificar quatro ou cinco palavras 

se estas estão em uma sequência com significado e apenas metade desse número se elas 

não tiverem uma relação de sentido entre si, ou seja, o leitor se vale também de 

informações sobre significado para o reconhecimento de palavras. Nas palavras do 

autor, ―é impossível ler rapidamente uma linguagem que não faz sentido‖ (SMITH, 

2003, p. 182). 

O pesquisador Jean Foucambert, na França, também advoga em favor da 

abordagem da leitura global ou leitura significativa, dando ênfase para o processo de 

atribuição de sentidos e minimizando o papel da decodificação. Para ele, a leitura é uma 

tarefa que não está restrita à relação grafema-fonema, defendendo que ler é 

compreender. 

 

A leitura é a atribuição de um significado ao texto escrito: 20% de 

informações visuais, provenientes do texto; 80% de informações que 

provêm do leitor; o resto é informação sonora... (FOUCAMBERT, 

1994, p. 8) 

 

No entanto, nem sempre o autor é tão taxativo, às vezes reconhecendo o papel 

das relações fonológicas no texto, colocando-o, no entanto, como consequência da 

leitura significativa e não como pré-requisito para esta: 

 

Como a escrita tem um caráter alfabético, ninguém pretende que esse 

trabalho sobre o significado não levará, em certas circunstâncias, ao 
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conhecimento e uso das correspondências entre fonemas e grafemas. 

No entanto, podemos avançar a hipótese que o lugar dessa 

correspondência, seu papel e modo de usá-la têm todas as chances de 

ser diferentes: isto porque ela surge em consequência de hábitos 

previamente adquiridos na procura do significado; não é o meio inicial 

de chegar ao sentido (FOUCAMBERT, 1994, p. 52) 

 

Assim sendo, para Foucambert, a relação grafo-fonética pode ser entendida de 

acordo com a figura a seguir, que mostra que chegamos ao sistema gráfico através do 

sistema fonológico, não devendo ser aquele ponto de partida para o aprendizado da 

leitura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(FOUCAMBERT, 1994, p. 68) 

 

Outros autores, no entanto, advogam em favor da mediação de um componente 

fonológico, mesmo na leitura silenciosa (CABRAL, 1986). Dehaene (2009) afirma que 

hoje em dia já existe o consenso de que em adultos letrados tanto a rota cognitiva 

semântica quanto a rota fonológica de leitura existam e sejam simultaneamente ativas. 

 

The organization of the mental pathways for reading fueled a debate 

that divided the psychological community for over thirty years. Some 

thought that the transformation from print to sound was essential— 

written language, they argued, is just a by-product of spoken 

Figura 3 - Sistema Grafo-Fonético 
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language, and we therefore have to sound the words out, through a 

phonological route, before we have any hope of recovering their 

meaning. For others, however, phonological recoding was just a 

beginner’s trait characteristic of young readers. In more expert 

readers, reading efficiency was based on a direct lexical route straight 

from the letter string to its meaning. Nowadays, a consensus has 

emerged: in adults, both reading routes exist, and both are 

simultaneously active. (DEHAENE, 2009, p. 450)
24

 

 

Não nos cabe na presente pesquisa tomar partido da abordagem cognitiva ou da 

abordagem de leitura global. Tais discussões são desenvolvidas no âmbito dos estudos 

pedagógicos sobre alfabetização e letramento. Aqui, consideramos que tanto a etapa 

fonológica quanto a etapa de atribuição e construção dos sentidos no texto são 

importantes para uma leitura proficiente e significativa. 

No entanto, vale destacar que a atribuição de sentidos ou compreensão do texto 

escrito está também intimamente relacionada ao que tratamos na seção destinada à pré-

leitura sobre as hipóteses criadas pelo leitor diante do texto, pois como abordado por 

Smith, ―[Os leitores] podem extrair significado diretamente do texto, porque trazem 

expectativas quanto ao sentido que encontrarão‖ (SMITH, 2003, p. 192). 

Cabral (1986) criou o seguinte esquema para representar as etapas do processo 

de compreensão: 

 

  

                                                           
24

 A organização dos caminhos mentais para a leitura alimentou um debate que dividiu a comunidade 

psicológica por mais de trinta anos. Alguns pensavam que a transformação do impresso para o sonoro era 

essencial – a linguagem escrita, eles argumentavam, é apenas um subproduto da linguagem falada, e, 

portanto, nós precisamos pronunciar mentalmente as palavras, através de uma rota fonológica, antes de ter 

qualquer esperança de recuperação de seu significado. Para outros, no entanto, a recodificação fonológica 

era um traço característico apenas em leitores iniciantes. Em leitores mais proficientes, a eficiência da 

leitura era baseada em uma rota lexical direta que partia do encadeamento de letras direto para seu 

significado. Hoje em dia, surgiu um consenso: em adultos, existem ambas as rotas de leitura e ambas são 

simultaneamente ativas. (DEHAENE, 2009, p. 450) 
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Figura 4 - Etapas no processo de compreensão 

 

(CABRAL, 1986, p. 12-13) 

 

Cabe destacar que a 4ª e a 5ª etapas estão relacionadas à coesão e à coerência e 

garantem que os textos não sejam recebidos como amontoados de frases desconexas. 

Mais uma vez, devemos nos atentar para o fato de que a linearidade da análise não 

corresponde à linearidade do processo em si. A própria autora salienta: 

 

A leitura não se resume a um reconhecimento do material escrito, 

através da simples ativação de itens arrolados na memória lexical, ou 

mesmo das regras sintáticas. Leitura, para nós, é um ato criativo que 

exige do receptor uma posição ativa de acionar conhecimentos 

anteriores para a aquisição de novos conhecimentos, julgando-os 

criticamente (CABRAL, 1986, p. 12) 

 

Dada a complexidade referida acima, podemos pensar que os processos 

envolvidos na compreensão de textos não são passíveis de serem submetidos à 

experimentação, mas o fato é que uma ínfima parcela da literatura em Psicolinguística 

se dedica a investigá-los de forma mais profunda e cada vez mais se faz necessário que 

voltemos nossa atenção para este tema, conforme já explicitado no Capítulo 1. 
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2.1.6 Interpretação 

 

A partir do cruzamento dos conhecimentos prévios do leitor com os novos 

conhecimentos que foram apresentados no texto, emerge a interpretação, que inclui 

mais inferências, correlações e uma visão crítica do texto e, talvez por isso, seja a etapa 

mais difícil de descrever do ponto de vista cognitivo. 

Embora seja parte essencial do processo de leitura, recorrer às informações 

contidas no texto não é o único recurso do leitor em seu processo de interpretação. 

Conforme prevê o modelo interativo, ele se vale também de suas próprias hipóteses e 

previsões sobre o texto, que são formuladas a partir de seu conhecimento prévio, de suas 

leituras anteriores, em um processo de estabelecimento de relações intertextuais que dão 

origem a uma leitura verdadeiramente significativa (ALVES, 2003). 

Interpretar é um processo cognitivo mais profundo que compreender, mas que 

passa necessariamente pela compreensão. A interpretação é, antes de tudo, julgamento e 

correlação de valores e está alinhada à depreensão das intenções do autor com o texto e 

com a forma escolhida para expressar o texto. 

 

2.1.7 Retenção 

 

A retenção está relacionada à capacidade de incorporar a informação obtida no 

texto à memória de longo prazo e fazer com que ela passe a integrar os esquemas 

cognitivos do leitor. Dificilmente uma leitura deficiente em alguma de suas etapas – 

motivação, pré-leitura, movimentos oculares, decodificação, atribuição de sentidos ou 

interpretação – fará com que a retenção, ou memorização, ocorra de forma eficiente. 

Nas palavras de Smith (2003), ―Com os livros, como com todos os outros tipos de 

experiência, recordamos o que compreendemos e o que nos é significativo‖ (SMITH, 

2003, p. 212). 

O processo de retenção está intimamente ligado ao aprendizado e isso explica 

porque muitos alunos encontram sérias dificuldades no aprendizado dos conteúdos de 

outras áreas do conhecimento não vinculadas necessariamente à linguagem: uma leitura 
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deficiente atrapalha a assimilação de informações. Podemos ponderar que a Internet 

favorece a multimodalidade do ensino, através de vídeos, áudios e outros meios que 

podem ajudar no processo de retenção de informações. No entanto, a leitura e a 

capacidade de compreensão do texto escrito, sobretudo os mais densos e longos, 

atípicos no ambiente virtual, ainda estão longe de deixarem de ser fundamentais em 

nossa sociedade. 

 

2.2 Conclusão do Capítulo 

 

A partir do que foi exposto no Capítulo 2 e suas subseções, devemos pensar na 

relação entre a leitura e as alterações cognitivas causadas pela Internet. Toda leitura, 

como foi explicitado, culmina na retenção das informações e impressões deixadas pelo 

texto. A retenção, por sua vez, está diretamente ligada ao que conseguimos 

compreender de um texto e a compreensão, seguindo o raciocínio apresentado, depende 

necessariamente da correlação entre o que está no texto e o que faz parte dos esquemas 

mentais frutos das leituras anteriores (e vivências) do indivíduo. 

Como podemos perceber, trata-se de um ciclo no qual leitura, compreensão e 

retenção das informações contidas em um novo texto dependem do que já foi lido, 

compreendido e retido anteriormente. Isso significa dizer que quanto mais se lê, mais 

facilidade se tem com novas leituras. 

Na Internet, temos acesso a muita diversidade de informação, através de uma 

variedade enorme de textos, que em sua maioria são curtos e muitas vezes não são lidos 

por inteiro, pois realizamos um scanning e identificamos apenas a informação que nos 

interessa. É como se tivéssemos poucas informações sobre muitos temas. 

Nesse cenário em que as leituras tendem a ser muito mais superficiais, é de se 

supor que ocorram ativações mais fracas dos esquemas mentais do indivíduo. Isso 

prejudica a criação de previsões, a apreensão dos sentidos contidos no que está sendo 

lido e, consequentemente, a retenção das informações. 

É possível que o uso excessivo de Internet não seja capaz de atrapalhar as 

etapas de movimentação ocular e decodificação, uma vez que o processo de 

alfabetização tenha sido realizado de forma satisfatória. No entanto, provavelmente esse 
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uso intenso possa influenciar as etapas de motivação, pré-leitura, atribuição de sentidos, 

interpretação e retenção no sentido mencionado acima. Isso, todavia, só pode ser 

afirmado depois da análise de resultados de experimentos. 

Concluímos que devemos considerar essa análise na elaboração de nossa seção 

metodológica. Isso significa dizer que nosso experimento deverá se prestar a investigar 

a compreensão de textos com um enfoque em componentes semânticos e discursivos, 

que possam nos dar suporte para avaliar a leitura sob a perspectiva da Psicolinguística e 

sua relação com o uso excessivo de ferramentas digitais. 
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Capítulo 3 – Fatores extralinguísticos que influenciam a leitura  

 

Como já vimos, durante a leitura não utilizamos apenas recursos cognitivos 

estritamente linguísticos. Neste capítulo, veremos algumas questões neurológicas que 

estão por detrás da nossa capacidade de ler, relacionadas também ao tema da pesquisa. 

Também abordaremos algumas habilidades cognitivas que desempenham papel crucial 

na atividade de leitura, como a memória e a concentração. 

 

3.1 Neuroplasticidade e o cérebro do nativo digital 

 

Pesquisas recentes (SMALL, 2009; CARR, 2011) têm demonstrado através, 

inclusive, de técnicas refinadas de neuroimagem que o nosso cérebro se comporta de 

forma diferente em ambientes virtuais, em comparação com a interação física com o 

mundo real, e, mais do que isso, que ele é fisicamente alterado de acordo com as 

habilidades que desenvolvemos nesses ambientes digitais. Na realidade, toda 

experiência realizada de forma repetida influencia nossas sinapses devido à propriedade 

do cérebro denominada plasticidade cerebral ou neuroplasticidade. 

Nesse ponto, há que se esclarecer o conceito de plasticidade cerebral. De forma 

simplificada, podemos entender a neuroplasticidade como a capacidade que os nossos 

neurônios apresentam de alterar suas conexões (sinapses) de acordo com a experiência 

do indivíduo no ambiente, os estímulos sensoriais que recebe ou mesmo com os 

pensamentos e exercícios puramente mentais realizados. Isso significa dizer que somos 

capazes de criar novas sinapses e circuitos e, paralelamente, desfazer circuitos neuronais 

pouco utilizados (poda sináptica) em favor de outros mais utilizados. 

Por muito tempo acreditou-se que o cérebro era uma estrutura fixa, que apenas 

se desenvolvia até certo ponto e depois se degenerava até o fim da vida. Isso significa 

dizer que os neurocientistas até metade do século XX acreditavam que, dado um estado 

neuronal, não era possível retroceder a um estado anterior – ou mesmo alterá-lo – e que, 

com o passar dos anos, ia se tornando cada vez mais difícil fazer novas conexões e, por 

conseguinte, aprender novas tarefas. É somente em 1968 que Michael Merzenich, 
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atualmente professor emérito de Neurociência da Universidade da Califórnia, descobre 

a primeira evidência empírica de que o cérebro é dotado do que viria a ser chamado de 

reorganização cortical (SCHWARTZ; BEGLEY, 2002).  

Em um experimento feito com macacos, depois de criar um mapa detalhado do 

cérebro desses animais, ele cortou os nervos sensoriais da mão de seis deles, o que 

causou a atrofia das ramificações nervosas periféricas, e depois reconectou através de 

cirurgia os nervos que haviam sido cortados, deixando que as ramificações periféricas 

crescessem por conta própria. Ele observou, então, que no cérebro houve um 

embaralhamento dos ―endereços‖ de cada parte da pele dos dedos, devido ao 

crescimento aleatório das ramificações periféricas dos nervos cortados e, depois do uso 

contínuo da mão, o cérebro dos macacos passou a reconhecer os novos locais referentes 

à informação de cada nervo, remodelando o córtex somatossensorial e ocasionando um 

remapeamento cortical. Apesar de não saber ao certo o que indicavam esses resultados, 

Merzenich estava diante de uma evidência da plasticidade do cérebro. 

A partir das décadas de 1970 e 1980, a neuroplasticidade passou a ser tomada 

como um fato, já que foram encontradas outras múltiplas evidências decorrentes de 

pesquisas feitas após o experimento de Merzenich. Os desdobramentos da constatação 

dessa capacidade adaptativa do cérebro são incontáveis e vão desde novas técnicas para 

a recuperação de lesões cerebrais até novas formas de estruturar e pensar os processos 

de ensino-aprendizagem. 

Para Wolf (2008), a capacidade de ler está associada à plasticidade cerebral. 

Nosso cérebro não foi feito a princípio para a leitura, ele evoluiu até o ponto em que 

conseguimos usar sistemas de símbolos para nos comunicarmos, através da escrita e da 

leitura, e isso mudou radicalmente nossa relação com o mundo. Para ela, a leitura e a 

plasticidade cerebral estão profundamente relacionadas no sentido de que ambas exigem 

que nosso cérebro vá além, crie inferências e evolua. 

 

(...) the generative capacity of reading parallels the fundamental 

plasticity in the circuit wiring of our brains: both permit us to go 

beyond the particulars of the given. The rich associations, inferences, 

and insights emerging from this capacity allow, and indeed invite, us 

to reach beyond the specific content of what we read to form new 
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thoughts. In this sense reading both reflects and reenacts the brain’s 

capacity for cognitive breakthroughs
25

 (WOLF, 2008, p. 17) 

 

Quando se confronta a ideia de que o cérebro é plástico e adaptável com o fato 

de que estamos mudando radicalmente nossos hábitos, fato que se comprova pela 

presença constante de tecnologias digitais em nossas vidas e tarefas rotineiras, intuímos 

as mudanças que estão ocorrendo em nossa forma de pensar, por consequência das 

novas arquiteturas cognitivas que as demandas do mundo virtual impõem ao cérebro. 

Nesse sentido, Small (2009) explica o que está por trás desse processo do ponto de vista 

biológico:  

 

The current explosion of digital technology not only is changing the 

way we live and communicate but is rapidly and profoundly altering 

our brains. Daily exposure to high technology (…) stimulates brain 

cell alteration and neurotransmitter release, gradually strengthening 

new neural pathways in our brains while weakening older ones. 

(SMALL, 2009, p. 1)
26

 

 

Isso não significa, no entanto, que essas alterações sejam apenas prejudiciais. 

Para Gardner (2013), alguns aspectos da cognição humana são favorecidos pelo uso 

consciente de apps e outras tecnologias similares: 

 

(...) with respect to imagination and creativity, digital technologies 

afford enormous potential for individual or group breakthroughs – 

provided that the existing apps are treated as approaches to be built 

upon (allowing us to be app-enabled), rather than ones that constrict or 

constrain one’s means and one’s goals (causing us to become app-

dependent)
27

 (GARDNER, 2013, p. 161) 

 

                                                           
25

 (...) a capacidade geradora da leitura equipara-se à plasticidade fundamental nos caminhos neuronais do 

circuito de nossos cérebros: ambas nos permitem ir além das particularidades do que já é dado. As ricas 

associações, inferências e insights emergentes a partir desta capacidade não só permitem, mas nos 

convidam a ir além do conteúdo específico do que lemos para formar novos pensamentos. Neste sentido, 

a leitura tanto reflete quanto reencena a capacidade do cérebro para avanços cognitivos (tradução nossa). 
26

 A atual explosão de tecnologia digital não está somente alterando a forma como vivemos e nos 

comunicamos, mas está rápida e profundamente alterando nossos cérebros. A exposição diária a alta 

tecnologia (…) estimula a alteração neuronal e a liberação de neurotransmissores, gradualmente 

fortalecendo novos caminhos neurais em nosso cérebro ao passo em que enfraquece caminhos antigos 

(tradução nossa). 
27

 (…) com respeito à imaginação e criatividade, as tecnologias digitais proporcionam um enorme 

potencial para avanços individuais ou em grupo – desde que os aplicativos existentes sejam tratados como 

abordagens com as quais se pode trabalhar (permitindo-nos estarmos habilitados para seu uso), em vez de 

comprimir ou restringir nossos meios e nossas metas (levando-nos a sermos dependentes deles) (tradução 

nossa) 
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A seguir, apresentaremos os resultados de algumas investigações que endossam 

a explicação de Small e mostram o impacto no comportamento cognitivo derivado dos 

fenômenos neurológicos já explicados, aproximando-nos da abordagem cognitiva sobre 

a leitura e a era digital proposta por esta pesquisa. 

 

3.2 O ambiente virtual e nosso comportamento cognitivo 

 

Considerando a capacidade do cérebro de se reorganizar a partir das 

experiências vividas, é de se supor que a rotina do uso contínuo de ferramentas como a 

Internet seja capaz de alterar a estrutura do cérebro, o que se confirma através das 

pesquisas na área das neurociências reunidas por Carr (2011), Small (2009) e Gardner 

(2013), que descreveremos a seguir.  

Carr argumenta em favor da tese de que o uso da Internet está favorecendo a 

diminuição da nossa capacidade de concentração e reflexão, já que o ambiente virtual é 

marcado pela multiplicidade de tarefas que desempenhamos ao mesmo tempo. Essa 

multiplicidade é facilmente verificada, dentre outros fatores, pela quantidade de abas 

que normalmente se encontram abertas em nossos navegadores – e pela rapidez com 

que lidamos com a fragmentação das informações que acessamos. 

 

O deslocamento do papel para a tela não mudou apenas o modo como 

navegamos um escrito. Também influencia o grau de atenção que 

dedicamos a ele e a profundidade da imersão nele. (CARR, 2011, p. 

129) 

 

Ele afirma ainda que o ambiente virtual favorece essa dispersão. Uma das 

vantagens que se vê nos novos dispositivos eletrônicos, tais como smartphones e 

tablets, que são utilizados também para leitura, é justamente a possibilidade de 

realização de diversas tarefas ao mesmo tempo através de um número incontável de 

aplicativos. O número de tarefas que se pode realizar em um desses aparelhos – ao 

mesmo tempo, de preferência, – é diretamente proporcional ao sucesso que tal aparelho 

irá obter no mercado. A dispersão, característica inerente a algumas pessoas, acaba por 

ser acentuada de forma nunca antes vista com o uso desses dispositivos. 
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Em 2008, Small publicou uma pesquisa denominada Your Brain on Google: 

Patterns of Cerebral Activation during Internet Searching (Seu Cérebro no Google: 

Padrões de Ativação Cerebral durante a Pesquisa na Internet) com o primeiro 

experimento que de fato mostrava as mudanças no cérebro que ocorriam em resposta ao 

uso da Internet. O experimento foi realizado utilizando a técnica de ressonância 

magnética e os participantes, divididos em dois grupos de acordo com a experiência no 

uso da Internet, realizavam buscas no Google. O resultado foi que o grupo dos usuários 

experientes apresentou um padrão de ativação da área do cérebro conhecida como 

córtex dorsolateral pré-frontal, responsável pela tomada de decisões, muito maior em 

comparação aos usuários inexperientes. Como controle, os participantes leram um texto 

corrido, simulando a leitura de uma página de livro e nenhuma diferença na atividade 

cerebral foi notada, o que significa que a alteração nas vias neurais observada na 

atividade de busca no Google foi realmente ocasionada pelo uso da Internet. 

Esse experimento foi repetido seis dias depois e durante os cinco dias 

anteriores os usuários inexperientes passaram por um treinamento de apenas uma hora 

por dia usando a Internet. As diferenças na ativação da área do córtex dorsolateral pré-

frontal entre os dois grupos diminuíram drasticamente e isso sugere que o tempo 

necessário para o cérebro se adaptar ao uso da tecnologia é muito pequeno. 

A indagação que fazemos a partir de tal experimento é: se em tão pouco tempo 

o uso da Internet consegue alterar as vias neurais dos usuários e o padrão de ativação de 

certas áreas do cérebro durante a realização de uma tarefa, qual é o impacto cognitivo 

dessas alterações? A qualidade na realização das tarefas muda? Em que grau? 

 No Brasil, ainda não existem muitas pesquisas na área, mas podemos tomar 

como exemplo o artigo de Magalhães e Leite (2014), denominado Memorização e 

compreensão na leitura de textos manuscritos e digitados. Pensando em um contexto 

em que cada vez mais passamos a ler e escrever em dispositivos eletrônicos, o artigo 

reporta os resultados de um experimento que tem como objetivo verificar se, em termos 

de memória, podemos dizer que a leitura/escrita em meio digital e em papel são 

compatíveis. 

A análise dos resultados indica que a leitura/produção de textos manuscritos se 

mostra mais eficiente em termos de memorização quando comparadas aos textos 
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digitados. Cabe ressaltar que a variável de grupo não foi controlada, ou seja, o teste foi 

realizado por nativos digitais e imigrantes digitais. 

A conclusão a que se chega é que as diferentes ativações motoras (no caso da 

escrita) e visuais (no caso da leitura) são capazes de modificar nossa atividade cerebral e 

influenciar o nível de memorização. 

 

3.3 O papel da memória para a leitura 

 

Como vimos no Capítulo 2, a retenção de informações é uma das etapas do 

processo de leitura. Aqui veremos como memória e leitura se relacionam. Izquierdo 

(2004) afirma que ―a melhor recomendação possível para o exercício da prática da 

memória é ler‖ (IZQUIERDO, 2010, p. 62). Isso porque a leitura ativa a memória 

verbal, visual, de imagens e motora, sendo um dos mais completos ―exercícios‖ para a 

mente como um todo. 

Para seguir com a reflexão, faz-se necessário que conceituemos memória. 

Izquierdo define memória como ―a aquisição, a formação, a conservação e a evocação 

de informações‖ (IZQUIERDO, 2002, p. 9). Há que se pontuar também que existem 

vários tipos de memória, como a memória de trabalho, a memória de curta duração e a 

memória de longa duração. 

A memória de trabalho é a memória que utilizamos para identificar a realidade 

que nos cerca. Ela é de curtíssima duração e serve apenas para que possamos interagir 

com o ambiente de forma a gerar sentido para o que nos chega através dos sentidos. É a 

memória de trabalho a responsável por decorarmos um telefone apenas pelo tempo 

suficiente para discá-lo ou para garantir a compreensibilidade de uma frase enquanto a 

ouvimos. 

As informações criadas na memória de trabalho se extinguem em alguns 

segundos ou, no máximo, minutos. Elas dependem da atividade elétrica dos neurônios 

do córtex pré-frontal (IZQUIERDO, 2010) e quando esta cessa, também cessa a 

memória de trabalho. Então, como algumas memórias persistem? A memória de 

trabalho se relaciona com outras partes do cérebro, responsáveis por armazenar 

informações de longa duração, e se a informação que está sendo processada é 
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pertinente, ela tende a permanecer. Também fazem partem desse processo as emoções 

do indivíduo, isto é, se a informação tem relevância do ponto de vista emocional, 

também tende a passar para a memória de curto e longo prazo. 

A distinção entre a memória de curto e longo prazo está relacionada à duração. 

Outros tipos de comparação entre elas são pontuados por Izquierdo: 

 

As memórias de curta e longa duração são feitas – consolidadas, 

construídas – por células especializadas do hipocampo e das áreas do 

córtex com as quais ele se conecta. A memória de curta duração só 

serve para manter a informação disponível ao sujeito durante o tempo 

que requer a memória de longa duração para ser construída. Esse 

tempo é de várias horas e depende de uma constelação sequencial de 

fenômenos bioquímicos hoje bastante desvendados no hipocampo e 

em algumas outras regiões cerebrais a ele ligadas. A memória de curta 

duração se forma rapidamente, em minutos, e declina de três a seis 

horas depois. Também depende de sequências concatenadas de 

processos moleculares, distintos dos da memória de longa duração, 

nas mesmas áreas do cérebro que estas. (IZQUIERDO, 2010, p. 39) 

 

Basicamente, a memória de curta duração funciona como um ―lar temporário‖ 

da informação, uma transição entre a memória de trabalho e a memória de longa 

duração. É ela que nos possibilita a leitura de um texto, pois a memória de longa 

duração leva horas para ser construída e a memória de trabalho só dura alguns 

segundos, tempo suficiente apenas para que processemos uma frase, cujo sentido é 

encapsulado e enviado para a memória de curta duração. 

Em termos neurológicos, as memórias se situam em neurônios e sinapses, que, 

como sabemos, são muito numerosos. 

 

Não sabemos se os mecanismos nos quais são guardados no cérebro 

os elementos principais de cada memória são ou não saturáveis. É até 

possível que não o sejam, já que há tantos neurônios e tantas 

interconexões entre eles. Temos no cérebro humano muitos bilhões de 

neurônios. Destes, os do córtex cerebral recebem entre mil e 10 mil 

conexões – sinapses – procedentes de outras células nervosas, e 

emitem prolongamentos que fazem conexão com outros dez a mil 

neurônios. Como se vê, as possibilidades de interconexão entre as 

células do cérebro são imensas, e de cada uma destas conexões ou 

sinapses podem surgir memórias. Sem contar o fato de que cada 

conexão pode participar de muitas memórias diferentes. Acredita-se 

que as memórias dependem de alterações na conformação das 

sinapses. É, portanto, altamente provável que a capacidade de 

armazenamento seja gigantesca. (IZQUIERDO, 2010, p. 23) 
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Quando perdemos neurônios e as ligações entre eles e outros neurônios, 

perdemos as memórias que a eles estavam vinculadas. Como os neurônios não se 

reproduzem, a morte celular realmente significa o fim da memória. Mas, se há tantos 

recursos disponíveis – bilhões de neurônios e possibilidades de interconexão entre eles – 

por que os neurônios morrem e por que esquecemos? A resposta é simples: porque nem 

sempre usamos os neurônios vinculados às memórias de forma adequada. Claro, nem 

todos os esquecimentos têm a mesma causa, mas como nos afirma Izquierdo, ―a maior 

parte dos esquecimentos resulta da falta de uso das sinapses. (...) Quanto mais se usa a 

sinapse, melhor a função. Quanto menos se usa, pior a função.‖ (IZQUIERDO, 2010, 

pp. 52, 53) 

Isso significa que se ao longo do tempo estamos perdendo o hábito de nos 

concentrar para ler textos longos e refletir sobre eles por causa de dispositivos digitais, a 

cada dia teremos mais dificuldade para fazê-lo. Naturalmente, não perderemos a 

memória de como decodificar letras e palavras, pois essa é uma tarefa incorporada em 

nossa memória procedimental e que continuamos a exercitar durante a navegação na 

Internet. 

A tendência é que em uma pessoa que abandone totalmente a leitura de livros e 

passe a ler exclusivamente textos na Internet, as etapas mais profundas e 

extralinguísticas do processo de leitura sofram com a falta do exercício da leitura 

concentrada, que é facilitada no texto impresso em comparação com o meio digital. Tais 

etapas demandam concentração e reflexão sobre o material escrito, como a interpretação 

e a retenção de informações do texto e a falta de seu exercício atrapalharia a formação 

de novos esquemas cognitivos, afetando o processamento de novos textos. 

Além disso, o uso exacerbado de Internet, com informações de múltiplas 

naturezas sendo processadas com uma velocidade maior do que o usual, tende a 

sobrecarregar a memória de trabalho, causando falhas na mesma. Outro fator importante 

relacionado ao uso da Internet é o fato de que cada vez mais não precisamos guardar 

informações na memória, pois elas estão acessíveis em mecanismos como o Google.  

Uma pesquisa publicada na Science (SPARROW, 2011), intitulada Google 

Effects on Memory: Cognitive Consequences of Having Information at Our Fingertips 

(Efeitos do Google na Memória: As Consequências Cognitivas de Ter a Informação na 

Ponta dos Dedos) mostra os efeitos da pesquisa no Google para a memória. Os 
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resultados de quatro experimentos sugerem que as pessoas tendem a ter uma taxa de 

recordação menor quando sabem que poderão ter acesso à informação no futuro e 

tendem a se lembrar mais de onde encontrar a informação do que da informação em si. 

Isso significa que não estamos perdendo nossa capacidade de memória, mas 

que estamos dando outro uso para a nossa memória ―interna‖. A Internet está 

funcionando como uma espécie de ―memória externa‖ de nossas mentes, estamos nos 

adaptando ainda mais à necessidade de recuperar informação que não está em nossa 

mente. 

Obviamente, isso não se iniciou com a Internet, pois mesmo antes dela 

sabíamos como pesquisar em dicionários e em enciclopédias. A questão é que a 

intensificação desse processo, mesmo que nos leve a um aprimoramento da nossa 

capacidade de julgamento e pesquisa, pode nos deixar menos autônomos em termos de 

conhecimento. 

Como Izquierdo pontua na epígrafe de A Arte de Esquecer, ―cada um de nós é 

quem é porque tem suas próprias memórias‖. Essa não é uma capacidade descartável, 

pois faz parte da nossa essência enquanto seres humanos. Isso não significa que 

devemos frear os avanços tecnológicos, mas que devemos pensar em formas de não 

prejudicar nossa memória. 

Deixar de ler livros não é prejudicial apenas ao processamento de novos textos 

escritos. A leitura concentrada de ficção é a atividade mais completa em termos de 

exercício dos neurônios e sinapses, ativando diversas áreas do cérebro. 

 

Não sabemos com precisão quais sinapses são usadas para cada 

memória. Sabemos, sim, onde estão: no hipocampo, no núcleo da 

amígdala e nas conexões de ambas as estruturas entre si e com o resto 

do cérebro, fundamentalmente o córtex. No córtex, é evidente que as 

memórias visuais utilizarão o córtex visual e toda a via que vai desde 

a retina até esse córtex. Nas memórias que requeiram a evocação ou a 

formação de imagens, muitas áreas do córtex visual e associativo. Nas 

memórias verbais, utilizaremos as regiões vinculadas à linguagem, no 

córtex frontal, parietal e temporal. Nas memórias com um componente 

motor importante, o córtex motor; e assim por diante. Uma atividade 

que requer a utilização de todas estas regiões é a simples leitura. 

(IZQUIERDO, 2010, p. 61) 
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As regiões acima mencionadas podem ser mais bem visualizadas na figura a 

seguir, que mostra as principais áreas envolvidas na memória, à esquerda algumas de 

suas conexões e à direita seus respectivos neurotransmissores. 

 

Figura 5 - Principais áreas do cérebro envolvidas na memória 

 

(IZQUIERDO, 2010, p. 32) 

 

Concluímos, portanto, algo que muitos de nós já repetimos incessantemente 

aos nossos alunos e aos mais jovens: ler é muito importante. Não apenas por ser a 

melhor forma de se informar, conhecer outras realidades e dar espaço à imaginação, 

mas também para fortalecer nosso cérebro e nossa cognição. Em uma era em que as 

crianças estão progressivamente trocando os livros pelos celulares e tablets, é nossa 

missão reiterar ainda mais a importância do ato de ler. 

 

3.4 Mas... E a concentração? 

 

Quantas vezes, durante a aula de uma turma regular de ensino fundamental, 

ouvimos o professor falar ―Presta atenção aqui, gente‖? Inúmeras. Mas, afinal, o que 

significa ―prestar atenção‖? Sternberg (2009) define atenção como: 
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(...) o meio pelo qual se processa ativamente uma quantidade limitada 

de informação disponível por meio dos sentidos, da memória 

armazenada e de outros processos cognitivos. (...) Ela inclui processos 

conscientes e inconscientes. (STERNBERG, 2012, p. 107) 

 

Quando estamos lendo, por exemplo, existem diversas outras informações que 

competem pela nossa atenção. Um inseto pode passar pelo nosso campo de visão, um 

carro de som pode passar pela nossa rua ou simplesmente podemos nos lembrar da festa 

da noite anterior. No entanto, algumas vezes conseguimos ignorar quase completamente 

essas informações irrelevantes. A essa habilidade denominamos atenção. 

Assim sendo, a atenção é a forma que temos de, em certo momento, direcionar 

nossos recursos mentais para o que está em evidência, sejam informações ou processos 

cognitivos, como mostrado no esquema a seguir:  

 

 

 

(STERNBERG, 2012, p. 108) 

 

Quanto à atenção, os processos cognitivos podem se dividir em controlados ou 

automáticos, dependendo do grau de atenção de que precisamos ao executá-los. 

 

Os processos automáticos não requerem controle consciente (ver 

Palmeri, 2003). Em sua maior parte, são realizados sem consciência, 

mas pode-se estar conscientes de estarem sendo feitos. Eles 

demandam pouco ou nenhum esforço, ou mesmo intenção. Os 

processos automáticos múltiplos podem ocorrer simultaneamente ou, 

pelo menos, muito rapidamente e sem uma sequência específica, e são 

chamados de processos paralelos. Em comparação, os processos 

controlados são acessíveis ao controle consciente e até mesmo o 

requerem, sendo realizados em sequência, isto é, um passo de cada 

vez. (STERNBERG, 2012, p. 112)  

 

Figura 6 - Como funciona a atenção 
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Assim sendo, podemos classificar a leitura como um processo mais controlado 

que automático, pois embora possamos decodificar de forma automática, não 

conseguimos interpretar e depreender/criar sentidos para o texto sem que esse processo 

passe necessariamente pela consciência. Isso pode ser facilmente exemplificado com o 

fato de que às vezes, durante a leitura, começamos a pensar em alguma coisa não 

relacionada ao texto e depois de algumas linhas acabamos por perceber que não 

estávamos entendendo nada do que estava sendo lido e não nos lembramos do que 

estava escrito, recomeçando a leitura. Estávamos decodificando o material escrito, mas 

não estávamos concentrados no texto para que pudéssemos compreendê-lo. 

A passagem de uma informação da memória de trabalho para a memória de 

curta duração e posteriormente para a memória de longa duração também está 

relacionada à atenção que depositamos nessa informação.  A concentração é um fator 

importantíssimo para a memória e para a compreensão de textos. ―É mais provável que 

o indivíduo se recorde de informações às quais prestou atenção do que daquelas que 

ignorou‖ (STERNBERG, 2012, p. 108). 

E, afinal, quais são as consequências do uso prolongado da Internet para a 

nossa capacidade de concentração? Quando vemos alguém na rua imerso em seu 

smartphone e alheio ao que acontece ao redor, podemos pensar que essa pessoa está 

muito concentrada. No entanto, isso não é completamente verdade. 

 

Nosso uso da Internet envolve muitos paradoxos, mas aquele que 

promete ter a maior influência no longo prazo sobre como pensamos é 

que ela prende a nossa atenção apenas para quebrá-la. Focamos 

intensivamente na própria mídia, na tela piscante, mas somos 

rapidamente distraídos pela rápida oferta de estímulos e mensagens 

competindo entre si.  (CARR, 2011, p. 165) 

 

Enquanto a leitura de um livro se constitui em um exercício para a 

concentração, pois é uma atividade que exige nosso foco e aplaca nosso anseio por 

estímulos, a Internet funciona exatamente ao contrário. Na Internet, ficamos em um 

estado de desatenção constante, saltando entre as mensagens de amigos, as redes 

sociais, a pesquisa do Google e as outras inúmeras possibilidades que ela nos apresenta. 

Isso, naturalmente, não significa que estamos fadados a não conseguir mais ficarmos 

focados em uma única atividade. 
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Da mesma forma que o esquecimento é importante para a memória, a distração 

também é importante, é impossível e desaconselhável estar atento o tempo inteiro. Não 

precisamos abandonar nossos computadores. No entanto, a prática da leitura 

concentrada – e por lazer, de preferência – também precisa fazer parte das nossas 

atividades rotineiras para que possamos tirar melhor proveito das novas ferramentas 

sem perdermos a antiga, e essencial, capacidade de concentração. 

 

3.5 Conclusão do Capítulo 

 

Como a metodologia da presente pesquisa é experimental, precisamos pensar 

em um experimento que dê conta de testar as teorias acima expostas. Isso significa que 

devemos incluir a testagem dos processos de compreensão de texto e também memória 

e concentração, pois estas são habilidades extralinguísticas envolvidas diretamente com 

a leitura, conforme visto nos capítulos anteriores. 

Seria inviável testar cada um dos subprocessos da leitura, ou seja, a motivação, 

a pré-leitura, os movimentos oculares, a decodificação, a atribuição de sentidos, a 

interpretação e a retenção. Por isso, um teste que meça a própria compreensão do texto 

será utilizado e subentenderemos que uma boa compreensão textual terá 

necessariamente passado pelo desempenho satisfatório de cada uma dessas etapas. 

Quanto à memória, precisaremos pensar na informação retida na memória de 

curto prazo do sujeito após a leitura. Para isso, selecionaremos 12 palavras (4 presentes 

no texto, 4 ausentes no texto, mas que são sinônimos de palavras presentes e 4 ausentes 

do texto e sem nenhum sinônimo presente) e os sujeitos deverão julgar se as palavras 

pertencem ao texto ou não, conforme Anexo F.  

A tarefa descrita acima se trata de uma tarefa de reconhecimento, que exige 

memória explícita para o conhecimento declarativo, por se tratar da identificação de um 

item que foi aprendido anteriormente (STERNBERG, 2012). O resultado desse teste nos 

ajudará a identificar possíveis diferenças entre os grupos no que se refere à retenção de 

informação. 

Já para testar a concentração da atividade, que vimos ser essencial para a 

leitura, precisaremos medir o número de distrações durante a atividade, que serão 

interpretados como inversamente proporcionais. Isto é, quanto mais distrações, menor a 
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concentração. O número de distrações será medido através de uma câmera que nos 

possibilitará a identificação do número de vezes que o participante tirou o foco do texto 

lido, seja para atender um telefonema, contemplar a janela ou mexer no celular. 

Esperamos também relacionar um menor índice de concentração com uma menor 

capacidade de compreensão do texto e memorização, pois como vimos no Capítulo 

anterior, elas estão intimamente relacionadas. 

No capítulo a seguir, destinado a descrever o design do experimento, 

detalharemos melhor como será o experimento e como faremos a interpretação dos 

dados nele obtidos. 
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Capítulo 4 - Estudo experimental 

 

Conforme já explicitado na Introdução, o presente capítulo traz o design do 

experimento realizado e seus resultados. O experimento realizado teve como objetivos a 

verificação de possíveis dificuldades na compreensão de textos e a averiguação de 

possíveis diferenças na leitura em meio digital e impresso por parte de nativos digitais e 

imigrantes digitais. Mais especificamente, buscamos verificar, além da compreensão de 

texto, aspectos como a capacidade de memorização e a concentração durante a atividade 

de leitura em nativos digitais em comparação com imigrantes digitais. 

Como a revolução digital é um fenômeno relativamente recente, ainda existem 

poucas pesquisas relacionadas ao tema. Acreditamos, por isso, que o cumprimento 

desses objetivos, aliado à revisão da literatura da área, pode funcionar como exploração 

de um novo nicho de pesquisa e estímulo para novas pesquisas sobre o tema no Brasil. 

 

4.1 Experimento: Teste de Cloze 

 

O Teste de Cloze (TAYLOR, 1953) é um modelo de testagem de compreensão 

de textos aceito dentro do campo da Linguística Aplicada e da Psicologia, criado para 

medir o nível de compreensibilidade de um determinado texto por parte do leitor e se 

fundamenta na Teoria da Informação e na ideia de amostra aleatória (ADELBERG; 

RAZEK, 1984).  ―Logo se descobriu que o Cloze não media apenas a inteligibilidade do 

texto, mas era também um instrumento válido e confiável para medir a proficiência de 

leitura; a variação de acertos no teste discrimina fidedignamente o leitor fluente do 

leitor fraco‖ (LEFFA, 1996, p. 70). 

O teste consiste em retirar palavras de um texto aleatoriamente e substituí-las 

por lacunas a serem preenchidas pelos participantes. Assim, quanto mais lacunas forem 

preenchidas corretamente, de acordo com critérios de coesão e coerência, maior será o 

score do participante no que se refere à compreensão. 

 

Cloze Procedure derives its name from the ―closure‖ concept of 

Gestalt psychology. Just as there is an apparent human tendency to 

―see‖ a not-quite-complete circle as a whole circle – by ―mentally 
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closing the gap‖ and making the image conform to a familiar shape – 

so does it seem that humans try to complete a mutilated sentence by 

filling in those words that finished pattern of language symbols fit the 

apparent meaning (TAYLOR, 1957, p. 19)
28

 

 

A compreensão de um texto que apresenta lacunas a serem preenchidas depende 

necessariamente da elaboração de hipóteses, que como vimos no capítulo referente à 

pré-leitura, é uma etapa essencial no processo de leitura, pois a atribuição de sentidos 

não se dá na leitura palavra a palavra, mas pelo todo. 

Para realizar o teste, o participante precisa reconstruir a mensagem do texto, 

demonstrando que conseguiu cumprir satisfatoriamente com todas as etapas mostradas 

no Capítulo 2. Por isso, a técnica vem sendo utilizada para medir não só a 

inteligibilidade de um texto, mas também a proficiência da leitura e a competência 

linguística, sendo utilizado inclusive para o ensino (LEFFA, 1996). 

A nossa hipótese é que os nativos digitais se distraiam mais durante a tarefa de 

leitura e preenchimento das lacunas e, consequentemente, preencham mais lacunas de 

forma incoerente com o texto, demonstrando uma pior compreensão dos sentidos nele 

veiculados. Ainda nesse sentido, a opção pelo teste de Cloze se deu em função do fato 

de ser um teste que demanda do indivíduo a capacidade de decodificação do material 

linguístico do texto, mas que exige principalmente uma associação de seu conhecimento 

extralinguístico e de processos de interpretação mais profundos para a elaboração de 

hipóteses quanto ao preenchimento das lacunas. 

A avaliação da compreensão leitora é um tema controverso dentro dos estudos 

em linguagem e educação, sobretudo por estar extremamente vinculada à subjetividade 

do avaliador e do avaliado. Smith (2003) aponta que ―A compreensão da leitura não 

pode ser absolutamente medida, já que não é a quantidade de qualquer coisa‖. Ao dizer 

que não podemos medir em termos absolutos a compreensão, o autor nos alerta que 

devemos tomar cuidado com dicotomias como certo/errado durante o processo de 

avaliação. 

                                                           
28

 O Procedimento de Cloze tem a origem do seu nome no conceito de ―closure‖ (fechamento) da 

psicologia da Gestalt. Assim como há uma aparente tendência humana de ―ver‖ um círculo incompleto 

como um círculo fechado – através do ―fechamento mental do círculo‖ e da transformação da imagem em 

uma forma familiar – também parece que os seres humanos tentam completar uma sentença mutilada 

preenchendo com palavras que completam o padrão de símbolos de linguagem com adequação aparente 

do significado (tradução nossa). 



65 
 

Por isso, durante o julgamento das respostas às lacunas do teste de Cloze, 

estivemos cientes de que não havia uma única resposta adequada. Nosso trabalho foi 

também o de depreender a leitura feita pelo participante e julgar se ela era uma leitura 

possível, que garantisse a coerência do texto. Este é um esforço necessário na busca pela 

efetividade da avaliação. 

Para fins de comparação do comportamento cognitivo entre os grupos, nativos e 

imigrantes digitais, comparamos o desempenho de participantes classificados como 

nativos digitais com o dos classificados como imigrantes digitais em termos de 

compreensão do texto (score de erros) e memória (número de palavras recordadas), 

conforme mostrado no capítulo dedicado aos resultados da pesquisa. 

 

4.1.1 Design Experimental 

 

Nesta seção detalharemos o método e a técnica do experimento. Para realizar o 

Teste de Cloze, seguimos as seguintes etapas: a) selecionamos o texto a ser avaliado; b) 

excluímos a décima sexta palavra e, a partir dela, toda quinta palavra do trecho 

selecionado foi retirada e substituída por lacunas de tamanho único; c) o texto foi 

apresentado aos participantes, que não entraram em contato previamente com o texto 

integral; d) instruiu-se que os participantes preenchessem as lacunas com as palavras 

que acreditassem terem sido retiradas, informando que não havia um gabarito a ser 

seguido, qualquer palavra que completasse o sentido do texto seria válida. Por fim, 

consideramos corretas as respostas que completaram a lacuna de forma a manter a 

coesão e a coerência do texto. 

Quando o participante devolvia o texto com as lacunas preenchidas, 

entregávamos a ele uma folha contendo 10 palavras que ele deveria julgar se estavam 

presentes no texto ou não, conforme Anexo F, com o objetivo de avaliar sua memória.  

Como podemos perceber, o método é off-line (não cronométrico), pois se trata 

de uma aferição feita em um momento posterior ao do processamento linguístico, ainda 

que imediatamente subsequente a este. 
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4.1.2 Variáveis e Condições 

 

As variáveis dependentes foram o score de acerto no Teste de Cloze e o 

número de palavras recordadas do texto. As variáveis independentes foram a 

classificação em nativo digital ou imigrante digital de acordo com o questionário, o 

meio utilizado para a leitura (papel ou computador) e o tamanho do texto (curto ou 

longo), conforme a Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Variáveis do Experimento 

Variáveis Independentes 

- Grupo (nativos/imigrantes) 

- Tamanho do texto (curto/longo) 

- Meio de leitura (tela/papel) 

Variáveis Dependentes 
- Score no teste 

- N°. de Palavras Recordadas 

 

Temos, portanto, oito condições experimentais. A saber: 1) Nativos digitais 

lendo texto longo em papel; 2) Nativos digitais lendo texto longo em tela; 3) Nativos 

digitais lendo texto curto em papel; 4) Nativos digitais lendo texto curto em tela; 5) 

Imigrantes digitais lendo texto longo em papel; 6) Imigrantes digitais lendo texto longo 

em tela; 7) Imigrantes digitais lendo texto curto em papel; 8) Imigrantes digitais lendo 

texto curto em tela. 

 

Tabela 3 - Plano Fatorial do Experimento (2 x 2 x 2) 

               Var. Ind. 

Var. Dep. 

Nativos Digitais (ND) Imigrantes Digitais (ID) 

Texto Longo (TL) Texto Curto (TC) Texto Longo (TL) Texto Curto (TC) 

Papel 

(LP) 

Tela 

(LT) 

Papel 

(LP) 

Tela 

(LT) 

Papel 

(LP) 

Tela 

(LT) 

Papel 

(LP) 

Tela 

(LT) 

Score no teste (ST) 
ST ND 

TL LP* 

ST ND 

TL LT* 

ST ND 

TC LP* 

ST ND 

TC LT* 

ST ID TL 

LP* 

ST ID 

TL LT* 

ST ID 

TC LP* 

ST ID 

TC LT* 

N°. de Palavras 

Recordadas (PR) 

PR ND 

TL LP* 

PR ND 

TL LT* 

PR ND 

TC LP* 

PR ND 

TC LT* 

PR ID TL 

LP* 

PR ID 

TL LT* 

PR ID 

TC LP* 

PR ID 

TC LT* 

* Medidas das variáveis dependentes a serem preenchidas com os resultados do experimento 
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4.1.3 Material 

 

Quanto ao material, usamos um texto, com uma versão curta e uma versão 

longa. O gênero do texto selecionado foi crônica, por ser um gênero jornalístico, com 

grau de complexidade baixo, ainda que ficcional. A opção pelo texto de ficção e não 

informativo ou instrucional se dá por conta da observação que Carr (2011) faz em 

relação à importância desse tipo de leitura, já que o texto de ficção nos exige um grau de 

abstração e concentração maior para seu entendimento. Para avaliar o nível de 

concentração, comparamos o resultado nas questões referentes aos textos curtos e 

longos. 

 

4.1.4 Procedimentos 

 

As tarefas realizadas pelos participantes foram divididas em dois momentos: no 

primeiro momento, tivemos a resposta ao questionário do Anexo A, que serviu para 

classificar os participantes em nativos ou imigrantes digitais. 

Em um segundo momento, entramos em contato com os participantes 

selecionados de acordo com o perfil de acesso à Internet e agendamos horários com 

cada um deles. 

Dividimos os grupos dos nativos digitais e dos imigrantes digitais em 4 

subgrupos cada: 1) os que leram a versão longa do texto selecionado no computador; 2) 

os que leram a versão longa do texto selecionado no papel; 3) os que leram a versão 

curta do texto selecionado no computador e 4) os que leram a versão curta do texto 

selecionado no papel. 

Cada participante recebeu a instrução de ler o texto recebido e preencher as 

lacunas com palavras que consideravam que completariam o sentido do texto. Os 

participantes que realizaram a tarefa no computador, utilizaram o programa Microsoft 

Word, pela maior familiaridade com o programa em relação a outras plataformas. 

Depois, sem acesso ao texto, cada participante julgou se as 12 palavras que 

apresentamos faziam parte do texto. Ressaltamos que não identificamos os participantes 
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pelos nomes na pesquisa e todos eles assinaram o termo de consentimento de 

participação no experimento que se encontra no Anexo G. 

 

4.1.5 Participantes 

 

O questionário foi aplicado a um total de 122 alunos de nível superior da 

Universidade Federal Fluminense dos períodos iniciais dos cursos de Letras e 

Jornalismo e, dentre eles, selecionamos dois grupos: os maiores de 40 anos e os 

menores de 25 anos, descartando os participantes cuja idade estava entre 25 e 40, 

conforme Anexo J. Dentro do grupo dos maiores de 40, selecionamos os oito que se 

propuseram a participar do experimento seguindo a ordem de menor pontuação no 

questionário para montar o grupo de imigrantes digitais. Já para formar o grupo de 

nativos digitais, selecionamos as 24 maiores pontuações dentro do grupo dos menores 

de 25 anos dentre os participantes que estavam disponíveis para a aplicação do 

experimento. Como pode ser observado no Anexo A, as perguntas estão relacionadas à 

rotina e ao histórico de uso da Internet do participante. 

A distribuição foi entre sujeitos, ou seja, os participantes não estavam expostos 

às mesmas condições experimentais. No caso, os participantes dos dois grupos – 

experimental e controle – foram divididos em quatro subgrupos e cada subgrupo foi 

exposto a um tipo de condição (texto longo na tela, texto longo no papel, texto curto na 

tela e texto curto no papel). 

 

4.1.6 Resultados 

 

Antes de apresentarmos os resultados e as estatísticas do experimento, vamos 

exemplificar como se deu a correção do Teste de Cloze. 

No Anexo H, encontra-se o teste do participante NTLP1, que era um nativo digital 

lendo a versão longa do texto no papel. Como podemos perceber, o participante 

demonstrou uma excelente compreensão do texto, preenchendo satisfatoriamente quase 

a totalidade das lacunas. Se compararmos com o teste do participante ITCT2, um 
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imigrante digital lendo a versão curta do teste na tela, vemos uma diferença muito 

grande no padrão de respostas. Vamos considerar o trecho a seguir, igual nos dois 

testes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No teste do participante NTPL1, observamos algumas respostas diferentes do 

texto original, como ―agitada‖ e ―agora‖, ―ainda‖ e ―talvez‖, ―grupo‖ e ―sistema‖, 

―apenas‖ e ―ainda‖. Tais palavras não são sinônimas, no entanto, se trocadas no texto 

não causam problemas para a coesão e coerência, ou seja, criam uma leitura possível e, 

portanto, foram consideradas como adequadas. 

Já no teste do participante ITCT2, vemos também palavras diferentes das 

presentes no texto original, mas tais escolhas deixaram o texto incoerente e foram 

consideradas inadequadas, como por exemplo: ―delira‖ e ―agora‖, ―ignorância‖ e 

O tocador de tuba e o violoncelista atracam-se. Os outros membros do quarteto entram na 

briga. A plateia agora grita e pula. É o caos! Simbolizando, talvez, a falência final de todo 

o sistema de valores que teve início com o iluminismo europeu ou o triunfo do instinto 

sobre a razão ou ainda, uma pane mental do autor. Sobre o palco, um dos resultados da 

briga é que agora quem está com o bigode ruivo é a violista. Vendo-a assim, o tocador de 

tuba para de morder a perna do segundo violinista, abre os braços e grita: ―Mamãe!‖ 

Figura 7 - Trecho Original 

Figura 8 - Trecho do Participante NTLP1 

Figura 9 - Trecho do Participante ITCT2 
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―talvez‖, ―respeito‖ e ―sistema‖, ―aquele‖ e ―início‖, ―homem‖ e ―tocador‖, ―nu‖ e 

―braços‖.  

A palavra ―delira‖ foi considerada inadequada porque para estar presente naquele 

contexto era necessária a inserção de uma vírgula e os participantes não foram 

instruídos a mexerem na pontuação. No caso de ―homem‖, o sentido não está distante de 

―tocador‖, já que o tocador é um homem. No entanto, a palavra foi considerada 

inadequada porque o sintagma ―homem de tuba‖ é diferente de ―tocador de tuba‖. Para 

que pudesse fazer sentido, o personagem do texto deveria estar vestido com a tuba e não 

tocando a tuba. Já em ―ignorância‖, ―respeito‖, ―aquele‖ e ―nu‖ não há nenhuma 

correlação entre o sentido da palavra e o contexto dado, caracterizando inadequações 

semânticas. Já o vocábulo ―desfecho‖, escrito com incorreção ortográfica pelo 

participante ITCT2, foi considerado correto, pois apesar de causar um estranhamento na 

frase em termos de estilo, é cabível semanticamente. 

Todos os testes foram analisados nos termos acima. Abaixo seguem as tabelas 

com os resultados, em porcentagem, obtidos pelos participantes. 

 

Tabela 4 - Resultados dos Imigrantes Digitais 

Imigrantes Cloze % Memória % 

TLP1 86 83,33 

TLP2 90 58,33 

TLT1 82 50 

TLT2 65 50 

TCP1 90,24 83,33 

TCP2 75,6 75 

TCT1 73,17 66,66 

TCT2 41,46 41,66 
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Tabela 5 - Resultados dos Nativos Digitais 

Nativos Cloze % Memória % 

TLP1 97 91,66 

TLP2 86 58,33 

TLP3 91 66,66 

TLP4 93 75 

TLP5 91 50 

TLP6 71 50 

TLT1 98 91,66 

TLT2 86 58,33 

TLT3 88 50 

TLT4 91 66,66 

TLT5 75 41,66 

TLT6 87 66,66 

TCP1 90,24 50 

TCP2 80,48 66,66 

TCP3 87,8 75 

TCP4 70,73 91,66 

TCP5 82,92 58,33 

TCP6 90,24 100 

TCT1 97,56 75 

TCT2 90,24 91,66 

TCT3 78,04 50 

TCT4 73,17 66,66 

TCT5 68,29 58,33 

TCT6 85,36 58,33 

 

Tabela 6 - Média dos Resultados dos Imigrantes Digitais 

               Var. Ind. Imigrantes Digitais (ID) 

Var. Dep. Texto Longo (TL) Texto Curto (TC) 

  Papel (LP) Tela (LT) 
Papel 

(LP) 
Tela (LT) 

Score no teste (ST) 86 73,5 73,16 57,31 

N°. de Palavras 

Recordadas (PR) 
66,66 50 77,77 54,16 
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Tabela 7 - Média dos Resultados dos Nativos Digitais 

               Var. Ind. Nativos Digitais (ND) 

Var. Dep. Texto Longo (TL) Texto Curto (TC) 

  Papel (LP) Tela (LT) 
Papel 

(LP) 
Tela (LT) 

Score no teste (ST) 88,16 87,5 84,23 82,11 

N°. de Palavras 

Recordadas (PR) 
65,27 62,49 73,6 66,66 

 

Tabela 8 - Resultados do Teste de Cloze (Papel x Tela) 

 

PAPEL TELA 

ACERTOS 82,88 75,1 

ERROS 17,12 24,9 

TOTAL 100 100 

 

Tabela 9 - Resultados do Teste de Memória (Papel x Tela) 

 

PAPEL TELA 

ACERTOS 70,82 58,33 

ERROS 29,18 41,67 

TOTAL 100 100 

 

Tabela 10 - Resultados do Teste de Cloze (Texto Longo x Texto Curto) 

 

LONGO CURTO 

ACERTOS 83,79 74,2 

ERROS 16,21 25,8 

TOTAL 100 100 

 

Tabela 11 - Resultados do Teste de Memória (Texto Longo x Texto Curto) 

 

LONGO CURTO 

ACERTOS 61,1 68,05 

ERROS 38,9 31,95 

TOTAL 100 100 

 

Tabela 12 - Resultados do Teste de Cloze (Nativos x Imigrantes) 

 

NATIVO IMIGRANTE 

ACERTOS 85,5 72,49 

ERROS 14,5 27,51 

TOTAL 100 100 
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Tabela 13 - Resultados do Teste de Memória (Nativos x Imigrantes) 

 

NATIVO IMIGRANTE 

ACERTOS 67 62,14 

ERROS 33 37,86 

TOTAL 100 100 

 

Tabela 14 - Resultados do Teste de Cloze dos Nativos Digitais (Papel x Tela) 

 

NDPA NDTE 

ACERTOS 86,19 84,8 

ERROS 13,81 15,2 

TOTAL 100 100 

 

Tabela 15 - Resultados do Teste de Memória dos Nativos Digitais (Papel x Tela) 

 

NDPA NDTE 

ACERTOS 69,43 64,57 

ERROS 30,57 35,43 

TOTAL 100 100 

 

Tabela 16 - Resultados do Teste de Cloze dos Imigrantes Digitais (Papel x Tela) 

 

IDPA IDTE 

ACERTOS 79,58 65,4 

ERROS 20,42 34,6 

TOTAL 100 100 

 

Tabela 17 - Resultados do Teste de Memória dos Imigrantes Digitais (Papel x Tela) 

 

IDPA IDTE 

ACERTOS 72,21 52,08 

ERROS 27,79 47,92 

TOTAL 100 100 

 

A análise estatística dos dados foi essencial para que pudéssemos interpretar os 

resultados. Para tal, usamos o a ferramenta de estatística Action, um suplemento do 

programa Microsoft Excel. Com o Action, pudemos realizar os testes Qui-quadrado de 

Aderência, Homogeneidade e Independência para depreender a validade das respostas e 

o comportamento das variáveis no resultado do experimento. 
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Com o teste de Aderência, verificamos que para o teste de Cloze, somente o 

resultado encontrado para os imigrantes digitais lendo o texto curto na tela (ITCT) não 

foi estatisticamente relevante para nossas inferências, ou seja, foi fruto de aleatoriedade 

(p>.05). Todas as outras condições passaram pelo teste (p<.05), significando que seus 

resultados têm grande probabilidade de se repetirem em experimentos futuros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No teste de homogeneidade em que comparamos a variável independente 

tamanho do texto em cada grupo, inferimos que tal variável não teve efeito (p>.05), 

conforme mostrado abaixo. 

A partir do gráfico acima, percebemos que nativos e imigrantes tiveram um 

comportamento similar no que se refere ao tamanho do texto, sendo os nativos 

ligeiramente melhores nos textos curtos e os imigrantes ligeiramente melhores nos 

textos longos. No entanto, como já dito, essa diferença não foi significativa. 

 

Figura 10 - Gráfico de Homogeneidade da Variável 

Tamanho do Texto (Cloze) 



75 
 

TELA PAPEL

Gráfico da Tabela Cruzada
P
ro
p
o
rç
ã
o

0
.0

0
.2

0
.4

0
.6

0
.8

1
.0

NATIVO

IMIGRANTE

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quanto à variável independente suporte de leitura, também não tivemos 

diferenças significativas no comportamento dos dois grupos (p>.05). O que se percebe 

pelo gráfico, no entanto, é que a diferença entre os grupos é maior quando a leitura é 

feita na tela, ou seja, no papel, seus resultados se aproximam e na tela, os nativos se 

saem melhor, conforme podemos observar no gráfico acima. 

Outro ponto a ser destacado é que os nativos apresentam sempre um resultado 

superior, tanto para o teste de homogeneidade da variável tamanho do texto quanto para 

a variável suporte de leitura, o que se pode notar nos gráficos das figuras 10 e 11. 

 

 

 

 

Figura 11- Gráfico de Homogeneidade da 

Variável Suporte de Leitura (Cloze) 
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Quando realizamos o teste de independência, não encontramos interação entre 

as variáveis tamanho do texto e suporte de leitura (p>.05). Como se pode observar no 

gráfico da figura 12, o comportamento das duas variáveis foi praticamente o mesmo. 

Isso significa que essas variáveis não interagem entre si, ou seja, o tamanho do texto 

não tem influência no resultado apenas em um determinado suporte ou um determinado 

suporte não tem influência apenas com um tamanho específico de texto. 

Agora partiremos para a análise dos testes no que se refere à variável 

dependente resposta ao teste de memória. No teste de aderência, apenas dois resultados 

se mostraram aleatórios (p>.05): os imigrantes digitais lendo texto longo e curto na tela 

(ITCT e ITCT). Esse resultado é bastante significativo para nossa pesquisa, pois 

significa que os imigrantes digitais quando realizaram a tarefa de memória no 

computador responderam aleatoriamente ao teste. 

 

 

Figura 12 - Gráfico de Independência das Variáveis 

Tamanho do Texto e Suporte de Leitura (Cloze) 
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Figura 13 - Gráfico de Homogeneidade da Variável Tamanho do Texto (Memória) 

 

 

Já a partir do teste de homogeneidade em que comparamos a variável 

independente tamanho do texto em cada grupo, inferimos que tal variável não teve 

efeito (p>.05). No gráfico a seguir, percebemos que nativos e imigrantes tiveram 

praticamente o mesmo comportamento no que se refere ao tamanho do texto, sendo os 

nativos melhores que os imigrantes com os dois tamanhos de texto. 
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Figura 14 - Gráfico de Homogeneidade da Variável Suporte de Leitura (Memória) 

 

 

Apesar de a diferença nos suportes de leitura não ser significativa (p>.05), 

observamos no gráfico a seguir uma pequena inversão no comportamento, com os 

imigrantes digitais ligeiramente acima dos nativos digitais no suporte papel, enquanto 

na tela os nativos digitais se saem visivelmente melhores, como podemos observar no 

gráfico. 
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Figura 15 - Gráfico de Independência das Variáveis Tamanho do Texto e Suporte 

de Leitura (Memória) 

 

 

Quando realizamos o teste de independência para o teste de memória, não 

encontramos interação entre as variáveis tamanho do texto e suporte de leitura (p>.05). 

Como se pode observar no gráfico da figura 15, o comportamento das duas variáveis foi 

praticamente o mesmo. Isso significa que essas variáveis não interagem entre si, ou seja, 

o tamanho do texto não tem influência no resultado apenas em um determinado suporte 

ou um determinado suporte não tem influência apenas com um tamanho específico de 

texto. No texto longo, os resultados foram um pouco inferiores aos do texto curto. 

A seguir, explicitaremos os resultados do teste de proporção que realizamos 

para comparar a variável suporte de leitura nos dois grupos. Quando fizemos o teste 

para o grupo dos nativos e para o grupo dos imigrantes, encontramos um resultado 

estatisticamente não significativo (p>.05) para o grupo dos nativos digitais e 

estatisticamente significativo (p<.05) para o grupo dos imigrantes digitais. Já quando 

juntamos os dois grupos, o resultado foi significativo (p<.05), conforme mostrado no 

gráfico abaixo. 
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Figura 16 - Gráfico da Tabela Cruzada para a Variável Suporte de Leitura 

 

 

Conforme já dito, encontramos um valor estatisticamente significativo (p<.05) 

para todos os participantes nas duas variáveis dependentes. Isso significa que quando 

juntamos nativos e imigrantes digitais, o suporte de leitura é uma variável relevante, ou 

seja, rejeitamos a hipótese nula (H0). Conforme observado no gráfico acima, tanto no 

teste de Cloze quanto no teste de memória, os participantes se saíram melhor quando 

realizaram as tarefas no papel em comparação com a tela do computador. 

4.1.7 Discussão 
 

A variável independente tamanho do texto teve um efeito inesperado em 

nossos resultados. A hipótese inicial era de que os participantes teriam mais dificuldade 

para interpretar o texto longo pela necessidade de se concentrar por um período de 

tempo maior, no entanto, pelos testes estatísticos, não pudemos rejeitar a hipótese nula 
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(H0). Isso pode gerar três interpretações possíveis: a primeira está ligada ao fato de que 

a diferença no tamanho do texto não foi suficiente para causar um problema de 

concentração, a segunda ao fato de que o texto longo forneceu mais informações ao 

participante, que conseguiu ter mais base para preencher as lacunas do Teste de Cloze. 

Essa explicação nos faz refletir também acerca das partes do texto que foram eliminadas 

na versão curta. Todas essas partes suprimidas eram descritivas e apesar de não 

causarem uma alteração no sentido global do texto, tinham o propósito de situar o leitor 

e contribuir para a compreensão do texto. A terceira interpretação se refere ao fato de 

que nativos digitais e imigrantes digitais não apresentam dificuldades quanto à 

concentração independente do suporte da leitura. O mesmo se aplica à memória, o que 

indica que o tamanho do texto é irrelevante para a retenção de informações lexicais. 

Quanto à variável independente de grupo, tivemos um resultado melhor no 

grupo dos nativos digitais em quase todas as condições. A única exceção foi no teste de 

memória na leitura em papel. Isso contraria a hipótese levantada a partir das reflexões 

de CARR (2011) de que o uso de Internet desde os primeiros estágios de vida pode ter 

um impacto negativo para a compreensão de textos. No entanto, nossos resultados não 

nos permitem afirmar que os nativos digitais estão lendo melhor que os imigrantes 

digitais, conforme explicaremos abaixo. 

Durante a aplicação dos testes e em conversas informais com os participantes, 

pudemos perceber que alguns dos imigrantes digitais tinham uma defasagem no 

aprendizado em relação aos nativos digitais. Alguns deles estão finalmente inscritos em 

um curso superior depois de muitos anos de trabalho e dificuldades para estudar e 

aprender, muitas vezes tendo concluído o ensino médio através da educação de jovens e 

adultos. No outro oposto, os nativos digitais de forma geral acabaram de sair do ensino 

médio e possuem, comparativamente, muito mais estrutura familiar e financeira para se 

dedicar aos estudos. 

Apesar de termos controlado a variável escolaridade, a fim de homogeneizar o 

grupo experimental e o grupo controle, percebemos no decorrer da aplicação dos testes 

que há um abismo sociocultural dentro da universidade. Ainda que todos os 

participantes tenham passado recentemente pelo ENEM (Exame Nacional do Ensino 

Médio) para ingresso na universidade, existe uma discrepância muito grande no nível de 
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conhecimento e nos hábitos de leitura entre os ingressantes, o que influencia no nosso 

resultado. 

Além disso, o fato de os imigrantes digitais não terem familiaridade com as 

novas ferramentas digitais é um indicativo também, no geral, de baixo poder aquisitivo, 

o que se reflete na qualidade do ensino e no acesso a bens culturais e informação a que 

estiveram expostos ao longo da vida. Por conta desses fatores, não podemos concluir se 

a variável grupal teve efeito sobre nossos resultados.  

No Teste de Cloze, todos os resultados no papel foram melhores em 

comparação com os resultados na tela, conforme mostrado na Figura 16, o que significa 

que ler em um meio digital ainda acarreta uma sobrecarga cognitiva e gera um 

decréscimo na nossa capacidade de compreender um texto. No entanto, quando 

realizamos o teste de proporção para cada grupo, vimos que o meio de leitura só teve 

efeito para o grupo dos nativos digitais. Isso pode indicar que as próximas gerações 

terão cada vez menos prejuízos com a leitura em meios digitais. 

No teste de memória, esse padrão se repete. Enquanto os nativos digitais têm 

desempenho ligeiramente superior no papel, os imigrantes digitais têm um desempenho 

muito superior no papel, o que nos faz questionar: será que isso indica que a cada 

geração que passa, teremos menos prejuízos com a leitura em meios digitais? 

Naturalmente, para responder a esse questionamento, é necessário realizar novos 

experimentos que possam se somar ao presente estudo e aos que já foram realizados 

anteriormente por outros pesquisadores e que possam ampliar nosso conhecimento a 

respeito do tema. 
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Capítulo 6 – Considerações Finais 

 

A partir do referencial teórico, adotamos como hipótese a ideia de que os nativos 

digitais leem de forma mais superficial que os imigrantes digitais (CARR, 2011). Sendo 

a leitura uma atividade extremamente complexa do ponto de vista cognitivo 

(DEHAENE, 2009), é de se imaginar que a leitura em um suporte que promova a 

dispersão provoque um encargo cognitivo em relação à leitura em papel. No entanto, 

conforme já apresentado, os nativos digitais se saíram melhor que os imigrantes digitais 

nas tarefas de leitura e memória. 

Por um lado, esse resultado nos mostra que, apesar das diferenças neurológicas 

observadas no cérebro dos nativos digitais por conta da reorganização cortical causada 

pelo uso de ferramentas digitais (SMALL, 2009), não precisamos ficar tão alarmados 

quanto aos estragos dessas mudanças, é possível que elas não causem déficits tão 

preocupantes quanto podemos pensar a princípio. É provável que em um futuro próximo 

a comunidade médica e científica reveja as recomendações para o uso de ferramentas 

digitais, mostrada na Tabela 1, visto que a cada dia aumenta o número de atividades que 

realizamos nesses ambientes. 

A análise dos resultados nos aponta ainda para a necessidade de ter muito 

cuidado ao escolher os participantes de experimentos dessa natureza e para a 

importância da tentativa de minimizar os efeitos de possíveis variáveis de confusão nos 

resultados. Apesar de termos controlado a variável escolaridade no experimento, isso 

não foi suficiente para garantir que os dois grupos ficassem homogêneos em termos 

socioculturais, o que acabou por influenciar no resultado. 

Apesar disso, nosso experimento indicou que o tamanho do texto não teve efeito 

para o resultado do teste e o suporte foi, sim, relevante para a eficiência da leitura, 

sobretudo dentre os imigrantes digitais. Somente a realização de mais experimentos que 

levem em consideração os achados da presente pesquisa pode fornecer respostas mais 

sólidas e confiáveis a respeito do nosso objeto. 

Esperamos que essas conclusões possam ser importantes para o desenvolvimento 

de um conhecimento mais consolidado a respeito do impacto cognitivo da tecnologia 

em nosso cotidiano e, especificamente, a respeito dos efeitos do uso de meios digitais 
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para a leitura e as diferenças entre meios digitais e papel no que se refere a como 

interpretamos informações. 

Ainda que não se possa afirmar categoricamente, nossos resultados sugerem que 

o uso de meios digitais como suporte para a leitura causa um prejuízo na eficiência da 

mesma. Tal fato é preocupante para a sociedade, visto que no Brasil a leitura ainda é um 

problema muito grave em termos educacionais. Com o uso das novas tecnologias se 

expandindo cada dia mais entre jovens e idosos de todas as camadas sociais, as 

consequências podem ser negativas. 

Por outro lado, o aumento do uso de tecnologias nos propicia um acesso muito 

ampliado à informação e se soubermos aproveitar adequadamente essa vantagem e se 

dosarmos o uso de tecnologias, teremos muito a ganhar. 

A mídia nos apresenta matérias alarmistas sobre o tema que se baseiam em 

pesquisas realizadas no exterior, como é o caso da notícia da Veja intitulada ―O 

ambiente digital está alterando o nosso cérebro de forma inédita, diz neurologista 

britânica‖ e a ainda mais veemente reportagem da Época ―Internet faz mal ao cérebro‖. 

No entanto, cabe a nós, pesquisadores, investigarmos de forma metódica e 

comprometida com a realidade as transformações que de fato estão acontecendo no 

cérebro e no nosso comportamento cognitivo. 

Embora alterações no padrão sináptico ou na concentração de massa cinzenta em 

determinada área cerebral não sejam exclusivas da nossa época (CARR, 2011), já que 

desde sempre o nosso cérebro esteve à mercê das nossas atividades diárias e da nossa 

interação com as técnicas e ferramentas que foram surgindo, não sabemos se elas serão 

mais positivas que negativas, e isso só o tempo e mais pesquisas poderão nos dizer. 

Apesar de nossos resultados sugerirem que a leitura é mais eficiente em papel, o 

fato é que estamos apenas no início da busca por mais evidências de quais são os 

impactos das mudanças neurológicas que estão ocorrendo em nosso cérebro para as 

atividades intelectuais do dia a dia, como é o caso da leitura. 

A Psicolinguística, estudo com uma perspectiva cognitiva sobre o 

comportamento linguístico humano, tem ainda grandes contribuições a fazer para a 

sociedade no que se refere à leitura e ao ambiente virtual, na medida em que as 

conclusões tiradas a partir de pesquisas experimentais podem – e devem – dialogar com 

as pesquisas pedagógicas sobre o tema. 
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Ao tecer as considerações finais da presente pesquisa, é necessário que 

retomemos a ideia da epígrafe: ―Um público comprometido com a leitura é crítico, 

rebelde, inquieto, pouco manipulável e não crê em lemas que alguns fazem passar por 

ideias‖. Essa frase do escritor peruano Mario Vargas Llosa consta no prefácio da 3ª 

edição do livro Retratos da Leitura no Brasil, do Instituto Pró-Livro
29

 e resume a nossa 

necessidade, enquanto nação, de dar atenção para o tema da leitura como forma de 

acesso à educação. 

A história do Brasil é marcada pela exploração e pela dominação em todos os 

âmbitos possíveis, inclusive o cultural e intelectual. E essa talvez seja a forma mais 

cruel de subordinar um povo ao outro. De nós, desde o início da colonização, foi tirado 

o direito de pensar, de questionar, de interpretar a realidade e agir contra ela, o que 

obviamente nos causa graves consequências até os dias de hoje. Talvez séculos ainda 

sejam necessários para romper todas as correntes que já nos prenderam. Parece, no 

entanto, que a corrente da dominação intelectual é ainda a mais difícil de ser rompida. 

Na teoria, somos livres, educados e vivemos em uma democracia. Na prática, somos 

uma legião de analfabetos funcionais manipulados por uma mídia que atende ao 

interesse da elite. Seguimos colonizados. 

Reverter esse quadro depende do esforço coletivo e passa por valorizar os 

profissionais da educação, estimular a leitura como forma de acesso à educação e à 

cultura, promover debates e incentivar a pesquisa que se volta para a leitura. Precisamos 

gerar conhecimento sobre o tema, pois só assim entenderemos as bases do problema. 

Além disso, as mudanças sociais e cognitivas trazidas pelo aumento do uso das 

novas ferramentas digitais são um tema pertinente para se pensar em como as gerações 

futuras lidarão com a informação e para tentar minimizar os possíveis efeitos negativos 

dos nossos novos hábitos. As mudanças no nosso cérebro não devem representar uma 

ameaça, mas uma oportunidade para potencializar nossas capacidades e fazer com que 

nos tornemos pessoas mais evoluídas, o que não será possível se negligenciarmos a 

importância do ato de ler. 

É justamente nesse sentido que a presente pesquisa caminha. Precisamos juntar 

nossas vozes, dentro das diferentes áreas, para tentar lutar contra o analfabetismo 

                                                           
29

 In. http://prolivro.org.br/home/images/relatorios_boletins/3_ed_pesquisa_retratos_leitura_IPL.pdf, 

acesso em 10 de fevereiro de 2016. 

http://prolivro.org.br/home/images/relatorios_boletins/3_ed_pesquisa_retratos_leitura_IPL.pdf
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funcional, contra a opressão a um povo que mal tem direito ao acesso a informação, 

como nos mostram os dados do 3º Indicador Nacional de Analfabetismo Funcional
30

. 

A formação do leitor crítico em um dado contexto sociocultural se confunde com a 

formação do cidadão, pois não há como pensar em cidadania sem passar pela questão da 

autonomia na leitura, que é ainda a maior forma de acesso a notícias, ideias e ideologias, 

sobretudo em um ambiente como a Internet, democrática por definição e com uma 

profusão de informações nunca antes vista. 

O desafio para as gerações futuras de educadores será, mais do que nunca, 

justamente o de incentivar a leitura crítica e a reflexão em crianças e jovens em 

formação. Em tempos de Internet, precisamos, antes de tudo, saber tratar as informações 

e posicionar-nos criticamente, já que somente a leitura e a capacidade de pensar de 

forma crítica serão armas eficientes para nos tirar da condição de servidão.  

  

                                                           
30

 Disponível em: http://www.ipm.org.br/download/inaf03.pdf, acesso em 08 de maio de 2015.  

http://www.ipm.org.br/download/inaf03.pdf
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ANEXO A 
 

 
 
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
INSTITUTO DE LETRAS 
PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS DE LINGUAGEM 

 
 

Questionário 
 
Responda aos seguintes campos da forma mais precisa possível: 

Nome: Sexo: (  ) F    (   ) M Idade: 

Grau de Escolaridade: 

Quando acessou a Internet pela primeira vez? 
(  ) Há menos de 10 anos 
(  ) Há mais de 10 anos 

Você possui computador em casa? 
(   ) Sim 
(   ) Não 

Em caso afirmativo, há quantos anos possui computador em casa? 
(   ) Há menos de 10 anos 
(   ) Há mais de 10 anos 

Você possui celular/tablet com acesso à Internet? 
(   ) Sim 
(   ) Não 

Quantos dias por semana você costuma usar a Internet? 
(   ) Até 4 dias por semana 
(   ) 5 ou mais dias por semana 

Nos dias em que acessa a Internet, costuma passar quantas horas conectado em média? 
(   ) Até 2 horas 
(   ) 3 ou mais horas 

Você se considera um usuário assíduo e proficiente de Internet? 
(   ) Sim 
(   ) Não 

Marque um X nas páginas/serviços que você costumar usar ao acessar a Internet: 

(   ) E-mail 
(   ) Ler notícias 
(   ) Internet Banking 
(   ) Plataformas de Educação à Distância 
(incluindo ensino de idiomas) 
(   ) Sites/apps de relacionamento (Tinder) 
(   ) Trocar mensagens instantâneas (SMS, 
Whatsapp)  

(   ) Redes Sociais (Facebook, Twitter) 
(   ) Jogos 
(   ) Baixar músicas/filmes/seriados 
(   ) Pesquisas em mecanismos de buscas  
(   ) Leitura de ebooks 
(   ) Ler charges, tirinhas (9gag, sites de 
memes) 
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ANEXO B 

Texto Longo 

O Recital – crônica de Luis Fernando Veríssimo 

Uma boa maneira de começar um conto é imaginar uma situação rigidamente formal — 

digamos, um recital de quarteto de cordas — e depois começar a desfiá-la, como um pulôver 

velho. Então vejamos. Um recital de quarteto de cordas. 

O quarteto entra no palco sob educados aplausos da seleta plateia. São três homens e uma 

mulher. A mulher, que é jovem e bonita, toca viola. Veste um longo vestido preto. Os três 

homens estão de fraque. Tomam os seus lugares atrás das partituras. Da esquerda para a direita: 

um violino, outro violino, a viola e o violoncelo. Deixa ver se não esqueci nenhum detalhe. O 

violoncelista tem um grande bigode ruivo. Isto pode se revelar importante mais tarde, no conto. 

Ou não. 

Os quatro afinam seus instrumentos. Depois, silêncio. Aquela expectativa nervosa que precede o 

início de qualquer concerto. As últimas tossidas da plateia. O primeiro violinista consulta seus 

pares com um olhar discreto. Estão todos prontos, o violinista coloca o instrumento sob o 

queixo e posiciona seu arco. Vai começar o recital. Nisso… 

Nisso, o quê? Qual a coisa mais insólita que pode acontecer num recital de um quarteto de 

cordas? Passar uma manada de zebus pelo palco, por trás deles? Não. Uma manada de zebus 

passa, parte da plateia pula das suas poltronas e procura as saídas em pânico, outra parte fica 

paralisada e perplexa, mas depois tudo volta ao normal. O quarteto, que manteve-se firme em 

seu lugar até o último zebu — são profissionais e, mesmo, aquilo não pode estar acontecendo — 

começa a tocar. Nenhuma explicação é pedida ou oferecida. Segue o Mozart. 

Não. É preciso instalar-se no acontecimento, como a semente da confusão, uma pequena 

incongruência. Algo que crie apenas um mal-estar, de início e chegue lentamente, em etapas 

sucessivas, ao caos. Um morcego que posa na cabeça do segundo violinista durante um 

pizzicato. Não. Melhor ainda. Entra no palco um homem carregando uma tuba. 

Há um murmúrio na plateia. O que é aquilo? O homem entra, com sua tuba, dos bastidores. 

Posta-se ao lado do violoncelista. O primeiro violinista, retesado como um mergulhador que 

subitamente descobriu que não tem água na piscina, olha para a tuba entre fascinado e 

horrorizado. O que é aquilo? Depois de alguns instantes em que a tensão no ar é como a corda 

de um violino esticada ao máximo, o primeiro violinista fala: 

— Por favor… 

— O quê? — diz o homem da tuba, já na defensiva. — Vai dizer que eu não posso ficar aqui? 

— O que o senhor quer? 

— Quero tocar, ora. Podem começar que eu acompanho. 
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Alguns risos na plateia. Ruídos de impaciência. Ninguém nota que o violoncelista olhou para 

trás e quando deu com o tocador de tuba virou o rosto em seguida, como se quisesse se 

esconder. O primeiro violinista continua: 

— Retire-se, por favor. 

— Por quê? Quero tocar também. 

O primeiro violinista olha nervosamente para a plateia. Nunca em toda a sua carreira como líder 

do quarteto teve que enfrentar algo parecido. Uma vez um mosquito entrou na sua narina 

durante uma passagem de Vivaldi. Mas nunca uma tuba. 

— Por favor. Isto é um recital para quarteto de cordas. Vamos tocar Mozart. Não tem nenhuma 

parte para a tuba. 

— Eu improviso alguma coisa. Vocês começam e eu faço o um-pá-pá. 

Mais risos na plateia. Expressões de escândalo. De onde surgiu aquele homem com uma tuba? 

Ele nem está de fraque. Segundo algumas versões veste uma camisa do Vasco. Usa chinelos de 

dedo. A violista sente-se mal. O violinista ameaça chamar alguém dos bastidores para retirar o 

tocador de tuba a força. Mas ele aproxima o bocal do seu instrumento dos lábios e ameaça: 

— Se alguém se aproximar de mim eu toco pof! 

A perspectiva de se ouvir um pof naquele recinto paralisa a todos. 

— Está bem — diz o primeiro violinista. — Vamos conversar. Você, obviamente, entrou no 

lugar errado. Isto é um recital de cordas. Estamos nos preparando para tocar Mozart. Mozart não 

tem um-pá-pá. 

— Mozart não sabe o que está perdendo — diz o tocador de tuba, rindo para a plateia e tentando 

conquistar a sua simpatia. 

Não consegue. O ambiente é hostil. O tocador de tuba muda de tom. Torna-se ameaçador: 

— Está bem, seus elitistas. Acabou. Onde é que vocês pensam que estão, no século XVIII? Já 

houve 17 revoluções populares depois de Mozart. Vou confiscar estas partituras em nome do 

povo. Vocês todos serão interrogados. Um a um, pá-pá. 

Torna-se suplicante: 

— Por favor, só o que eu quero é tocar um pouco também. Eu sou humilde. Não pude estudar 

instrumento de cordas. Eu mesmo fiz esta tuba, de um Volkswagen velho. Deixa… 

Num tom sedutor, para a violista: 

— Eu represento os seus sonhos secretos. Sou um produto da sua imaginação lúbrica, confessa. 

Durante o Mozart, neste quarteto antisséptico, é em mim que você pensa. Na minha barriga e na 

minha tuba fálica. Você quer ser violada por mim num alegro assai, confessa… 

Finalmente, desafiador, para o violoncelista: 
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— Esse bigode ruivo. Estou reconhecendo. É o mesmo bigode que eu usava em 1968. Devolve! 

O tocador de tuba e o violoncelista atracam-se. Os outros membros do quarteto entram na briga. 

A plateia agora grita e pula. É o caos! Simbolizando, talvez, a falência final de todo o sistema de 

valores que teve início com o iluminismo europeu ou o triunfo do instinto sobre a razão ou 

ainda, uma pane mental do autor. Sobre o palco, um dos resultados da briga é que agora quem 

está com o bigode ruivo é a violista. Vendo-a assim, o tocador de tuba pára de morder a perna 

do segundo violinista, abre os braços e grita: ―Mamãe!‖ 
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ANEXO C 

Texto Curto 

O Recital – crônica de Luis Fernando Veríssimo 

Uma boa maneira de começar um conto é imaginar uma situação rigidamente formal — 

digamos, um recital de quarteto de cordas — e depois começar a desfiá-la, como um pulôver 

velho. Então vejamos. Um recital de quarteto de cordas. 

O quarteto entra no palco sob educados aplausos da seleta plateia. São três homens e uma 

mulher. Tomam os seus lugares atrás das partituras. Da esquerda para a direita: um violino, 

outro violino, a viola e o violoncelo. Deixa ver se não esqueci nenhum detalhe. O violoncelista 

tem um grande bigode ruivo. Isto pode se revelar importante mais tarde, no conto. Ou não. 

Qual a coisa mais insólita que pode acontecer num recital de um quarteto de cordas?  

Há um murmúrio na plateia. O que é aquilo? O homem entra, com sua tuba, dos bastidores. 

Posta-se ao lado do violoncelista. O primeiro violinista, retesado como um mergulhador que 

subitamente descobriu que não tem água na piscina, olha para a tuba entre fascinado e 

horrorizado. O que é aquilo? Depois de alguns instantes em que a tensão no ar é como a corda 

de um violino esticada ao máximo, o primeiro violinista fala: 

— Por favor… 

— O quê? — diz o homem da tuba, já na defensiva. — Vai dizer que eu não posso ficar aqui? 

— O que o senhor quer? 

— Quero tocar, ora. Podem começar que eu acompanho. 

— Por favor. Isto é um recital para quarteto de cordas. Vamos tocar Mozart. Não tem nenhuma 

parte para a tuba. 

— Eu improviso alguma coisa. Vocês começam e eu faço o um-pá-pá. 

— Está bem — diz o primeiro violinista. — Vamos conversar. Você, obviamente, entrou no 

lugar errado. Isto é um recital de cordas. Estamos nos preparando para tocar Mozart. Mozart não 

tem um-pá-pá. 

— Mozart não sabe o que está perdendo — diz o tocador de tuba, rindo para a plateia e tentando 

conquistar a sua simpatia. 

Não consegue. O ambiente é hostil. O tocador de tuba muda de tom. Torna-se ameaçador: 

— Está bem, seus elitistas. Acabou. Onde é que vocês pensam que estão, no século XVIII? Já 

houve 17 revoluções populares depois de Mozart. Vou confiscar estas partituras em nome do 

povo. Vocês todos serão interrogados. Um a um, pá-pá. 
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O tocador de tuba e o violoncelista atracam-se. Os outros membros do quarteto entram na briga. 

A plateia agora grita e pula. É o caos! Simbolizando, talvez, a falência final de todo o sistema de 

valores que teve início com o iluminismo europeu ou o triunfo do instinto sobre a razão ou 

ainda, uma pane mental do autor. Sobre o palco, um dos resultados da briga é que agora quem 

está com o bigode ruivo é a violista. Vendo-a assim, o tocador de tuba pára de morder a perna 

do segundo violinista, abre os braços e grita: ―Mamãe!‖ 
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ANEXO D 

 

Teste de Cloze – Texto Longo 

 

Leia o texto a seguir, uma crônica retirada da página da Internet do jornal 

Estadão, e preencha cada espaço em branco com apenas uma palavra que na sua 

opinião complete o sentido do texto. Lembre-se: não existe certo ou errado. 

 

 

O Recital – Crônica de Luis Fernando Veríssimo 

Uma boa maneira de começar um conto é imaginar uma situação rigidamente formal — 

digamos, um recital de quarteto de cordas — e depois começar a desfiá-la, como um pulôver 

velho. Então vejamos. Um recital de quarteto de cordas. 

O quarteto entra no palco __________ educados aplausos da seleta plateia. __________ três 

homens e uma mulher. __________ mulher, que é jovem e bonita, __________ viola. Veste um 

longo __________ preto. Os três homens estão __________ fraque. Tomam os seus 

__________ atrás das partituras. Da esquerda __________ a direita: um violino, outro 

__________, a viola e o violoncelo. Deixa __________ se não esqueci nenhum detalhe. 

__________ violoncelista tem um grande bigode ruivo. __________ pode se revelar importante 

mais __________, no conto. Ou não. 

Os quatro afinam __________ instrumentos. Depois, silêncio. Aquela expectativa nervosa 

__________ precede o início de qualquer __________. As últimas tossidas da plateia. 

__________ primeiro violinista consulta seus pares __________ um olhar discreto. Estão todos 

__________, o violinista coloca o instrumento __________ o queixo e posiciona seu arco. Vai 

__________ o recital. Nisso… 

Nisso, o quê? Qual a __________ mais insólita que pode acontecer num __________ de um 

quarteto de cordas? __________ uma manada de zebus pelo palco, por trás __________? Não. 

Uma manada de zebus passa, parte da __________ pula das suas poltronas e procura as 

__________ em pânico, outra parte fica paralisada __________ perplexa, mas depois tudo volta 

ao __________. O quarteto, que manteve-se firme em __________ lugar até o último zebu — 

são profissionais e, mesmo, __________ não pode estar acontecendo — começa a tocar. 

__________ explicação é pedida ou oferecida. Segue o Mozart. 

Não. É __________ instalar-se no acontecimento, como a semente __________  confusão, uma 

pequena incongruência. __________ que crie apenas um mal-estar, de início e __________  

lentamente, em etapas sucessivas, ao caos. Um morcego que __________  na cabeça do 

segundo violinista durante um pizzicato. Não. __________  ainda. Entra no palco um homem 

carregando uma tuba. 

Há um murmúrio na __________. O que é aquilo? O homem __________, com sua tuba, dos 

bastidores. Posta-se ao __________ do violoncelista. O primeiro violinista, retesado como um 

mergulhador que __________ descobriu que não tem água na piscina, olha para a tuba 



98 
 

__________ fascinado e horrorizado. O que é aquilo? __________ de alguns instantes em que a 

tensão no __________ é como a corda de um violino esticada ao máximo, o primeiro violinista 

fala: 

— Por __________ … 

— O quê? — diz o homem da tuba, já na __________. — Vai dizer que eu não __________ 

ficar aqui? 

— O que o senhor quer? 

— Quero __________, ora. Podem começar que eu acompanho. 

Alguns __________ na plateia. Ruídos de impaciência. __________ nota que o violoncelista 

olhou para trás e quando deu com o tocador de tuba __________ o rosto em seguida, como se 

quisesse se __________. O primeiro violinista continua: 

— Retire-se, __________ favor. 

— Por quê? Quero tocar também. 

O primeiro violinista __________ nervosamente para a plateia. __________ em toda a sua 

carreira como líder do __________ teve que enfrentar algo parecido. Uma vez __________ 

mosquito entrou na __________ narina durante uma passagem de Vivaldi. Mas __________ 

uma tuba. 

— Por favor. Isto é um recital para __________ de cordas. Vamos tocar Mozart. Não tem 

__________  parte para a tuba. 

— Eu improviso __________  coisa. Vocês começam e eu __________  o um-pá-pá. 

Mais risos na plateia. __________ de escândalo. De onde surgiu aquele __________ com uma 

tuba? Ele nem está de fraque. __________ algumas versões veste uma camisa do Vasco. Usa 

chinelos de __________. A violista sente-se mal. O violinista __________ chamar alguém dos 

bastidores para retirar o __________ de tuba a força. Mas ele aproxima o bocal do seu 

__________ dos lábios e ameaça: 

— Se alguém se __________ de mim eu toco pof! 

A perspectiva de se __________ um pof naquele recinto paralisa a todos. 

— Está __________ — diz o primeiro violinista. — __________ conversar. Você, obviamente, 

entrou no lugar __________. Isto é um recital de cordas. __________ nos preparando para tocar 

Mozart. Mozart não __________ um-pá-pá. 

— Mozart não sabe o que está __________ — diz o tocador de tuba, __________ para a plateia 

e tentando __________ a sua simpatia. 

Não consegue. O __________ é hostil. O tocador de tuba __________ de tom. Torna-se 

ameaçador: 
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— Está bem, seus elitistas. __________. Onde é que vocês pensam que estão, no __________ 

XVIII? Já houve 17 revoluções populares __________ de Mozart. Vou confiscar estas partituras 

em __________ do povo. Vocês todos serão interrogados. Um a __________, pá-pá. 

Torna-se suplicante: 

— Por favor, só o que eu __________ é tocar um pouco também. Eu __________ humilde. Não 

pude estudar instrumento de __________. Eu mesmo fiz esta tuba, de um Volkswagen velho. 

Deixa… 

Num __________ sedutor, para a violista: 

— Eu represento os seus __________ secretos. Sou um produto da sua imaginação lúbrica, 

confessa. __________ o Mozart, neste quarteto antisséptico, é em mim que __________ pensa. 

Na minha barriga e na minha __________ fálica. Você quer ser violada __________ mim num 

alegro assai, __________ … 

Finalmente, desafiador, para o violoncelista: 

— Esse bigode __________. Estou reconhecendo. É o mesmo __________ que eu usava em 

1968. Devolve! 

O tocador de tuba e o violoncelista atracam-se. Os __________ membros do quarteto entram na 

briga. A plateia __________ grita e pula. É o caos! Simbolizando, __________, a falência final 

de todo o __________ de valores que teve __________  com o iluminismo europeu ou 

__________  triunfo do instinto sobre a razão ou __________, uma pane mental do autor. Sobre 

o __________, um dos resultados da briga é que __________ quem está com o bigode ruivo é a 

violista. Vendo-a assim, o __________ de tuba para de morder a perna do segundo violinista, 

abre os __________ e grita: ―Mamãe!‖ 
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ANEXO E 

Teste de Cloze – Texto Curto 

 

O Recital – crônica de Luis Fernando Veríssimo 

Uma boa maneira de começar um conto é imaginar uma situação rigidamente formal — 

digamos, um recital de quarteto de cordas — e depois começar a desfiá-la, como um pulôver 

velho. Então vejamos. Um recital de quarteto de cordas. 

O quarteto entra no palco __________ educados aplausos da seleta plateia. __________ três 

homens e uma mulher. Tomam os seus __________ atrás das partituras. Da esquerda 

__________ a direita: um violino, outro __________, a viola e o violoncelo. Deixa __________ 

se não esqueci nenhum detalhe. __________ violoncelista tem um grande bigode ruivo. 

__________ pode se revelar importante mais tarde, no conto. Ou não. 

Qual a __________ mais insólita que pode acontecer num __________ de um quarteto de 

cordas?  

Há um murmúrio na __________. O que é aquilo? O homem __________, com sua tuba, dos 

bastidores. Posta-se ao __________ do violoncelista. O primeiro violinista, retesado como um 

mergulhador que __________ descobriu que não tem água na piscina, olha para a tuba 

__________ fascinado e horrorizado. O que é aquilo? __________ de alguns instantes em que a 

tensão no __________ é como a corda de um violino esticada ao máximo, o primeiro violinista 

fala: 

— Por __________… 

— O quê? — diz o homem da tuba, já na __________. — Vai dizer que eu não posso 

__________ aqui? 

— O que o senhor quer? 

— Quero __________, ora. Podem começar que eu acompanho. 

— Por favor. Isto é um recital para __________ de cordas. Vamos tocar Mozart. Não tem 

__________ parte para a tuba. 

— Eu improviso __________ coisa. Vocês começam e eu __________ o um-pá-pá. 

— Está __________ — diz o primeiro violinista. — __________ conversar. Você, obviamente, 

entrou no lugar __________. Isto é um recital de cordas. __________ nos preparando para tocar 

Mozart. Mozart não __________ um-pá-pá. 

— Mozart não sabe o que está __________ — diz o tocador de tuba, __________ para a plateia 

e tentando __________ a sua simpatia. 
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Não consegue. O __________ é hostil. O tocador de tuba __________ de tom. Torna-se 

ameaçador: 

— Está bem, seus elitistas. __________. Onde é que vocês pensam que estão, no __________ 

XVIII? Já houve 17 revoluções populares __________ de Mozart. Vou confiscar estas partituras 

em __________ do povo. Vocês todos serão interrogados. Um a __________, pá-pá. 

O tocador de tuba e o violoncelista atracam-se. Os __________ membros do quarteto entram na 

briga. A plateia __________ grita e pula. É o caos! Simbolizando, __________, a falência final 

de todo o __________ de valores que teve __________ com o iluminismo europeu ou 

__________ triunfo do instinto sobre a razão ou __________, uma pane mental do autor. Sobre 

o __________, um dos resultados da briga é que __________ quem está com o bigode ruivo é a 

violista. Vendo-a assim, o __________ de tuba pára de morder a perna do segundo violinista, 

abre os __________ e grita: ―Mamãe!‖ 
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ANEXO F 
 

Marque (   ) Sim se você julgar que a palavra apareceu no texto que acabou de ler e 

marque (  ) Não se julgar que a palavra não apareceu no texto que acabou de ler. Pense 

apenas nas palavras que estavam dadas no texto e não naquelas que você escreveu. 

 

1. conto  (   ) Sim  (   ) Não 

2. fumaça  (   ) Sim  (   ) Não 

3. violão  (   ) Sim  (   ) Não  

4. pulôver  (   ) Sim  (   ) Não 

5. música  (   ) Sim  (   ) Não 

6. integrantes  (   ) Sim  (   ) Não 

7. cadeira  (   ) Sim  (   ) Não 

8. moça  (   ) Sim  (   ) Não 

9. mergulhador (   ) Sim  (   ) Não 

10. cabelo  (   ) Sim  (   ) Não 

11. autor  (   ) Sim  (   ) Não  

12. manga  (   ) Sim  (   ) Não 
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ANEXO G 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO DE PARTICIPAÇÃO 

 

Responsáveis:  Joana Angélica da Silva de Souza (Matrícula: M069.114.014) 

   Eduardo Kenedy Nunes Areas (SIAPE nº 2373396) 

 

Este é um convite especial para você participar voluntariamente do estudo: “A LEITURA DOS NATIVOS DIGITAIS: 

UMA ABORDAGEM PSICOLINGUÍSTICA” Por favor, leia com atenção as informações abaixo antes de dar seu 

consentimento para participar do estudo. Qualquer dúvida pode ser esclarecida diretamente com a pesquisadora 

Joana Angélica da Silva de Souza (Fone: 21 979563324). 

 

OBJETIVO E BENEFÍCIOS DO ESTUDO  

O presente estudo tem como objetivo ampliar o conhecimento dentro da área da Psicolinguística acerca 

de fenômenos que envolvem a linguagem e a cognição humanas.  

 

PROCEDIMENTOS  

O experimento consiste no preenchimento de um questionário acerca do uso de internet, na leitura e 

preenchimento de lacunas (Teste de Cloze) de uma crônica de Luis Fernando Veríssimo e na resposta a um teste de 

memória relacionado ao texto lido. Duração aproximada: 1 sessão de 10 minutos (em sala de aula, para 

preenchimento do questionário) e 1 sessão de aproximadamente 40 minutos para o Teste de Cloze e Teste de 

Memória. 

 

DESPESAS/ RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO VOLUNTÁRIO  

Todos os sujeitos envolvidos nesta pesquisa são isentos de custos.  

 

PARTICIPAÇÃO VOLUNTÁRIA  

A sua participação neste estudo é voluntária e ele (a) terá plena e total liberdade para desistir do estudo a 

qualquer momento, sem que isso acarrete qualquer prejuízo para ele (a).  

 

GARANTIA DE SIGILO E PRIVACIDADE  

As informações relacionadas ao estudo são confidenciais e qualquer informação divulgada em relatório ou 

publicação será feita sob forma codificada, para que a confidencialidade seja mantida. O pesquisador garante que 

seu nome e sua imagem não serão divulgados sob hipótese alguma.  

 

Diante do exposto acima eu, ___________________________________________, declaro que fui esclarecido sobre 

os objetivos, procedimentos e benefícios do presente estudo. Participo de livre e espontânea vontade do estudo em 

questão. Foi-me assegurado o direito de abandonar o estudo a qualquer momento, se eu assim o desejar. Declaro 

também não possuir nenhum grau de dependência profissional ou educacional com a pesquisadora envolvida nesse 

projeto (ou seja, a pesquisadora desse projeto não pode me prejudicar de modo algum no trabalho ou nos estudos), 

não me sentindo pressionado de nenhum modo a participar dessa pesquisa. 

Niterói, ______ de ______________ de _________.  

 

 

 

 

________________________________________  

  Participante 
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ANEXO H 
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ANEXO I 
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ANEXO J 
 

TABELA DOS PARTICIPANTES DO EXPERIMENTO 

< 25 >40 
 

NATIVOS IDADE PONTOS 
 

IMIGRANTES IDADE PONTOS 

1 12 
 

11 19 19 
 

116 40 7 

2 13 
 

4 18 18 
 

45 43 9 

3 30 
 

28 22 18 
 

120 40 9 

4 36 
 

40 24 18 
 

36 48 10 

5 43 
 

74 19 18 
 

43 43 10 

6 45 
 

99 19 18 
 

12 41 12 

7 56 
 

15 20 17 
 

65 42 12 

8 65 
 

48 25 17 
 

68 50 12 

9 68 
 

58 22 17 
 

13 51 13 

10 80 
 

64 20 17 
 

30 41 13 

11 105 
 

93 19 17 
 

56 45 13 

14 116 
 

106 23 17 
 

80 49 14 

15 52 
 

1 18 16 
 

105 50 14 

16 120 
 

2 21 16 
 

122 48 14 

17 122 
 

9 18 16 
 

52 51 17 

19 
  

38 20 16 
    

20 
  

54 23 16 
    

21 
  

63 25 16 
    

22 
  

101 19 16 
    

23 
  

57 18 15 
    

27 
  

29 20 15 
    

28 
  

17 19 15 
    

29 
  

82 19 15 
    

31 
  

85 18 15 
    

32 
  

88 23 15 
    

34 
  

89 18 15 
    

35 
  

90 18 15 
    

37 
  

94 19 15 
    

38 
  

96 19 15 
    

40 
  

98 20 15 
    

42 
  

110 22 15 
    

46 
  

121 19 15 
    

47 
  

5 17 14 
    

48 
  

10 22 14 
    

49 
  

16 19 14 
    

50 
  

23 19 14 
    

51 
  

35 20 14 
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52 
  

50 25 14 
    

53 
  

51 22 14 
    

54 
  

55 20 14 
    

55 
  

60 19 14 
    

57 
  

69 18 14 
    

58 
  

70 19 14 
    

60 
  

75 23 14 
    

61 
  

76 19 14 
    

63 
  

81 20 14 
    

64 
  

6 19 13 
    

67 
  

14 19 13 
    

69 
  

22 19 13 
    

70 
  

31 20 13 
    

71 
  

53 20 13 
    

74 
  

83 20 13 
    

75 
  

97 19 13 
    

76 
  

102 19 13 
    

77 
  

8 19 12 
    

81 
  

20 24 12 
    

82 
  

34 20 12 
    

83 
  

47 19 12 
    

84 
  

67 19 12 
    

85 
  

77 21 12 
    

86 
  

27 19 11 
    

87 
  

32 20 11 
    

88 
  

46 24 11 
    

89 
  

49 22 11 
    

90 
  

61 24 11 
    

93 
  

84 19 11 
    

94 
  

87 18 11 
    

95 
  

107 19 11 
    

96 
  

3 22 10 
    

97 
  

7 17 10 
    

98 
  

21 20 10 
    

99 
  

37 19 10 
    

101 
  

42 20 10 
    

102 
  

86 21 10 
    

106 
  

95 20 10 
    

107 
  

112 18 10 
    

110 
  

19 23 9 
    

112 
         

114 
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115 
         

121 
         

 

 


