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RESUMO  

A construção de um mapeamento das práticas de ler e escrever textos impressos e digitais, 

declaradas por graduandos do Bacharelado em Ciências e Tecnologia (BCT), propiciou-nos a 

análise do percurso que eles estão fazendo em um momento sócio-histórico caracterizado pela 

revolução do pós-papel. Nesse sentido, o objetivo geral desta pesquisa é compreender como 

se dá essa construção sob o ponto de vista desses graduandos. Para tanto, norteou nossa 

reflexão a busca por respostas a algumas questões que se nos apresentaram: 1) quais as 

concepções de leitura e escrita dos graduandos do BCT; 2) quais as práticas de leitura e 

escrita que esses colaboradores desenvolvem; 3) quais os acervos (digital, impresso ou 

ambos) a que eles declaram ter acesso; 4) que diferenças eles declaram existir entre a leitura e 

a escrita impressa e a digital no exercício dos diferentes papéis sociais que desenvolvem; 5) 

quais as relações identitárias de leitor/escrevente desses colaboradores. Para chegarmos a 

respostas plausíveis, reunimos um corpus constituído de textos de três gêneros da ordem do 

argumentar: perfis acadêmicos (ou autorretratos), artigos  de opinião e cartas argumentativas. 

Além disso, realizamos entrevista semiestruturada e questionário na ferramenta online do 

Google Docs. A metodologia que sustentou este trabalho acadêmico é a de pesquisa 

qualitativa (SIGNORINI; CAVALCANTI, 1998) de vertente etnográfica (THOMAS, 1993; 

ANDRÉ, 1995) em Linguística Aplicada (CELANI, 2000; MOITA-LOPES, 2006) e o aporte 

teórico vem da concepção de língua(gem) de perspectiva bakhtiniana (BAKHTIN [1929] 

1981); da construção sócio-histórica da escrita (LÉVY, 1996; CHARTIER, R., 1998, 2002, 

2007; COSCARELLI, 2006; CHARTIER, A., 2007; ARAÚJO, 2007; COSCARELLI; 

RIBEIRO, 2007; XAVIER, 2009; MARCUSCHI; XAVIER, 2010); dos estudos da pedagogia 

da escrita (GIROUX, 1997); dos estudos do letramento entendido como prática sociocultural, 

plural e situada (TFOUNI, 1988; KLEIMAN, 1995; TINOCO, 2003, 2008; OLIVEIRA; 

KLEIMAN, 2008), dos estudos sobre identidade na pós-modernidade (HALL, 2003; 

BAUMAN, 2005). Os resultados da análise empreendida apontam-nos para uma 

multiplicidade de práticas de leitura/escrita de textos impressos e digitais desenvolvidas por 

graduandos do BCT devido à coexistência da modalidade impressa e da que decorre dos 

novos dispositivos móveis. Nessa multiplicidade, a ideia que prevalece do ponto de vista 

desses colaboradores é a de um continuum entre textos impressos e textos digitais (não uma 

dicotomia), uma vez que a opção por ler/escrever textos impressos ou textos digitais está 

sempre atrelada a situações de comunicação específicas, que envolvem participantes, 

objetivos, estratégias, valores, (des)vantagens, além da (re)criação de gêneros discursivos em 

função dos dispositivos móveis a que esses colaboradores têm acesso nas diferentes esferas de 

atividade de que participam. Tudo isso tem ocasionado uma profunda intersecção nos traços 

de identidade de leitores/escreventes universitários do século XXI que não pode ser ignorada 

pela formação acadêmica.  

 

Palavras-chave: Práticas de ler/escrever. Escrita impressa e digital. Traços identitários de 

leitor/escrevente universitário. 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

The construction of a mapping of the practices of reading and writing printed and digital texts, 

declared by graduating students from the Bachelor’s degree in Science and Technology 

(BCT), has provided us the analysis of the course they are making in such a socio-historical 

moment characterized by the revolution of the post-paper. In this sense, the general objective 

of this research is to understand how that construction works under the point of view of those 

graduating students. For this, our reflection has been guided by the search of answers for 

some questions which have presented to us: what reading and writing conceptions BCT 

graduating students have; what reading and writing practices those collaborators develop; 

what collections they declare to have access to; what differences they declare to have between 

printed and digital reading and writing along the different social roles they develop; what the 

reader/writer identity relations of those collaborators are. To achieving the plausible answers, 

we have gathered a corpus composed by texts of three genres of the argument order: academic 

profiles (or self-portrait), opinion articles and argumentative letters. Besides, we have made 

semi-structured interviews and questionnaires in the online tool of the Google Docs. The 

methodology which supports this academic work is the qualitative research (SIGNORINI; 

CAVALCANTI, 1998)of ethnographic direction (THOMAS, 1993; ANDRÉ, 1995) in 

Applied Linguistics (CELANI, 2000; MOITA-LOPES, 2006) and the theoretical contribution 

comes from the bakhtinian perspective of language conception (BAKHTIN [1929] 1981); the 

socio-historical writing construction (LÉVY, 1996; CHARTIER, R., 1998, 2002, 2007; 

COSCARELLI, 2006; CHARTIER, A., 2007; ARAÚJO, 2007; COSCARELLI; RIBEIRO, 

2007; XAVIER, 2009; MARCUSCHI; XAVIER, 2010); from the studies of the pedagogy of 

the writing (GIROUX, 1997); from the literacy studies understood as sociocultural practice, 

plural and situated (TFOUNI, 1988; KLEIMAN, 1995; TINOCO, 2003, 2008; OLIVEIRA; 

KLEIMAN, 2008), from the studies about identity in postmodernity (HALL, 2003; 

BAUMAN, 2005). The results of the analysis have pointed at a multiplicity of reading/writ ing 

practices of printed and digital texts developed by the BCT graduating students due to the 

coexistence of the modality printed and that one derived from the new mobile devices. In that 

multiplicity, the prevalent idea of the collaborators is that there is a continuum between 

printed texts and digital texts (not a dichotomy), since the option of reading/writing  printed 

texts or digital ones is always linked to specific communication situations, which involve 

participants, objectives, strategies, values, (dis)advantages, besides (re)creation of discursive 

genres in function of the mobile devices to which those collaborators have access in the 

different spheres of activities that they participate. All of that has caused a deep intersection in 

the identity traces of college students readers/writers in the 21
st
 century which cannot be 

ignored by academic formation. 

Keywords: Reading/writing practices. Printing and digital writing. Identity traces of college 

student reader/writer. 

 

 



 
 

 

 

NORMAS DE TRANSCRIÇÃO ADOTADAS * 

OCORRÊNCIAS SINAIS 

Entonação enfática Maiúscula 

Prolongamento de vogal e 

consoante (como s, r) 

:: podendo aumentar para :::: ou mais 

Interrogação ? 

Qualquer pausa ... 

Comentários descritivos do 

transcritor 

((minúscula)) 

Comentários que quebram a 

sequência temática da 

exposição; desvio temático 

´´´´ 

Indicação de fala foi tomada 

ou interrompida em 

determinado ponto. Não no 

seu início, por exemplo. 

(...) 

Citações literais ou leituras 

de textos, durante a gravação 

“ ” 

 

Transcrição literal (sem 

correção)  

  

 

[sic] 

* Fonte: NURC/SP nº 338 EF e 331 D². In: PRETI, Dino (org.) Variações na fala e na escrita. 

São Paulo: Humanitas, 2011 (com adaptações). 
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__________________________________________________________________________________ 

INTRODUÇÃO 

___________________________________________________________________________ 

 

[...] quando eu penso em leitura é:::...viajar por um universo totalmente diferente, se 

desligar do mundo com aquele livro e ter a oportunidade de::: não só aprender como 

de conhecer outras pessoas sem ter aquele contato físico. 

[...] quando eu penso em escrita, o que me vem à mente é::: um universo de coisas 

tão distintas...são as obras literárias que eu aprendi e comecei a gostar desde o 

período do vestibular... Eu não era um leitor ávido até começar a ler REALMENTE 
para fazer as provas... Depois disso, um bom livro é sempre o meu amigo... A escrita 

hoje em dia é :::... Quando eu penso em escrita, eu lembro do:: primitivo, do que já 

foi e do hoje, com a era digital, mas não deixo de ver o que é a::: necessidade da 

escrita. Quando eu digo primitivo, é o que já foi e o que é::: a comparação de você 

ter uma caneta e um papel para tá escrevendo e a capacidade que você tem hoje de 

redigir um texto digitando. 

Ricky Coruja (19 anos, graduando do BCT). 

 

A história de leitura e de escrita de cada pessoa é sempre singular. Não à toa 

Manguel (1997), reunindo atos de leitura e “poderes” de leitor, publicou “Uma história da 

leitura”. Não poderia ser diferente. A história da leitura é a história de cada um dos leitores. 

É com esse espírito que Ricky Coruja sinaliza concepções de leitura e de escrita a 

partir das práticas que compõem sua própria história. Ricky lê/escreve textos impressos e 

digitais em diferentes esferas de atividade
1
 (no lar, no vestibular, na universidade) e com 

diferentes propósitos comunicativos: ler por fruição (“viajar por um universo diferente”, “se 

desligar do mundo”), ler para aprender, para conhecer pessoas, para se submeter a avaliações. 

Em cada caso, utiliza os utensílios mais adequados para a situação comunicativa: papel, 

caneta, tela. À sua maneira, Ricky refaz o caminho de cada um de nós, leitores e escreventes, 

contemporâneos ou antepassados, que, ao longo de nossa própria história, apropriamo-nos da 

leitura e da escrita de diferentes modos, com diferentes propósitos, em diferentes meios 

(impresso e/ou digital). 

Todavia, embora essa perspectiva possa parecer algo muito singular, na verdade, ela 

espelha a história de toda uma coletividade circunscrita no espaço-tempo vivido por Ricky. É 

nesse sentido que uma pesquisa que trata de ler/escrever textos impressos e/ou digitais 

precisa, necessariamente, reportar-se à construção sócio-histórica desta tecnologia tão 

fascinante que marca a existência humana: a escrita. 

                                                             
1
 Entendemos por “esfera de atividade” a concepção bakhtiniana, ou seja, as diversas instituições sociais ligadas 

ao uso da linguagem humana. 
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De fato, ao longo da história da humanidade, homens e mulheres deixaram marcas de 

sua passagem, de seu cotidiano, de suas invenções, de suas formas de agir no mundo. Essas 

marcas específicas e inventadas são conhecidas por símbolos, por pictogramas, por 

hieróglifos. Na tentativa de encontrar a melhor forma de fazer registros, o ser humano foi 

constatando a necessidade de inventar códigos, a partir dos quais as coletividades pudessem 

se comunicar. Essa busca pelo código “ideal” foi acompanhada pela busca do suporte mais 

adequado ao contexto sócio-histórico de cada grupo de agentes.  

Do ponto de vista evolucionário, isso pode explicar a existência de diferentes códigos 

e suportes, os quais se desenvolveram de forma independente: a escrita cuneiforme em 

tabletes de argila, na Mesopotâmia, há milênios; a escrita pictográfica ou hieroglífica em 

papiro, volumen ou rolo, no antigo Egito, por volta de 3.100 a.C.; a escrita ideográfica em 

peças de bronze, cascas de tartarugas, tiras de bambu, na China, em 2.000 a.C. e em suporte 

de papel por volta de 105 d.C. também na China. 

No caso específico da escrita grega alfabética, Olson (1997) afirma que pode ter 

havido uma série de ‘empréstimos’, de ‘adaptações’ de signos tomados como representações 

de sílabas e, depois, lidas como a representação de fonemas.  Segundo esse autor, o primeiro 

silabário foi resultado da adaptação de sinais logográficos sumérios a uma língua semítica, o 

acadiano. Isso indica que houve adaptação de uma escrita semítica, língua em que as 

diferenças vocálicas eram relativamente sem significados, à língua grega, em que elas são 

muito significativas. Assim, esse autor afirma: “[...] a transição ‘final’, da escrita consonantal 

para a alfabética, ocorreu – um caso único na história do mundo – quando a escrita semítica 

foi adaptada ao grego, uma língua não-semítica” (OLSON, 1997, p. 100).  

Como se vê, a história da escrita comprova que essa tecnologia intelectual (LÉVY, 

1996) foi criada pelo homem e transformada ao longo dos séculos em função de necessidades 

específicas. Inicialmente, para fins contábeis, com objetivos mnemônicos, em função de 

atividades de sobrevivência humana: contagem de animais e/ou de produtos cultivados, por 

exemplo. Todavia, as mudanças decorrentes dos processos de modernização da existência 

humana levaram a adequações de atividades cada vez mais complexas, e a escrita 

acompanhou essas transformações, razão por que passou a assumir diferentes códigos e 

suportes e a incorporar funções sociais diversas: comunicação não presencial, divulgação de 

saberes, surgimento da própria ciência; funcionamento da língua; abertura de campos de 

pesquisa; preservação da memória, história e tradição culturais de modo sistemático; 

documentação de fatos, normas morais e decretos jurídicos, consolidação da identidade 

linguística de uma nação diante das demais nações (XAVIER, 2009). 
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Assim, estabelece-se como uma maneira eficiente de os indivíduos responderem às 

necessidades sociais locais e/ou globais, às ideologias das comunidades que a criaram e a 

utiliza(ra)m como modalidade representacional das suas descobertas. É nesse sentido que 

entendemos ser a evolução da escrita uma consequência de exigências da organização social 

que foi sendo construída pelo homem: ser falante, comunitário e cultural (CHARTIER, 1998). 

Outras duas grandes invenções da humanidade foram o computador e a internet.        

A primeira geração de computadores que se tem notícias surgiu a partir da década de 40, 

simultaneamente, na Alemanha, na Inglaterra e nos Estados Unidos (Mark 1-1944). Essas 

máquinas de gigantes válvulas eletrônicas surgiram porque o exército americano precisava de 

um equipamento para calcular os movimentos dos projéteis em guerra; e, mais recentemente, 

a internet, isto é, essa rede mundial de computadores é oficialmente inaugurada na década de 

1990, e alcança a população em geral. Computadores conectados à internet vêm cumprindo 

um papel decisivo nas transformações sociais da vida moderna contemporânea (ARAÚJO, 

2007). Por interessante vale ressaltar que o computador, assim como ocorreu com a escrita, 

também passou a assumir um fim diferente do que foi originalmente estabelecido para ele, 

qual seja: contabilizar projéteis americanos. Nos dias atuais, essas duas invenções estão 

presentes em diversas esferas sociais, viabilizando os mais variados usos.  

Nesse cenário, desde as últimas décadas (1980 e 1990), novas práticas de letramento
2
 

vêm surgindo: leitura e escrita de e-mails; “conversas” que podem ser escritas (logo, o próprio 

gênero discursivo “conversa” sofreu alteração, posto que, até pouco tempo, caracterizava-se 

como gênero oral) via salas (não físicas) de bate-papo; leitura e escrita de textos dos mais 

diferentes gêneros discursivos obtidos, em frações de segundos, por meio de portais de busca 

virtual; leitura e escrita de mensagens de amor via sites de relacionamento; leitura e escrita 

com os mais diferentes propósitos comunicativos via redes sociais. 

Essas práticas vêm alterando a existência humana e ampliando possibilidades de 

comunicação, posto que reconfiguram relações de tempo e de espaço que, há alguns anos, 

eram inimagináveis. Porém, ao mesmo tempo, elas requerem do leitor/escrevente a ampliação 

de letramentos nos mais diversos domínios da atividade humana.   

 

                                                             
2 Estamos entendendo que práticas de letramento são: “[...] formas culturalmente aceitas de se usar a leitura e a 

escrita, as quais se realizam em eventos de letramento. Envolvem não apenas o que as pessoas fazem, mas o 

que elas pensam sobre o que fazem e os valores e ideologias que estão subjacentes a essas ações”, de acordo 

com Baynham (1995, p. 39) citado por Oliveira (2008, p. 102). 
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Tal ampliação passa pelo processo de ressignificar concepções de leitura e de escrita 

impressa para adequá-las à leitura e à escrita digital. Isso se justifica porque podemos, por 

meio de computadores ou de aparelhos similares, ler, escrever, abrir links, visualizar e 

modificar imagens, ouvir música, interagir com as pessoas do mundo inteiro. Todavia, isso 

requer conhecimentos específicos e abertura para o novo, sempre em mutação. A cada dia, 

novos equipamentos, novas estratégias, mais leitura e mais escrita. 

Nesse contexto de mudanças, multiplicam-se as demandas por novas práticas de 

leitura e de escrita em decorrência da cultura da tela. Transformam-se também certos 

comportamentos do leitor e do escrevente diante de computadores e de máquinas similares 

(RIBEIRO, 2012). Estamos imersos em um momento sócio-histórico caracterizado pela 

revolução do pós-papel, vivendo uma transição promissora, de uma cultura escrita para uma 

mais digital e visual. 

Como podemos constatar, a evolução da escrita, ao longo dos séculos, esteve sempre 

relacionada a interesses específicos: registro como reforço à memória e com fins 

inventariantes; comunicação que ultrapasse tempo e espaço e, assim, se sobreponha à situação 

face a face; difusão de conhecimentos; organização social à medida que as coletividades se 

organizam em cidades cuja complexidade requer, por exemplo, a constituição de leis escritas 

a serem seguidas. Em todos esses momentos, no mundo, os seres humanos estiveram (e estão 

cada vez mais) mergulhados em um mundo de escrita e cercados por uma variedade de 

superfícies para abrigá-la: da pedra à tela do computador. 

É nesse contexto que surgiram nossas primeiras inquietações: como a escrita se 

instaura na virada digital? Como ocorrem e se dão as práticas de leitura e de escrita de textos 

impressos e digitais dos graduandos do BCT?  

Para encontrarmos respostas plausíveis a essas indagações, fomos à busca de 

colaboradores que se dispusessem a contribuir com este estudo. Investigamos, então, o 

posicionamento de quinze graduandos do Bacharelado em Ciências e Tecnologia (BCT), 

oferecido pela Escola de Ciências e Tecnologia (ECT), da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN), no semestre 2011.1. 

A escolha pelo objeto e pelo contexto de pesquisa explicitado é resultante de nossa 

experiência enquanto bolsista do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão 

das Universidades Federais (REUNI). Foi participando das atividades que recobrem o 

planejamento, a elaboração, a aplicação e a correção de tarefas didático-pedagógicas, 

especificamente quanto às práticas de leitura e escrita de graduandos do BCT, que surgiu o 

interesse por enveredar por essa temática. Para tanto, contamos com o apoio e a orientação 
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dos professores de PLE, área que vem atender à demanda por qualificação do processo de 

ensino e aprendizagem de língua materna e de língua inglesa no BCT. 

Sobre a relevância deste estudo, pensamos que se trata de uma pesquisa inovadora, 

pois se volta para uma temática que vem ganhando espaço nas produções científicas de 

diversas áreas em tempos recentes. Por isso, entendemos que nossa pesquisa representa mais 

uma contribuição para essas produções que se atêm a práticas sociais de ler e de escrever 

textos impressos e digitais
3
 na área da Linguística Aplicada. 

De fato, pesquisadores de diversas áreas do saber, de modo especial em LA, que se 

dedicam aos estudos acerca de práticas sociais de leitura e escrita no meio virtual, destacam a 

dificuldade de descortinar antigas formas de relação com a leitura e a escrita, pois as 

pesquisas que evidenciam tais práticas, às quais recorremos, foram desenvolvidas 

recentemente. Por esse motivo, a importância deste registro que realizamos. Não se trata 

apenas da inscrição de discursos que nos remete ao passado e ao presente sobre as práticas 

sociais de leitura e escrita de textos impressos e digitais que desenvolvem graduandos do BCT 

por um viés dicotômico, comparativo, mas, sobretudo, que nos leva a repensar a possibilidade 

da coexistência entre ambos no presente e no futuro. 

Outro argumento relevante que pensamos refere-se ao registro, à descrição e à 

análise da materialidade de textos produzidos na geração de dados, a fim de mostrar como os 

colaboradores desta pesquisa se constroem (e são construídos) pelas práticas de leitura e 

escrita impressa e/ou digital que efetuam cotidianamente. Além disso, apresentaremos as 

possíveis contribuições da área humanística, de modo especial o componente curricular PLE, 

que representa uma inovação da UFRN para se pensar a importância dos usos sociais da 

escrita, no desenvolvimento de práticas educativas, profissionais tanto na área das ciências 

exatas quanto de outras esferas de atividade humana.  

Nessa perspectiva, as perguntas de pesquisa que nos propomos responder são: 1) 

quais as concepções de leitura/escrita de graduandos do BCT? 2) Quais as práticas de leitura e 

escrita que esses colaboradores desenvolvem; 3) quais os acervos (digital, impresso ou 

ambos) a que eles declaram ter acesso; 4) Que diferenças eles declaram existir entre a leitura e 

                                                             
3 Neste trabalho acadêmico, adotamos uma distinção entre “hipertexto” e “texto digital”, baseando-nos em 

Coscarelli (2006) e Xavier (2009). Segundo Coscarelli (2006, p. 73): “[...] o hipertexto é, grosso modo, um 

texto que traz conexões, chamadas links, com outros textos que, por sua vez, se conectam a outros, e assim por 
diante, formando uma grande rede de textos”. Complementando o raciocínio de Coscarelli (2006), Xavier 

(2009, p. 110) afirma que: “[...] nem todo texto eletrônico é um hipertexto, mas todo hipertexto precisa ser 

eletronicamente produzido”. Em sendo assim, apesar de o texto eletrônico também ser virtual, ser escrito em 

tela intangível, ter flexibilidade de edição, ser incrementado por imagens estáticas, faltam-lhe outras 

características, tais como: imagens animadas, sonoridade, ubiquidade, links, conectividade ilimitada. 
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a escrita impressa e a digital nos diferentes papéis sociais que desenvolvem? 5) Quais as 

relações identitárias de leitor/escrevente desses colaboradores? 

Em função de encontrar respostas para essas questões, nosso objetivo geral é 

compreender como se dá a construção das práticas de ler e escrever textos impressos e digitais 

sob o ponto de vista de graduandos do BCT. A partir desse objetivo, delineamos outros, de 

caráter mais específico: a) identificar as concepções de leitura/escrita de graduandos do BCT; 

b) mapear as práticas de leitura e de escrita que eles desenvolvem e os acervos (digital, 

impresso ou ambos) a que eles declaram ter acesso; c) identificar as diferenças que esses 

declaram existir entre a leitura e a escrita impressa e a digital no exercício de diferentes papéis 

sociais que desenvolvem; d) investigar as relações identitárias de leitor/escrevente desses 

colaboradores. 

Para melhor estruturar esta dissertação, decidimos por dividi-la em cinco capítulos: 

nesta introdução, apontamos um breve histórico da escrita como tecnologia, passando por 

diversos suportes até chegar à tela do computador. Sinalizamos também ao leitor o tema, o 

objeto, a justificativa, a relevância, bem como os questionamentos e os objetivos para os quais 

a pesquisa está direcionada. 

No segundo capítulo, apresentamos a contextualização da pesquisa: o cenário (a 

Escola de Ciências e Tecnologia, o Bacharelado em Ciências e Tecnologia, a área de Práticas 

de Leitura e Escrita, o componente curricular Práticas de Leitura e Escrita II) e a 

caracterização dos graduandos-colaboradores. 

No terceiro capítulo, evidenciamos o aporte teórico que sustenta este estudo, 

respaldando-nos na concepção de língua(gem) de perspectiva bakhtiniana (BAKHTIN [1929] 

1981); na construção sócio-histórica da escrita (LÉVY, 1996; CHARTIER, R., 1998, 2002, 

2007; COSCARELLI, 2006; CHARTIER, A., 2007;  ARAÚJO, 2007; COSCARELLI; 

RIBEIRO, 2007; XAVIER, 2009; MARCUSCHI; XAVIER, 2010); nos estudos da pedagogia 

da escrita (GIROUX, 1997); nos estudos do letramento entendido como prática sociocultural, 

plural e situada, (TFOUNI, 1988; 1995; KLEIMAN, 1995; OLIVEIRA; KLEIMAN, 2008; 

TINOCO, 2003, 2008); nos estudos sobre identidade na pós-modernidade (HALL, 2003; 

BAUMAN, 2005). 

No quarto capítulo, discorremos sobre os procedimentos metodológicos: a 

caracterização do tipo de pesquisa qualitativa (SIGNORINI; CAVALCANTI, 1998) de 

vertente etnográfica (THOMAS, 1993; ANDRÉ, 1995); a inserção da pesquisa em Linguística 

Aplicada (CELANI, 2000; MOITA-LOPES, 2006); a explicitação dos objetivos geral e 

específicos, das perguntas, dos instrumentos e da geração dos dados. 
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No quinto capítulo, atemo-nos à análise da identificação sobre as concepções de 

leitura/escrita de graduandos do BCT; do mapeamento das práticas de leitura e escrita, 

declaradas pelos colaboradores, cujos dados vêm do questionário online e são representados 

por meio de gráficos. Analisamos também, nesse capítulo, as diferenças que eles declaram 

existir entre a leitura/escrita impressa e a digital no exercício dos diferentes papéis sociais que 

desenvolvem; as estratégias de leitura de texto impresso e digital, explicitadas pela 

materialidade textual tanto do questionário online quanto da entrevista semiestruturada com 

os graduandos-colaboradores da pesquisa. Abordamos ainda os traços identitários de 

leitor/escrevente que subjazem de perfis acadêmicos, de artigos de opinião e de cartas 

argumentativas que os graduandos produziram nas aulas de PLE-II. Em seguida, passamos à 

triangulação desses dados para validá-los ou confrontá-los, conforme o caso. 

Por último, sinalizamos algumas considerações acerca dos resultados analisados até o 

momento, advindos das produções desses graduandos no tocante à construção das práticas de 

ler e escrever textos impressos e digitais. Na sequência, apresentamos as referências, os 

apêndices e os anexos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 CONTEXTUALIZAÇÃO DA PESQUISA 

___________________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________________ 

CONTEXTUALIZAÇÃO DA PESQUISA  

___________________________________________________________________________ 

 

[...] 

No ano de 2009, eu fiz as provas dos vestibulares de duas Universidades Federais, a 

do Rio Grande do Norte (UFRN) e a da Paraíba (UFPB). Fui aprovada em ambas. 

Escolhi a UFRN, pois o Bacharelado em Ciências e Tecnologia abrange as áreas que 

eu mais me identifico. Ainda tenho dúvidas de que curso do segundo ciclo vou fazer. 

Mas ser engenheira é uma meta que pretendo cumprir. Além disso, a UFRN é uma 
universidade muito conceituada. Estudar aqui é uma honra. 

 Mara Alves (18 anos, paraibana, graduanda do BCT). 

 

A trajetória de vida de qualquer indivíduo é sempre motivada por escolhas, 

posicionamentos, identificações. Todavia, longe de haver um caminho linear a se seguir, o 

natural é que, nessa trajetória, haja percalços, dúvidas, indecisões e poucas certezas. Essa 

afirmação poderia angustiar um sujeito que busca coerência e centralidade de pensamentos e 

atos, mas não aflige pessoas que se assumem sujeitos de um mundo pós-moderno. De fato, 

segundo Hall (2003), a identidade cultural na pós-modernidade se caracteriza por ser 

descentrada, deslocada ou fragmentada. E isso não é um problema. 

Conforme Mara Alves sinaliza, foram suas dúvidas e a meta que deseja alcançar que 

a trouxeram à UFRN e ao BCT. À sua maneira, ela justifica sua identificação com o marco 

diferencial do BCT: o caminho a ser seguido nesse curso é entremeado por veredas que 

permitem a cada um dos ingressantes uma formação diferenciada. 

No entanto, essas possibilidades que podem ser compreendidas como um modelo 

alternativo (e promissor) de formação de profissionais nas áreas de ciências exatas e 

tecnológicas pode também ser compreendido como um problema existencial aos que 

prefeririam um curso tradicional, daqueles que têm uma formação única e consolidada com 

postos de trabalho já bem definidos, a exemplo do que ocorre com a Engenharia Civil, para 

nos restringir a um exemplo também da área tecnológica.  

Vejamos que especificidades são essas que marcam o cenário desta pesquisa. 
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2.1 O CENÁRIO  

 

O contexto em que se desenvolveu a pesquisa que deu origem a esta dissertação 

constitui-se de uma Unidade Acadêmica Especializada – a Escola de Ciências e Tecnologia 

(ECT) –, agregada à Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). 

A ECT foi criada por meio da Resolução n
o
 012/2008-CONSUNI, de 1

o
 de dezembro 

de 2008, com um único curso de graduação: o Bacharelado em Ciências e Tecnologia (BCT), 

podendo, no futuro, sediar outros cursos de graduação e também cursos de pós-graduação. 

Por falta de uma sede própria no campus central, a parte administrativa e as salas dos 

professores dessa unidade foram alocadas, inicialmente, na Avenida Hermes da Fonseca, 

1111 – Tirol, Natal/RN. As atividades acadêmicas, por sua vez, foram desenvolvidas nos 

anfiteatros 1 e 2 do Centro de Ciências Exatas e da Terra (CCET/UFRN), especificamente 

para os alunos das turmas iniciais, que são de 2009.2. Em 2010, as turmas foram divididas 

entre o auditório das Aves e o dos Anfíbios, no Centro de Biociências (CB). Em 2010.2, 

embora o prédio ainda não tivesse sido inaugurado, as primeiras salas da ECT deram lugar às 

aulas do BCT. 

O prédio dessa unidade acadêmica, localizado na parte sul do Campus Central da 

UFRN, foi oficialmente inaugurado pelo à época Ministro da Educação Fernando Haddad no 

dia 11 de abril de 2011. 

 

Fotografia 1 – Escola de Ciências e Tecnologia 

 

Fonte: acervo particular do fotógrafo Célio Ricardo4 

 

 

 

                                                             
4 Célio Ricardo Nunes da Silva é graduando do BCT e professor de fotografia e de edição gráfica. 
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A ECT foi construída com recursos do Programa de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais (REUNI), no valor total de R$ 9.124.714,86 e ocupa uma área de 

6.841,40 m
2
. Nela, constam quatro pavimentos: no térreo, encontram-se seis anfiteatros, um 

laboratório de Química, uma recepção, uma secretaria acadêmica, uma secretaria 

administrativa; no primeiro pavimento, há nove salas de aula; no segundo, oito laboratórios, 

uma sala de monitoria, uma sala de estudos, uma secretaria de patrimônio, dois almoxarifados 

(administrativo e de produtos de limpeza); no terceiro, uma secretaria da direção, a sala do 

diretor e do vice-diretor, uma reprografia, uma copa, uma área de convivência para os 

professores, cinquenta e cinco salas de professores. 

Em cada pavimento, há uma plataforma de acessibilidade, banheiros masculino, 

feminino e de portadores de necessidades especiais. No subsolo, há uma sala de projetos. 

Além disso, nessa escola, há um elevador e oito tótens (no térreo, no 1
o 

e no 2
o
 andar) para 

acesso à internet.  

Academicamente, o Bacharelado em Ciências e Tecnologia (BCT) é por ora o único 

curso que essa unidade acadêmica sedia. Ele representa um marco de transformação no ensino 

superior da área de ciências exatas e tecnológicas. Isso porque o curso oferece o maior 

número de vagas entre todos os da UFRN (cerca de 1.120 por ano) e propicia uma formação 

em dois ciclos (o básico e o subsequente), o que favorece uma escolha profissional mais 

amadurecida e a oportunidade de, em um espaço de cinco anos ou um pouco mais, o 

graduando obter dois diplomas de nível superior, quais sejam: bacharel em Ciências e 

Tecnologia e engenheiro de uma das oito engenharias com entrada pelo BCT ou ainda 

bacharel em Física ou em outro curso da área de ciências exatas e da terra. 

As áreas do conhecimento que integram o ciclo básico do BCT são: Práticas de 

Leitura e Escrita (PLE); Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS); Física; Informática; Química 

Tecnológica; Matemática.  

Concluída uma carga de 1.270 horas, os graduandos do BCT podem escolher um 

curso subsequente, optando por uma das três ênfases existentes: ciência exata (Estatística, 

Física, Matemática e Ciências Atuariais); tecnologia (Engenharia Ambiental, Biomédica, de 

Materiais, de Petróleo, de Redes de Comunicação, da Computação, Mecânica, Mecatrônica); 

generalista (Gestão de C&T e de Empreendimentos Científico-Tecnológicos; Energia, Meio 

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; Informática: programação para a internet; 

Neurociências).  
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A formação em dois ciclos requer que o graduando, durante o curso, passe por duas 

seleções: a primeira após a conclusão dos componentes obrigatórios dos períodos 1, 2 e 3 

(equivalentes a três semestres); e outra, ao final do 4
o
 período, se optar pela especialização em 

um dos cursos da área de tecnologia.  

Na pesquisa que desenvolvemos, voltamo-nos para a formação humanística do BCT, 

precisamente para o componente curricular de “Práticas de Leitura e Escrita-II (PLE-II)”, cujo 

foco está no discurso argumentativo, visando à formação de graduandos como 

leitores/escreventes ativos, críticos e conscientes. 

O corpo docente de PLE é formado por cinco professores adjuntos e uma professora 

substituta
5
, os quais são responsáveis pelas aulas de PLE-I, PLE-II, PLE-III, PLE-IV e      

PLE-V.  

 

Fotografia 2 - Professores de PLE 

 

Fonte: acervo particular do fotógrafo Célio Ricardo. 

 

A inserção desses componentes curriculares na graduação da área de ciências exatas 

e tecnológicas e, particularmente, no BCT, representa uma inovação da UFRN para a 

importância dos usos sociais da escrita no desenvolvimento de práticas educativas, 

profissionais e de outras esferas de atividade humana.  

 

                                                             
5 Todos os professores de PLE autorizaram a exposição de imagens e nomes verdadeiros (ver apêndice C). 
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Os componentes de PLE têm como objetivos gerais desenvolver e aprimorar 

competências de leitura e escrita tanto em língua materna quanto em língua inglesa. Nesse 

sentido, a equipe de PLE almeja relacionar tecnologias, formas de ler e escrever, estratégias 

exitosas de lidar com as demandas acadêmicas e profissionais de leitura e escrita e, assim, 

favorecer o empoderamento dos graduandos do BCT.  

Duas características recorrentes do trabalho desenvolvido em PLE são: a focalização 

e a contemporaneidade temática
6
. Além de os temas serem prioritariamente da área de 

Ciências e Tecnologia, são sempre atuais e não didáticos, ou seja, são textos de circulação real 

e recentemente publicados em revistas impressas: Veja, Exame, Superinteressante; em jornais 

impressos: Folha de São Paulo, Tribuna da imprensa; em revistas digitais: Folha UOL, 

Revista de Ensino Superior (UNICAMP); Blog Tipos Digitais, Blog do Janguiê; sites do Info 

Abril, do jornal Estadão, do Instituto de Matemática e Estatística (IME-USP), o que gera um 

significativo banco de textos a serem consultados. 

Outra característica típica de PLE é a situacionalidade. Na maioria das vezes, as 

atividades partem de situações reais: é o diretor que escreve para os graduandos tratando de 

um assunto que traz informações importantes sobre o BCT; são posicionamentos dos 

professores de PLE sobre temas de interesse da coletividade formada na ECT; é a realização 

de debates ora com candidatos ao cargo de Reitor da UFRN, ora com candidatos ao cargo de 

Diretor da ECT, ora com candidatos ao cargo de Vereador da Câmara Municipal de Natal. 

Essas situações reais suscitam práticas de leitura e de escrita que têm interlocutores reais e 

funções sociais que não se restringem à avaliação nem à atribuição de nota. 

Para se desenvolver dessa forma, os pressupostos teóricos que ancoram PLE são, 

basicamente, a concepção dialógica de língua(gem) (BAKHTIN [1929] 1981) e a 

compreensão da leitura e da escrita como práticas sociais (STREET, 1984). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
6
 As categorias “focalização e contemporaneidade temática” fazem parte da pesquisa de mestrado (em fase de 

conclusão) de Taynã Cavalcanti de Paiva Monte (PPgEL/UFRN). 
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Do ponto de vista didático e obedecendo à progressão desencadeada pela proposta 

político-pedagógica do BCT, a área de PLE está organizada da seguinte forma. 

 

Quadro 1 - Organização da área de PLE 

Código Componente 

curricular 

Carga 

horária 

Caracterização e objetivos 

 

ECT1105 

 

PLE-I 

 

30h 

Componente curricular obrigatório que se volta para a 

leitura e a escrita em língua materna. Tem por objetivo 

desenvolver competências de leitor e de escrevente no 

que se refere às qualidades essenciais do texto escrito, 

bem como à escrita como tecnologia intelectual criada, 

aperfeiçoada e moldada pelo homem, no tempo e no 
espaço.  

 

ECT1205 

 

PLE-II 

 

30h 

Componente curricular obrigatório destinado à leitura e 

à escrita de textos argumentativos em língua materna. 

Tem por objetivo desenvolver competências para a 

leitura e a escrita de textos dos seguintes gêneros da 

ordem do argumentar: artigo de opinião, carta 

argumentativa, artigo de divulgação científica, debate.  

 

ECT1307 

 

PLE-III 

 

30h 

Componente curricular obrigatório que se dedica à 

leitura e à escrita de textos de diferentes gêneros 

discursivos em língua inglesa. Tem por objetivo 

desenvolver noções fundamentais de leitura e de escrita 

em língua inglesa.  

 

ECT1530 

 

PLE-IV 

 

30h 

Componente curricular optativo que se destina à leitura 

e à escrita de textos acadêmicos em língua materna. 

Tem por objetivo desenvolver competências na leitura e 

na escrita dos seguintes gêneros discursivos: projetos de 

pesquisa, resumo, resenha, banner, artigo de divulgação 
científica, artigo científico. 

 
ECT1532 

 
PLE-V 

 
30h 

Componente curricular optativo que prioriza a leitura e 
a escrita de textos acadêmicos em língua inglesa. Tem 

por objetivo desenvolver competências na leitura e na 

escrita dos seguintes gêneros discursivos: abstract, 

review, report. 

Fonte: acervo da pesquisa 

 

Da área de PLE, o componente que elegemos para ser a base deste estudo foi PLE-II 

(ver plano de curso no anexo 1), o qual evidencia os gêneros da ordem do argumentar em seus 

aspectos enunciativo-pragmáticos, com destaque para a subjetividade, o viés temático,                         

o gerenciamento de vozes, os procedimentos de textualização e codificação léxico-                           

-gramaticais. Além disso, as aulas presenciais e virtuais enfatizam os processos de escrita e 

reescrita.  
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Nas aulas virtuais, o objetivo é dar continuidade a um assunto visto durante as aulas 

presenciais, além de apontar as orientações que auxiliam a proposta do exercício de escrita 

solicitado disponibilizado no Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas. 

(SIGAA). Vejamos a ilustração. 

  

 

 

Fonte: módulos do menu discente no SIGAA. 

 

 

A imagem 1 é uma ilustração do menu principal do portal do discente no SIGAA. 

Esse ambiente virtual é uma ferramenta desenvolvida ela Superintendência de Informática da 

UFRN, pelo qual se informatiza os procedimentos da área acadêmica através dos módulos de: 

graduação, pós-graduação (stricto e lacto sensu), ensino técnico, ensino médio e infantil. 

Além de submissão e controle de projetos e bolsistas de pesquisa, submissão e controle de 

ações de extensão, submissão e controle dos projetos de ensino (monitoria e inovações). É 

possível também pelo SIGAA, o registro e relatórios da produção acadêmica dos docentes, 

atividades de ensino a distância e um ambiente virtual de aprendizado denominado “Turma 

Virtual”. 

Para ter acesso a esse sistema, os docentes, os discentes, os funcionários da UFRN 

cadastram um login e uma senha; depois, clicam na janela “entrar”. Nesse ambiente, os alunos 

acompanham o seu desempenho acadêmico, realizam matrículas, têm acesso a turma virtual 

do(s) componente(s) curricular(es) em que estão matriculados, consultam o acervo da 

Imagem 1 - Portal do discente no SIGAA (com adaptações) 
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biblioteca, se cadastram para Bolsas de Assistência Estudantil, se inscrevem em ações de 

extensão, participam no fórum das discussões relacionadas ao curso. 

Foi no menu da Turma Virtual do SIGAA, especificamente no link “estatística” que 

tivemos acesso a situação dos discentes, a qual pode ser vista na estatística da Turma 01 de 

PLE-II (ver imagem 2). Isso caracteriza outro dado relevante de PLE-II, que é, apesar de um 

número elevado de alunos (mais de cem graduandos) por turma, o baixo índice de 

afastamento (ou evasão escolar) e de reprovação de graduandos. 

A título de exemplo, trazemos esse gráfico estatístico gerado no semestre 2011.1 e 

disponibilizado na Turma Virtual no SIGAA. 

 

Imagem 2 - Dados estatísticos da Turma 01 de PLE-II (2011.1) 

 
Fonte: Turma Virtual no SIGAA. 

 

 

Da leitura dessa imagem, percebemos que, de um total de cento e nove alunos 

matriculados, foram aprovados 77,06%; trancaram a matrícula 2,75%; e foram reprovados 

20,18%. Esses dados comprovam que PLE-II não reforça o alto índice de reprovação, 

constante em alguns componentes do BCT, em especial nas áreas de Matemática e de Física. 

 A análise do plano de curso de PLE-II evidencia que os procedimentos 

metodológicos adotados pelos professores desse componente enfatizam os processos de 

(re)escrita dos textos argumentativos. Para tanto, são ministradas aulas expositivo-interativas, 

apoiadas em textos com temáticas que envolvem interesses específicos das ciências, da 

tecnologia e da inovação; são utilizados os próprios textos produzidos pelos graduandos, cuja 

materialidade linguística é analisada em sala de aula para levar à reescrita; são aproveitadas 

situações reais de comunicação em que a ECT esteja envolvida para análise e posicionamento 

oral e por escrito dos graduandos (a exemplo do que ocorreu nos três debates organizados por 

alunos matriculados em PLE-II com as duas candidatas a Reitor da UFRN, os três candidatos 
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a Diretor da ECT e quatro candidatos a Vereador de Natal, em 2010.2; 2011.1 e 2012.2, 

respectivamente).  

De 2009.2 a 2011.1, a organização do material para as aulas presenciais de PLE-II 

era feita por dois tipos de arquivos. O material de apresentação da aula era feito na ferramenta 

PowerPoint (.ppt); já o material impresso de acompanhamento da aula e de produção da 

atividade semanal, era entregue aos graduandos, no Word (.doc e .docx). A partir de 2011.2, a 

equipe começou a utilizar a ferramenta web Prezi
7
 (ver <www.prezi.com>), ambiente de 

criação de apresentações interativas de slides, de vídeos, de imagens. 

Todo esse material produzido para o componente em evidência é disponibilizado aos 

alunos via turma virtual do SIGAA. Também nesse ambiente são disponibilizadas as 

propostas de atividades presenciais, as virtuais, as de reposição, bem como gabaritos e vistas 

de prova. 

 

2.2 OS COLABORADORES 

 

Os colaboradores desta pesquisa são quinze graduandos que cursaram o componente 

curricular Práticas de Leitura e Escrita-II (PLE-II), no semestre 2011.1, e que se dispuseram a 

colaborar, de forma voluntária, ao autorizarem o uso de seus textos produzidos oralmente e 

por escrito.  

Embora tenhamos a autorização por escrito (ver apêndice C) dos colaboradores para 

utilização dos textos deles (verbais e não-verbais, incluindo fotografias), optamos pela 

atribuição de um pseudônimo a cada um: Aline Alves, Alice Campos, Anna Freitas, Aléxia 

Silva, Ellen Souza, Hudson Rodrigues, Jorge Santos, Mara Alves, Maria Luiza, Melissa Sanz, 

Ramon Morais, Ricky Coruja, Rony Lopes, Ruan Medeiros, Yago Mendes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
7
 Prezi é um software de criação e apresentação online, dinâmica e portátil que vem sendo usado com certa 

frequência como alternativa ao PowerPoint, Keynote, Impress.  

../Dropbox/AppData/Local/AppData/Guia/Downloads/www.prezi.com
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Fotografia 3 – Graduandos colaboradores 

 
Fonte: acervo particular do fotógrafo Célio Ricardo. 

 

A caracterização geral desses colaboradores nos permite dizer que são graduandos do 

BCT; voltam-se para interesses das ciências exatas e tecnológicas; são leitores e escreventes 

de textos impressos e digitais; são jovens que nasceram com um domínio quase espontâneo da 

tecnologia e que apresentam educação e valores ora diferentes em relação às gerações que os 

antecederam ora muito aproximados. 

A faixa etária desses jovens varia entre dezoito e vinte três anos; são nativos de 

diferentes cidades e estados brasileiros (RN, PB, RJ, CE), mas residem todos em Natal; 60% 

concluíram o ensino médio em escolas privadas, 33,3% em escolas públicas e 6,6% 

desenvolveram seus estudos parte em escola pública e parte em escola privada. 

Contamos com a participação de oito colaboradores do sexo feminino e sete do sexo 

masculino, que trazem experiências individuais e profissionais significativas, de 

conhecimentos diversificados, de fazeres e saberes a compartilhar. São catorze cidadãos 

brasileiros. Apenas uma colaboradora é de naturalidade argentina. 

Esses jovens não são apenas estudantes do BCT. Dois deles concluíram outras 

graduações (um em Administração e em Engenharia Têxtil e o outro em Sistema de 

Informação) e já ingressaram no mercado de trabalho, atuando em empresas privadas: 

instituição bancária e cooperativa de crédito. Outros dois deles já tiveram experiência em 

outras graduações, mas não as concluíram (Ciências da Computação e Arquitetura).  
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Além deles, outro graduando se divide em estudar e trabalhar como autônomo; outro, 

além do BCT, faz curso de idiomas na Watford; outro faz um curso técnico na Microsoft 

durante o dia e o bacharelado à noite. Uma das colaboradoras é bolsista de apoio técnico da 

UFRN; outra foi bolsista de iniciação científica, fez intercâmbio nos Estados Unidos em 

2011.2, também trabalhou como professora de informática em uma ONG e como estagiária 

em empresas de Marketing. Há também entre nossos colaboradores cinco que se dedicam 

apenas aos estudos no BCT e um que se dedica ao trabalho voluntário de monitoria de PLE-

III, ao trabalho filantrópico em Grupo de Escoteiros e ao apoio às lojas comerciais dos pais 

dele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

___________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________________ 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

__________________________________________________________________________________ 

 
Jorge: eu acho que isso aí ((refere-se a ter prazer em escrever)) se deve ao fato de eu 

ter morado fora, longe da minha família, uma época... E, lá onde eu morava, o 

pessoal tinha costume de, na sexta-feira, trocar bilhetinhos... Eu tinha uma faixa de 

15 anos, na escola evangélica, em Maringá. Na sexta-feira, à noite, depois do culto, 

a gente ficava se confraternizando e trocava bilhetinhos... Eu escrevia muito... Na 

escola, eu me recordo que, para se confraternizar, trocávamos bilhetinhos. Eu 

escrevia 20, 30... Um para cada pessoa. E também me correspondia para casa... 

Escrevia muito para casa apesar de ter o meio digital... Eu gostava de escrever 

porque fica guardado... As cartas que eu escrevi para minha mãe ela guarda até 

hoje... E os e-mails, nem todos... 

Jorge Santos (25 anos, bancário, graduando do BCT). 

 

 

A escrita exerce um papel importante na vida de cada um dos participantes da 

sociedade grafocêntrica. Seja por prazer, seja por obrigação, seja por outro motivo qualquer, 

as pessoas escrevem e assim se inscrevem no mundo (CHARTIER, R., 2007). Isso se 

confirma no dizer de Jorge Santos ao fazer menção a experiências de escrita no período em 

que esteve fora da casa da mãe dele e longe da terra onde nasceu.  

Para Jorge, trocar bilhetinhos na escola evangélica, escrever cartas para a mãe e 

enviar e-mails a ela foram práticas que, se, por um lado, marcaram um período da vida dele, 

por outro, construíram nele uma relação de prazer com a escrita. 

No entanto, é interessante ressaltar a distinção que Jorge faz entre o valor sentimental 

da escrita impressa (as cartas enviadas à mãe dele) e da escrita digital (os e-mails 

encaminhados à mesma interlocutora). E, quem sabe se esse valor atribuído à escrita impressa 

que a mãe de Jorge, segundo ele, “guarda até hoje”, talvez possa um dia ser deslocado no 

futuro bem próximo para os e-mails. Assim, tais escritos também poderão ser guardados em 

algum dispositivo de armazenamento e relidos quantas vezes for o caso. 

De fato, o papel que a linguagem – em especial, a escrita – exerce na vida da 

humanidade é inegável. Pela linguagem, o homem atua no mundo. É ela que permeia o saber 

e as formas de saber, o pensamento e as formas de pensar, a comunicação e os modos de 

comunicar, o ato e os modos de agir. Ela move o homem e é movimentada por ele, ou seja, 

tanto é produto quanto é produção cultural, nascida por força das práticas sociais. 

Seja oral, seja escrita, a linguagem se constitui e é constituída por práticas sociais.             

É por ela que ressignificamos saberes, relações sociais e identidades. Logo, por 

compreendermos a palavra como um fio condutor entre um indivíduo e os outros, ancoramos 
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este estudo em alguns aportes teóricos fundamentais. O primeiro deles é a concepção de 

língua(gem) bakhtiniana.  

 

3.1 CONCEPÇÃO DE LÍNGUA(GEM) 

 

Na concepção de língua(gem) defendida por Bakhtin ([1929] 1981), tem lugar de 

destaque o processo dialógico, cuja expressão é ora individual ora coletiva. Nessa perspectiva, 

a palavra não é apenas uma materialização do pensamento, pois ela se articula em favor de um 

dizer e, em função dele, se apresenta como um palco em miniatura no qual valores sociais ora 

se apresentam uma orientação contraditória ora não. 

Nesse prisma, a linguagem é vista como um meio de comunicação no domínio 

discursivo, razão por que é a dinâmica da prática social que se privilegia, não a língua(gem) 

código, como defendido por outras vertentes de pesquisa, tais como: a Teoria da 

Comunicação (JAKOBSON [1969] 1995). 

Para ilustrar a perspectiva bakhtiniana, vale salientar a compreensão de enunciado, 

visto como “um elo da cadeia muito complexa de outros enunciados”, nesse sentido, todo 

“enunciado” responde a outros enunciados já postos socialmente em outro contexto histórico-

social. Para Bakhtin ([1979] 1992), a comunicação humana se dá pelo processo dialógico 

entre interlocutores ativos e seus discursos, e o que pode ser representado “é o elemento 

abstrato do fato real da compreensão responsiva ativa em seu todo” (BAKHTIN ([1979] 

1992, p. 291/292).  

Na teoria bakhtiniana, a compreensão responsiva ativa compreende o 

posicionamento ideológico do interlocutor sobre determinado discurso e nem sempre se trata 

de uma réplica a uma pergunta, mas a um discurso, que pode ser uma relação mediata ou 

imediata. 

 Para esse filósofo da linguagem, dependendo da esfera de atividade humana, da 

interação e dos elementos que caracterizam essa interação (por exemplo, pessoas que, juntas, 

querem resolver um problema), um enunciado é lançado e outros a eles vão sendo 

(re)construídos, interligados de forma concordante ou não, mas sempre contextuais, ou seja, 

baseando-se uns nos outros. 
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Nesse sentido, constrói-se uma cadeia enunciativa: enunciados podem ser refutados, 

confirmados, completados tendo em vista uma resposta à palavra inicial: a contrapalavra
8
. Daí 

se depreende que cada enunciado se constitui de reações-respostas a outros enunciados. 

 

 [...] O enunciado está repleto dos ecos e lembranças de outros enunciados, aos quais 

está vinculado no interior de uma esfera comum da comunicação verbal. O 

enunciado deve ser considerado acima de tudo como uma resposta a enunciados 

anteriores dentro de uma dada esfera (a palavra ‘resposta’ é empregada aqui no 

sentido lato): refuta-os, confirma-os, completa-os, baseia-se neles, supõe-nos 

conhecidos e, de um modo ou de outro, conta com eles. Não se pode esquecer que o 

enunciado ocupa uma posição definida numa dada esfera da comunicação verbal 

relativa a um dado problema, a uma questão, etc. Não podemos determinar nossa 
posição sem correlacioná-la com outras posições. É por esta razão que o enunciado é 

repleto de reações-respostas a outros enunciados numa dada esfera da comunicação 

verbal [...] (BAKHTIN [1979] 1992, p.316). 

 

A pensar no enunciado como algo dialético e sem acabamento final (as interações 

estão em contínua construção, razão por que o acabamento é sempre circunstancial), esse 

filósofo da linguagem vem ajudando estudiosos a compreender o texto oral, escrito, 

multissemiótico, multimodal como um fenômeno complexo de relações axiológico-dialógicas, 

ou seja, atribui-se um olhar valorativo do autor-criador para sua criação, pela qual o constitui 

e no diálogo que esse provoca, sempre pensado numa atitude responsiva, isto é, na perspectiva 

de participante que responde e replica de maneira ativa. 

Sobre essa ideia de fluxo contínuo e não acabamento, os integrantes do círculo 

bakhtiniano afirmam o seguinte.  

 

[...] Não há uma palavra que seja a primeira ou a última, e não há limites para o 

contexto dialógico (este se perde num passado ilimitado e num futuro ilimitado). 

Mesmo os sentidos passados, aqueles que nasceram do diálogo com os séculos 
passados, nunca estão estabilizados (encerrados, acabados de uma vez por todas). 

Sempre se modificarão (renovando-se) no desenrolar do diálogo subsequente, 

futuro. Em cada um dos pontos do diálogo que se desenrola, existe uma 

multiplicidade inumerável, ilimitada de sentidos esquecidos, porém, num 

determinado ponto, no desenrolar do diálogo, ao sabor de sua evolução, eles serão 

rememorados e renascerão numa forma renovada (um novo contexto). Não há nada 

morto de maneira absoluta. Todo sentido festejará um dia seu renascimento. O 

problema da grande temporalidade (BAKHTIN [1979] 1992, p.413/414). 

 

 

Baseando-nos nesses pressupostos teóricos, entendemos que o texto pode ser oral 

(conversa ao telefone, por exemplo), escrito (bilhetes, revistas, livros), multissemiótico ou 

                                                             
8 Entendemos a “contrapalavra” como sendo a significação das palavras tomada na perspectiva bakhtiniana 

(BAKHTIN [1929] 1981). Nessa concepção, o sujeito, no diálogo com os discursos postos, ressignifica o 

discurso que o constitui na memória discursiva, dando-lhe uma contrapalavra, a qual lhe possibilita, através da 

compreensão responsiva, produzir o novo e a ruptura nos sentidos estabilizados na memória. 
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multimodal (charge, propaganda, textos de jornal online). O texto é também um enunciado 

complexo, cujas possibilidades de concretização podem se dar tanto por uma só palavra ou 

símbolo quanto por um conjunto mais extenso; além disso, ele pode ser oral, escrito, 

multissemiótico, multimodal).  

Portanto, o que caracteriza um texto é a intenção comunicativa do indivíduo 

falante/escrevente. Nessa manifestação, o locutor se dirige ao outro, ainda que esse outro não 

seja uma presença real, mas pressuposta. 

A ampliação conceitual do construto “texto” acaba por fazê-lo superar a realidade 

escrita para inseri-lo também na arena do visual e do sonoro. Em suma: o conceito de texto 

recebe outras configurações (o hipertexto, por exemplo), o que nos permite analisar a 

linguagem em seus vários meios de expressão comunicativa. 

Essa reflexão, por sua vez, remete a um outro conceito importante, o de “atitude 

responsiva” do interactante, ou seja, o sujeito (presencial ou não) com o qual se constrói a 

interação. Em sendo a linguagem uma ponte entre mim e os outros, Bakhtin afirma: “[...] a 

palavra é uma espécie de ponte lançada entre mim e os outros. Se ela se apóia sobre mim 

numa extremidade, na outra se apóia sobre meu interlocutor. A palavra é o território comum 

do locutor e do interlocutor” (BAKHTIN [1979] 1992, p. 113).  

É compreensível que o outro ofereça a sua palavra, demonstrando que a interação 

autor-texto-leitor pode ser construída baseando-se na ideia de que a leitura é o processo no 

qual o leitor realiza um trabalho ativo de compreensão e interpretação do texto, a partir de 

seus objetivos, de seu conhecimento sobre o assunto, sobre o autor, de tudo o que sabe sobre a 

linguagem. Trata-se de uma atividade que envolve estratégias de seleção, antecipação, 

inferência e verificação. Espera-se, portanto, que o leitor processe, critique, contradiga ou 

avalie a informação que tem diante de si, que a desfrute ou a renuncie, que atribua sentido e 

significado ao que lê (PCN, 1998). 

Essa compreensão contempla a ressignificação do processo de usos da língua(gem), 

ao longo do espaço e do tempo, em relação aos interlocutores, a suas posições sociais e 

valores, seus interesses e as condições sócio-histórico-culturais que os caracterizam.  

 

3.2 CONSTRUÇÃO SÓCIO-HISTÓRICA DA ESCRITA 

 

A construção sócio-histórica da escrita ancora-se, teoricamente, no pensamento de 

alguns estudiosos da cultura escrita. Nesta dissertação, apoiamo-nos em, especialmente, 

Chartier, R. (1998, 2002, 2007), Chartier, A. (2007). Eles partem do princípio de que, na 
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história da humanidade, a escrita é uma tecnologia que surge para resolver problemas do 

cotidiano e tem várias funções sociais. Uma delas é preservar informações no espaço e no 

tempo. Quanto à leitura e a escrita no meio digital, apoiamo-nos em pressupostos teóricos de 

alguns pesquisadores, dentre eles: Lévy (1996, 1999), Araújo (2007); Xavier (2009), 

Marcuschi e Xavier (2010), Coscarelli (2006, 2012), Coscarelli e Ribeiro (2007), Ribeiro 

(2012). 

Imagem 3 - Origem da escrita 

 
Fonte: site Mundo Educação. 

 

 

Ao longo da história, diferentes povos, em diferentes épocas, faziam marcas em 

árvores, pedras, conchas e também foram criando símbolos (pictogramas). Nossos 

antecessores já liam os indícios da natureza e tentavam reproduzir seu pensamento em 

grandes suportes (pedras e rochas), visto que não se podia (nem se devia) contar apenas com a 

memória. Através de desenhos ou pinturas rupestres, era possível registrar o cotidiano, 

divulgar ideias, desejos, necessidades. Com o crescimento das cidades e o comércio, esses 

povos precisavam desenvolver um código sistematizado pelo qual as pessoas de determinada 

comunidade podiam interagir. Dessa forma, eles inventaram, por exemplo: os sinais de escrita 

cuneiforme, o silabário até chegar ao alfabeto.  

De fato, foi através da escrita que possibilitou o acúmulo de conhecimento humano, 

pois antes dela, tudo o que um homem conseguia aprender durante sua vida também era 

enterrado com ele.  Após a invenção da escrita, o conhecimento dessas pessoas passaram a se 

acumular e a não mais se perder. Ao nascer, portanto, o homem já tem a seu dispor as 

experiências e as descobertas de seus antepassados (HORCADES, 2007). Era preciso criar um 

sistema de códigos para que as pessoas de uma determinada comunidade pudessem interagir 

entre si por escrito. 
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Seria inexequível traçarmos a história minuciosa da origem dos sistemas de escrita e 

descrevê-la nesta dissertação. Entretanto, há certos aspectos que podemos abordar. Conforme 

Hooker (1996, p. 9): “[...] a raça humana adotou quatro métodos principais de estabelecer 

registros ou de transmitir informações: os pictogramas, a escrita analítica, os sinais silábicos e 

o alfabeto”. Vejamos, a seguir, como esses sistemas podem ser caracterizados. 

 

Quadro 2 – Origem dos sistemas de escrita 

 

Sistemas 

 

Características 
 

Escrita 

Pictográfica 

 

A escrita pictográfica foi a base da escrita cuneiforme e dos hieróglifos (origem de todas as formas de escrita) 

e, após "milênios", a pictografia continua a ser utilizada: na sinalização do trânsito e de locais públicos, na 

infografia e em várias representações do design gráfico; principalmente porque ela é autoexplicativa e 

universal. 

 

 
Escrita 

Ideográfica 

 

A escrita ideográfica deve ter evoluído a partir de formas da escrita pictográfica (hieróglifos). Esse sistema de 

escrita se manifesta através de "ideogramas": símbolo gráfico ou desenho (signos pictóricos) formando 

caracteres separados que representam objetos, ideias ou palavras completas, associados aos sons desses 

objetos ou ideias  nomeados no respectivo idioma. Os mais antigos vestígios de escrita ideográfica provêm de 

Sumer (ver escrita cuneiforme), cujo alfabeto dispunha de quase 20.000 ideogramas. Exemplos de escrita 

ideográfica são os caracteres chineses e japoneses. Na China, no período Shang (1766 - 1122 a.C), havia cerca 

de 2.500; hoje há aproximadamente 50 mil. A vantagem do ideograma é que pode ser lido independentemente 

da língua falada. Desde que foi desenvolvida, os chineses e japoneses nunca evoluíram para outra forma de 

escrita, permanecendo não alfabética até hoje. 

Em nossa escrita, usamos alguns símbolos ideográficos, por exemplo: a representação dos números, as 

abreviaturas, os emoticons. 
 

 

 

 
Escrita 

Cuneiforme 

 

 

A escrita cuneiforme (do latim cuneus = cunha) é considerada o mais antigo sistema de escrita (provavelmente 

4.000 a. C.). Foi utilizada até a era cristã por vários povos que habitavam o antigo Oriente Médio 

(Mesopotâmia). Esse sistema tinha por objetivo determinar a posse de algo e, por isso, quase sempre um selo 

(desenho pessoal referente ao proprietário) era usado. No início, a escrita era feita através de desenhos: uma 

imagem estilizada de um objeto significava o próprio objeto, mas o resultado era uma escrita complexa com 

pelo menos 2.000 sinais e por esse motivo, o seu uso era bastante complicado. Ao longo dos tempos, esses 

sinais  tornaram-se mais abstratos, evoluindo do sistema pictográfico para a escrita ideográfica (totalmente 

abstrata), composta de uma série de caracteres na forma de cunhas e com um número muito menor de sinais. 

Misturam-se para letras e sílabas caracteres e símbolos e, para os números, círculos ou riscos. Tais figuras e 

objetos eram desenhados por escribas em tabletes de argila molhada, utilizando-se um estilete de caniço com a 

ponta na forma de cunha (a última tábua conhecida data do ano 75 da era cristã). Não se derivou nenhum 

alfabeto desse sistema. 
 

 
 

Escrita Egípcia 

 

A escrita egípcia conhecida por hieróglifo (gravação sagrada) também usava sinais pictográficos, porém 

adaptados para diferentes objetivos. Exemplificando: a palavra "olho" era o desenho de um olho; para "choro", 

acrescia-se ao olho, linhas representando as lágrimas. Esses sinais eram escritos na vertical e horizontal. Neste 

último caso, se os animais desenhados olhassem à esquerda a leitura deveria ser da direita para a esquerda e 

vice-versa. Cada símbolo podia também ser usado para representar sílabas do mesmo som. Havia 24 sinais 

representando consoantes únicas, com as quais as palavras poderiam ser compostas, se necessário. No antigo 

Egito, existiam duas formas de escrita: a Hieroglífica, (do período faraônico) formada por desenhos e 

símbolos; e a Demótica (com alguns termos gregos). Essa última foi usada até o século V, em que se utilizava 

um tipo de caneta sobre o papiro, tornando-a mais ágil, mais rápida, necessária ao registro de contas e 

documentos administrativos. 
  

Escrita Silábica 
 

A escrita silábica é um sistema pelo qual cada símbolo combina sons de consonantais e vogais  representando 

uma sílaba (silabismo), por exemplo: há um símbolo para o [bê, cê, cá, dê etc.]. Um exemplo desse sistema é a 

escrita etíope. 
 
Escrita Alfabética 

e Fonética 

 

A escrita alfabética e fonética é o sistema de escrita de vários idiomas: português, inglês, alemão. Esse sistema 

consiste na representação dos sons de determinada língua pelas letras do seu alfabeto; porém nem sempre 

corresponde exatamente ao som da língua. Isso indica que nossa escrita não é exclusivamente fonética. 
 

Escrita Alfabética 

Fonológica 

 

 

A escrita alfabética fonológica é o sistema de escrita alfabética considerada ideal, em que a cada fonema (som) 

corresponderia uma letra. Assim, o foneticismo aproxima, portanto, a escrita de sua função natural que é a de 

representar a língua oral. 

Fonte: acervo da pesquisa, baseando-se em Hooker (1996). 
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No quadro 2, fica explícito que, da escrita cuneiforme dos sumérios em placa de 

barro à tela do computador, os sistemas de escrita passaram por diversas modificações. Foi 

criada há aproximadamente seis milênios na cidade de Uruk, na Mesopotâmia - atual Iraque - 

(escrita cuneiforme), em tabletes de argila; depois, os egípcios desenvolvem a escrita 

pictográfica (ou hieróglifos), em papiros (volumen ou rolo); os chineses criam a escrita 

ideográfica (em peças de bronze, cascas de tartarugas, tiras de bambu, em 2.000 a. C). 

Por volta de 800 a.C., os gregos usam introduzem o uso de vogais (surge a escrita 

alfabética com caracteres latinos) em pergaminhos (pele de animais: gado, carneiro, bode, 

porco, veado) e o códice (ou códex em 200 a.C). Os gregos criam o códex, mas ele é 

aperfeiçoado pelos romanos nos primeiros anos da Era Cristã. Assim, o alfabeto fenício foi 

transformado pelos antigos greco-romanos até chegar ao alfabeto latino, o qual embora tenha 

evoluído, ainda é bastante utilizada por diversos povos nos dias atuais (americanos, alemãs, 

ingleses); a escrita chinesa, por sua vez, é a única que pouco evoluiu desde a sua criação.  

Para abrigar esses símbolos que materializam a escrita, o homem usou diversos 

suportes: tabuletas de argila (Mesopotâmia); papiro e pergaminho (Egito); códex (Grécia, mas 

aperfeiçoado pelos romanos); cacos de cerâmica, cascos de tartaruga, papel (China), até 

chegar à tela de dispositivos móveis na qual códigos binários representam a escrita digital na 

sociedade contemporânea. 

Outra pesquisadora da escrita, Chartier A.(2007), ao tratar dessa tecnologia e de seus 

suportes, alerta-nos para o fato de que, ao se deslocar o foco dos conteúdos manuscritos para 

seu suporte, devemos levar em conta não apenas os conteúdos escritos, mas também sua 

materialidade editorial. Para ela, os suportes de escrita definem atitudes tanto na receptividade 

quanto na produção. Além disso, eles: “[...] impõem limites, restringem ou alargam os usos 

possíveis que, no caso dos escritos escolares, concernem tanto no trabalho dos alunos quanto 

no dos professores” (CHARTIER, A., 2007, p. 11). 

Nessa perspectiva, leitores/escreventes convocam suportes diferentes, dos mais 

tradicionais aos mais inovadores, para desenvolver práticas de leitura e escrita com os mais 

diversificados propósitos. De fato, na contemporaneidade: “[...] escolas e bibliotecas parecem 

compartilhar as mesmas referências [...] ser igualmente conscientes da variedade necessária 

dos textos, dos suportes e das maneiras de ler, mantendo-se atentas ao gosto subjetivo e ao 

interesse pessoal do leitor” (CHARTIER, A., 2007, p. 122/123). 
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A evolução da escrita, aliada à dos suportes, pode ser resumida pela imagem 4. 

 

Imagem 4 - A evolução e os suportes da escrita 

 
Fonte: site Google® Images. 

 

Na verdade, os tabletes de argila foram suportes em que os escribas, na 

Mesopotâmia, efetuavam inscrições com um estilete em forma de cunha. O papiro, espécie de 

papel feito de uma planta abundante nas margens do Nilo, foi criado pelos egípcios. Após ser 

exportado para a Grécia e para a Itália, seria o suporte dos primeiros livros: os rolos de papiro. 

Na Grécia antiga, o livro chamava-se biblos, que significa “fibra de papiro”. Já os romanos o 

chamavam liber, que significa “casca fibrosa das árvores”. 

No século III a.C., surge um novo suporte: o pergaminho, aperfeiçoado em Pérgamo, 

cidade grega da Ásia Menor. Feito a partir de peles de animais jovens (cabrito ou cordeiro) 

devidamente tratadas, o pergaminho era um material muito mais resistente do que o papiro e 

reutilizável, o que lhe garantiu uma longa sobrevivência como suporte da escrita.  

Um fato interessante que merece destaque é que, na elaboração de livros ou de 

documentos particularmente importantes, utilizavam-se peles muito finas e delicadas, obtidas 

geralmente a partir de fetos de vaca, de cabra ou de ovelha – era o velino, um pergaminho 

macio, branco, quase transparente. Os sete volumes da Bíblia dos Jerônimos
9
, por exemplo, 

são todos em velino. As bulas papais são também, quase sempre, em velino.  

Esse material era caro, dispendioso, o que levava, com frequência, à sua reutilização. 

Isso pode ser ilustrado, visto que pesquisadores, historiadores, antropólogos já encontraram 

pergaminhos que foram apagados e escritos de novo: os palimpsestos ou códices reescritos. O 

pergaminho original era lavado ou raspado com pedra pomes. Em linguagem atual, diríamos 

que esse suporte era reciclado.  

                                                             
9 Segundo o site Wikipédia <http://pt.wikipedia.org/wiki/B%C3%ADblia_dos_Jer%C3%B3nimos>, a Bíblia dos 

Jerônimos é manuscrita e decorada com iluminuras de requinte. Foi produzida pelo mestre italiano Attavante 

Degli Attavanti, auxiliado pelos irmãos Gherardo e Monte del Fora, por encomenda de Clemente Sernigi, para 

ser oferecida ao rei Dom Manuel I, de Portugal. O contrato para a execução dessa obra é de 23 de abril de 

1494. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Bíblia_dos_Jerónimos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Manuscrito
http://pt.wikipedia.org/wiki/Iluminura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Attavante_degli_Attavanti
http://pt.wikipedia.org/wiki/Attavante_degli_Attavanti
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Gherardo_del_Flora&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Monte_del_Fora&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Clemente_Sernigi&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Portugal
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Vale ressaltar que a forma dos livros em rolo manteve-se até ao Baixo Império 

Romano, época em que começaram a surgir as primeiras codificações de leis em forma de 

códex (códice ou código), a forma que o livro hoje tem, a que os Romanos chamavam liber 

quadratus. A Idade Média seria o grande tempo do livro manuscrito: breviários (ofícios 

diários dos sacerdotes), romances de cavalaria, bíblias, crônicas, hagiografias (biografia dos 

santos) aos belíssimos livros de horas iluminados (coleção de textos, orações e salmos). 

Assim, graças às bibliotecas monásticas foram preservados os autores da Antiguidade 

Clássica e os pensadores cristãos.  

Outro fato interessante a se destacar é que a maior revolução sofrida pelo livro 

resultaria da conjugação de duas extraordinárias inovações: o papel (trazido da China pelos 

Árabes e difundido na Europa sobretudo a partir do século XIV) e a imprensa. Embora os 

chineses já utilizassem formas embrionárias de imprensa, como a xilografia, seria apenas nos 

meados do século XV que este prodigioso invento teria verdadeiro sucesso, quando o alemão 

Johannes Gutenberg começou a utilizar caracteres ou tipos móveis. Os incunábulos tinham, 

porém, tiragens muito limitadas, raramente ultrapassando os mil exemplares.  

A partir do século XVI, com a revitalização da cultura proporcionada pelo 

humanismo renascentista, as edições chegam a ultrapassar os três mil exemplares. Os jornais, 

aparecidos no século XVII, ganham então cada vez mais leitores, à medida que avança a 

alfabetização. As novas correntes literárias, como o romantismo e o realismo, dão origem a 

certas cascatas criativas e atraem ainda mais leitores: em 1814, foram vendidos dez mil 

exemplares de O Corsário, de Lord Byron, no dia da sua aparição, por exemplo. Mas seria 

apenas no século XIX, com a revolução industrial e os alvores da tipografia mecanizada, que 

a imprensa sofreria um novo impulso.  

No final do século XIX, surge o li-nótipo, a máquina de compor que conhecemos.    

A impressão indireta offset (“fora do lugar”), a quadricromia (em quatro cores), a 

fotocomposição e as modernas técnicas informáticas de trabalho gráfico culminariam um 

progresso alucinante. Nos dias atuais, são possíveis tiragens de centenas de milhares, ou 

mesmo de milhões de exemplares dos mais belos livros em tempo recorde, com uma 

qualidade gráfica praticamente inexcedível. Sintetizando: todos estes processos de difusão do 

pensamento (sob a forma de livro ou de jornal) tiveram sempre como suporte básico o papel, 

até as últimas décadas do século XX.  

Nos dias atuais, o livro impresso, seja como objeto civilizacional ou símbolo cultural, 

é indispensável. Ainda que algumas pessoas anunciem que ele está ameaçado de extinção pelo 

aparecimento de livros eletrônicos (e-books) ou que os jovens estão lendo e escrevendo cada 
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vez menos com o surgimento do computador e da internet, essas afirmações são 

generalizadoras e não condizem com a realidade em que vivemos.  

É inegável que a atração pelos atuais equipamentos tecnológicos parecem apontar um 

novo caminho. De fato, esses aparelhos ligados à internet possibilitam o acesso imediato a 

diversos acervos (revistas, livros, jornais, bibliotecas, museus, arquivos publicações), os quais 

podem servir também para a divulgação da informação e comunicação. Isso não significa, 

porém, o fim do livro nem de outras publicações impressas. 

Atualmente, um único DVD permite armazenar o equivalente a várias enciclopédias 

(inclusive imagens, vídeos, gráficos) e o Blu-Ray, suporte informático que surgiu em 2006, 

tem capacidade para guardar cerca de dez vezes mais informação que um DVD. Em 2010, 

aparece o tablet (ou tablet PC), dispositivo pessoal em forma de prancheta que apresenta tela 

sensível ao toque (touchscreen), que pode ser usado tanto para acesso à internet, organização 

pessoal, visualização de fotos, vídeos, leitura de livros, jornais e revistas quanto para 

entretenimento. Em um futuro próximo, o conteúdo das grandes bibliotecas mundiais (ou dos 

arquivos) se encontrará integralmente digitalizado e disponível nos lares, na academia, na 

superfície do computador, do Smartphone ou do tablet.  

Conforme constatamos, a escrita se faz presente na vida das pessoas desde o 

nascimento até a morte (e quem sabe depois dela). Essa tecnologia possibilita que gerações 

posteriores conheçam, tenham acesso e façam uso dos saberes acumulados ao longo do 

tempo. Vale ressaltar esse percurso histórico não aconteceu (nem acontece) de modo pacífico. 

Qualquer descoberta tecnológica sofre alterações e pode causar impacto na vida das pessoas. 

Foi o que também aconteceu com a escrita, pois, ao longo dos anos, essa tecnologia sofreu 

mudanças tanto na sua representação quanto nos suportes que a materializam.  

Nesse sentido, Chartier (1998) sinaliza o grande dilema que os seres humanos 

passam para evitar um amontoamento excessivo desse material acumulado: o que fazer com 

todos os documentos escritos para não perdê-los e como guardá-los ou apagá-los? Para ele, 

esse é um problema que transcorre a história da cultura escrita e a sociologia dos textos e que 

se acrescenta a diversos suportes, como pedra, madeira, tecido, pergaminho e papel. Para essa 

discussão histórica, esse autor lembra o códex, a invenção da imprensa por Gutenberg, a 

evolução do livro manuscrito ao livro impresso, a xilografia dos chineses, o livro eletrônico 

(e-book).  

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Touchscreen
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Esse historiador apresenta uma hierarquia dos formatos de livro: do grande in-fólio 

(livro de estudo que se põe à mesa), passando pelos formatos médios (livros dos humanistas, 

dos clássicos antigos copiados antes da invenção da imprensa por Gutenberg), até o libellus 

(livro de preces e de devoção que se pode levar no bolso). Atualmente, podemos contar com 

uma diversidade de livros impressos, mas também com uma infinidade de textos eletrônicos 

ao nosso dispor, os quais possibilitam relações entre passado, presente e futuro e, 

principalmente, entre o que se lê e o que se vê no mundo. 

Nesse percurso histórico, percebemos que o cenário mundial vem, desde as últimas 

décadas do século XX, se transformando com o advento do computador e da internet 

(especialmente do ponto de vista do leitor/escrevente). Surgem novas demandas por práticas 

de leitura e de escrita no meio digital. Notamos também que o indivíduo tem (ou pode ter) 

vários aparelhos que a suportam ou apresentam textos em sua superfície, isto é, dispositivos 

que genealogicamente estão agregados a outros. Além disso, são diversas as práticas que o 

usuário de internet (leitor/escrevente) efetuam  todos os dias: acessam portais de busca, redes 

sociais (Blog, Twitter®, Facebook®),  salas de bate-papo, sites de relacionamento; de 

compras, de entretenimento, entre tantos outros. Essas mudanças, portanto, alteram o 

comportamento desses internautas em decorrência da nova cultura digital. 

Considerando essa nova cultura, tentar escolher outra direção (ou eliminar a 

multiplicidade em que o mundo está constituído após a chegada do computador) significa 

traçar um futuro inquietante. Isso porque bastam alguns cliques para que se abram infinitas 

portas para a informação, o divertimento, a aventura, o comércio, o conhecimento e para todas 

as surpresas possíveis em milhões de sites, do lado vizinho, do outro lado da rua ou no 

cruzamento do oceano: “[...] monolinguístico ou poliglota, o mundo da comunicação 

eletrônica é um mundo da superabundância textual cuja oferta ultrapassa a capacidade de 

apropriação dos leitores” (CHARTIER, 2002, p. 20). 

Nessa perspectiva, insistir na importância que manteve o manuscrito após a invenção 

de Gutenberg é mais uma forma de se lembrar que as novas tecnologias não excluem nem 

brutal nem totalmente os antigos usos. Para Chartier (2002), a “era do texto eletrônico” será 

ainda, e por muito tempo, uma “era do manuscrito e do impresso”. Assim, é possível a 

permanência (ou a continuidade) de técnicas tradicionais embora surja uma nova invenção. 

Foi assim com quase toda tecnologia inventada ao longo dos séculos (arado, roda, escrita). 

Isso também não foi diferente com a chegada do celular, do computador, do tablet. 
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Nesses dispositivos eletrônicos móveis, podemos utilizar letras, números, imagens, 

emoticons, abreviações, dentre outras infinitas possibilidades, para construir um texto 

eletrônico e/ou um hipertexto. Além disso, esse material pode ser recuperado em qualquer 

lugar, desde que ele esteja armazenado em ferramentas online (e-mails, Google® Docs
10

, 

Dropbox).  

Lévy (1996) afirma que a rede mundial, em ritmo acelerado, interliga milhões de 

computadores e de usuários. A internet possibilita a incorporação a nosso vocabulário de uma 

palavra que, há pouco tempo, fazia parte apenas dos domínios da ficção científica: 

“ciberespaço ou espaço virtual”. Em nosso cotidiano, recebemos, a cada instante, através do 

computador, centenas de informações, propagandas, vendas, promoções relâmpago que 

vendem de viagens aéreas a livros, oportunidades para a diversão. 

Segundo esse autor, o texto, desde suas origens mesopotâmicas, é um objeto virtual, 

abstrato, independente de um suporte específico. Esse objeto atualiza-se em múltiplas versões, 

traduções, edições, exemplares e cópias. Isso significa que, ao dar sentido ao texto (ao 

interpretá-lo), o leitor leva adiante essa série de “atualizações”. Para Lévy (1996), o ato da 

“leitura” representa a “atualização das significações de um texto e não da realização”, pois 

essa seria uma seleção entre possibilidades preestabelecidas. 

 

[...] Ao mesmo tempo que o rasgamos pela leitura ou pela escuta, amarrotamos o 
texto. Dobramo-lo sobre si mesmo. Relacionamos uma à outra as passagens que se 

correspondem. Os membros esparsos, expostos, dispersos na superfície das páginas 

ou na linearidade do discurso, costuramo-los juntos: ler um texto é reencontrar os 

gestos têxteis que lhe deram seu nome (LÉVY, 1996, p. 35/36). 

 

Conforme a perspectiva desse autor, o espaço do sentido não preexiste à leitura. É ao 

percorrer o texto que atualizamos o sentido. Sendo assim, enquanto lemos um texto, 

relacionamo-lo “[...] a outros textos, a outros discursos, a imagens, a afetos, a toda a imensa 

reserva flutuante de desejos e de signos que nos constitui”. Enfim, o que está em jogo é “[...] a 

construção de si, construção sempre a refazer, inacabada” e não mais “a unidade do texto” 

(LÉVY, 1996, p. 36). Assim, a cada leitura que fazemos de um texto impresso e/ou digital 

(hipertexto ou não), atribuímos-lhe um novo sentido; mas também somos (re)construídos a 

partir dele, atualizamo-nos sempre. 

                                                             
10 O Google® Docs é um pacote de produtos gratuitos online que permite criar e armazenar diferentes tipos de 

documentos, trabalhar neles em tempo real com outras pessoas. Em 2012, o Google® Docs foi associado ao 

Google® Drive, um pacote de serviço que serve para armazenar arquivos em nuvem, mas também permite 

visualizá-los no navegador e, simultaneamente, trabalhar com outras pessoas na edição colaborativa. 
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A escrita, por sua vez, é vista como “a virtualização da memória”. Essa concepção 

requer a interpretação de outros tipos de mensagens complexas: ideogramas, mapas, 

esquemas, simulações, mensagens iconográficas ou fílmicas, entre outras. Para ele, deve-se 

entender ‘texto’ no sentido mais amplo, ou seja, discurso elaborado ou propósito deliberado. 

Na verdade, segundo Lévy (1996), hierarquizar e selecionar áreas de sentido, tecer ligações 

entre essas zonas, conectar o texto a outros documentos, arrimá-lo a toda uma memória, são 

entre tantas outras funções do hipertexto. 

Sobre o hipertexto, Lévy (1996) o considera como “virtualização do texto e da 

leitura”:  

 

[...] o hipertexto, hipermídia ou multimídia interativo levam adiante, portanto, um 

processo já antigo de artificialização da leitura. Se ler consiste em selecionar, em 

esquematizar, em construir uma rede de remissões internas ao texto, em associar a 

outros dados, em integrar as palavras e as imagens a uma memória pessoal em 
reconstrução permanente, então os dispositivos hipertextuais constituem de fato uma 

espécie de objetivação, de exteriorização, de virtualização dos processos de leitura 

(LÉVY, 1996, p. 43). 

 

Considerando que a leitura artificial já existe há tempos, de acordo com esse autor: 

“[...] o hipertexto seria constituído de nós (os elementos de informação, parágrafos, páginas, 

imagens, sequências musicais etc.) e de ligações entre esses nós (referências, notas, 

indicadores, ‘botões’ que efetuam a passagem de um nó a outro)” (LÉVY, 1996, p. 44). 

Na concepção desse autor, há três processos de virtualização que fizeram surgir o 

homem: o desenvolvimento das linguagens, a multiplicação das técnicas e a complexificação 

das instituições.  

 

[...] a linguagem, em primeiro lugar, virtualiza um ‘tempo real’ que mantém aquilo 

que está vivo prisioneiro do aqui e agora. Com isso, ela inaugura o passado, o futuro 

e, no geral, o Tempo como um reino em si, uma extensão provida de sua própria 

consistência. A partir da invenção da linguagem, nós humanos, passamos a habitar 

um espaço virtual, o fluxo temporal tomado como um todo, que o imediato presente 

atualiza apenas parcialmente, fugazmente. Nós existimos (LÉVY, 1996, p.71). 

 

Segundo esse autor, vivemos o tempo como problema: “[...] em sua conexão viva, o 

passado herdado, rememorado, reinterpretado, o presente ativo e o futuro esperado, temido ou 

simplesmente imaginado, são de ordem psíquica, existenciais. O tempo como extensão 

completa não existe a não ser virtualmente” (LÉVY, 1996, p.72). 

Sobre a noção dessa existência num mundo virtual, Lévy (1996) apresenta-nos duas 

características distintivas: a imersão e a navegação por proximidade. A primeira, indivíduos 

ou grupos participantes são imersos em um mundo virtual, isto é, “[...] eles possuem uma 
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imagem de si mesmos e de sua situação. Cada ato do indivíduo ou do grupo modifica o 

mundo virtual e sua imagem no mundo virtual”. A navegação por proximidade, por sua vez, 

“[...] o mundo virtual orienta os atos do indivíduo ou do grupo. Além dos instrumentos de 

pesquisa e endereçamento clássicos (índice, links hipertextuais, pesquisa por palavras-chave 

etc.), as demarcações, pesquisas e comunicações são feitas por proximidade em um espaço 

contínuo” (LÉVY, 1999, p. 72). 

Segundo esse autor, a verdadeira mutação introduzida pela linguagem digital é o fato 

de o leitor não mais se deslocar diante do texto, mas de o texto, como um caleidoscópio, 

dobrar-se e desdobrar-se diferentemente diante de cada leitor. Na contemporaneidade, o texto 

alimenta-se de correspondências e conferências online, corre em redes, fluido, 

desterritorializado, mergulhado no meio oceânico do ciberespaço. Ele reconstitui a copresença 

da mensagem e de seu contexto vivo que caracteriza a comunicação verbal, mas numa escala 

infinitamente superior. 

No que se refere às semelhanças e às diferenças entre texto e hipertexto, estudiosos 

dessa problemática apresentam diferentes pontos de vista. Alguns deles preferem enfatizar as 

semelhanças: Marcuschi (1999); Koch (2005); Coscarelli (2005); Ribeiro (2005). Outros, 

segundo Gomes (2010), enfatizam as diferenças: Kress (2005); Xavier (2001); Braga (2003); 

Araújo e Rodrigues (2005). 

Uma das semelhanças entre texto e hipertexto é que ambos resultam de processo 

linguístico, cognitivo e cultural de aplicação dos fatores de textualidade (coesão, coerência, 

por exemplo). Nesse sentido, tanto o processo de leitura do texto quanto do hipertexto lidam 

com múltiplos domínios cognitivos que devem se articular para viabilizar a construção do(s) 

sentido(s). Além disso, texto e/ou hipertexto são produtos de um ato discursivo, visto que eles 

dependem da ação de quem o produz e de quem o recebe. Por essa razão, nem o texto 

tampouco o hipertexto funcionam com autonomia, pois eles não trazem em si todos os 

detalhes de sua interpretação. Portanto, o (hiper)texto funciona como uma espécie de fio 

condutor que liga o escritor [optamos por escrevente] ao leitor, permitindo assim, a interação 

entre eles em uma situação comunicativa concreta (COSCARELLI, 2012). 

Uma segunda semelhança é a não linearidade. Segundo Coscarelli (2012, p. 149): 

“[...] nenhum texto e nenhuma leitura são lineares. Todo texto lida, inegavelmente, com uma 

pluralidade de dimensões, entre as quais podemos citar a lexical, a morfossintática, a 

semântica e a textual”. Essa concepção relembra-nos a trilha indicada por Bakhtin ([1979] 

1992), ao afirmar que nenhum texto é um Adão bíblico, cuja originalidade seja primeira. Cada 

texto e/ou hipertexto sempre referencia outro(s).  
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Subjaz a essa deia uma terceira semelhança: a intertextualidade
11

 e a polifonia
12

. 

Esses conceitos são, eles próprios, traços indicativos da não linearidade dos (hiper)textos. 

Ambos precisam ser considerados nas suas diversas dimensões e recebem a intervenção do 

leitor (ou coautor) que pode fazer anotações, comentários, independente de ser texto impresso, 

eletrônico ou hipertexto. 

 Porém, a ideia de a não linearidade ser característica presente em textos impressos e 

também em hipertextos não é consensual. Contrários aos pesquisadores citados que apontam a 

não linearidade como semelhança entre as modalidades impressa e digital, há quem 

argumente em favor da ideia de que o texto impresso é linear, ao passo que o hipertexto é 

fragmentado ou hierarquizado.  

Braga e Ricarte (2005) assumem que o hipertexto é o produto de uma nova 

modalidade linguística feita, exclusivamente [itálico nosso] no (para o) meio digital, que está 

sujeito aos limites e possibilidades inerentes a esse meio. Entendemos que esse não é o 

caminho limitado pelo qual decidimos trilhar neste estudo, pois entendemos que os processos 

inerentes às práticas de leitura e escrita que os indivíduos efetuam na tela (o letramento 

digital) reaproximam o ser humano de seus esquemas mentais; assim, até o que pensamos se 

aproxima de hipertexto. 

 

Estamos chegando à forma de leitura e de escrita mais próxima do nosso próprio 
esquema mental: assim como pensamos em hipertexto, sem limites para a 

imaginação a cada novo sentido dado a uma palavra, também navegamos nas 

múltiplas vias que o novo texto nos abre, não mais em páginas, mas em dimensões 

superpostas que se interpenetram e que podemos compor e recompor a cada leitura 

(RAMAL, 2002 apud SOARES, 2002, p. 151).  

 

 

 Bolter (1991, p. 21/22) apud Soares (2002) afirma que a escrita no papel contraria o 

fluxo natural do pensamento, que, segundo ele, se dá por associações, em rede. Nesse sentido, 

o hipertexto veio legitimar o registro desse pensamento por associações (em rede), tornando-o 

possível ao autor e ao leitor. Lévy (1999, p.157), por sua vez, afirma que a cibercultura traz 

uma mutação da relação com o saber. Para ele, o ciberespaço suporta tecnologias intelectuais 

que amplificam, exteriorizam e modificam numerosas funções cognitivas humanas. Segundo 

ele, a própria noção de memória é questionável, posto que se encontra objetivada em 

dispositivos automáticos, separada do corpo dos indivíduos ou dos hábitos coletivos. Para 

                                                             
11 Estamos entendendo intertextualidade, segundo Bakhtin ([1929] 1981), como sendo o processo de absorção e  

transformação de outros textos, noção cunhada por Kristeva (1969:146). 

 
12 Tomamos o conceito de polifonia de Bakhtin ([1929] 1981). Segundo esse filósofo da linguagem, polifonia é a 

multiplicidade de vozes, a luta entre vozes ideológicas, a inconclusibilidade.  
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Chartier (1994), conforme Soares (2002), o texto na tela é uma revolução do espaço da escrita 

que altera a relação do leitor com o texto, as maneiras de ler, os processos cognitivos. 

Esses pesquisadores (excluindo Soares, 2002) preferem considerar que hipertextos já 

existiam há quase um milênio (BOLTER; GRUSIN, 2000). Baseando-se neles, Lévy (1993); 

Chartier (2001a; 2001b), consideram que sumários e notas de rodapé (que levam o leitor à 

navegação) podem ser a realização primária dos links, visto que, funcionalmente, eles 

acionam não linearidades num texto, ainda que esses elementos textuais estejam em papel 

(COSCARELLI, 2012). 

Nesta dissertação, assumimos a perspectiva daqueles que entendem o hipertexto 

anterior aos textos digitais. Defendemos que, do ponto de vista cognitivo: “[...] todo texto é 

um hipertexto (uma vez que não é linear), e todo processo de leitura é essencialmente 

hipertextual (porque a leitura não é um processo linear)” (COSCARELLI, 2012, p. 150/151).  

De fato, durante o processo de leitura ativamos vários domínios cognitivos 

(inferências, conhecimento linguístico, conhecimento de mundo, conhecimento partilhado, 

por exemplo) para viabilizar a construção do(s) sentido (s) do (hiper)texto. E ativamos ainda: 

lugar social, vivências, relações com o outro, valores da comunidade, conhecimentos textuais 

(PAULINO et al. 2001 apud  KOCH; ELIAS, 2010). Assim, não há razão para se pensar que 

a leitura de hipertexto demande um processo diferente daquele requerido quando se lê textos 

impressos, pois para que o leitor possa atribuir sentidos a um texto não importa o tipo de 

suporte (impresso ou digital) em que ele se encontra. 

Gomes (2010), por sua vez, sinaliza alguns traços semelhantes e outros distintivos de 

texto e hipertexto: “[...] em relação ao texto tradicional, o hipertexto é também o local e o 

resultado da interação viva, verbal ou não, entre interlocutores, que dialogicamente nele se 

constroem e são construídos, porém diferencia-se e é diferenciado pela sua existência 

exclusivamente eletrônica e a presença incondicional de links” (GOMES, 2010, p. 44). Vale 

ressaltar que, embora tenha se posicionado dessa forma, esse pesquisador também segue o 

caminho daqueles que entendem o hipertexto como algo exclusivo do meio digital. 

Vale salientar que, em meio a semelhanças e a diferenças, há singularidades do 

hipertexto que precisam ser bem delimitadas. Algumas características parecem ser inovação 

do hipertexto, segundo Coscarelli (2012, p. 155/157), citando Snyder (1996), são elas, entre 

outras: a dispersão, ou seja, o hipertexto é dinâmico, e a abertura do texto, posto que no 

hipertexto há a possibilidade de constantes modificações.  

Uma terceira inovação, conforme essa autora, tem por referência a ideia do texto 

como rede, citando Barthes (1970). Sendo verdadeira a ideia de que todo texto (impresso ou 
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digital) suscita uma pluralidade de outros textos, é no hipertexto que a visualização das 

conexões se mostra explicitamente. Além disso, o hipertexto favorece a junção de muitas 

mídias em um único suporte, ele combina espaço na interface.  

Bolter e Grusin (2000), a esse processo de adaptação, reorganização, acomodação de 

mídias até se consolidarem, dão o nome de remidiação. Segundo eles, nenhum meio antigo 

pode ser substituído, pois quando surge uma nova mídia não há ruptura desse meio por 

completo, mas o que existe são formas diferentes de negociação, de remidiação, de adaptação, 

que podem ser, de certa forma, reconhecidas pelos usuários. 

Sendo assim, afirmamos que o hipertexto amplia os recursos do texto impresso, 

conforme afirma Coscarelli (2012). Ele possibilita também o acesso rápido aos conteúdos 

disponíveis nos links e ainda a utilização ampla de vários recursos sonoros e de animação.  

Outra inovação do hipertexto é a ideia de continuum, pois, segundo                   

Gomes (2010 p, 41/42): “[...] O hipertexto representa uma continuidade da linha da oralidade, 

escrita, e escrita hipertextual; e, em sendo assim, ele mantém um caráter de hibridismo [...] 

decorrente do meio que demanda uma nova modalidade linguística: a escrita digital”.  

Vivemos numa sociedade grafocêntrica (embora ainda se tenha notícias da existência 

de sociedades ágrafas), a qual desde a última década do século passado vivencia uma nova 

era: a digital. Nela, as práticas de leitura e escrita têm-se multiplicado, bem como os suportes 

de escrita, os modos de ler e de escrever, os meios de divulgação da produção intelecto-

cultural, as formas de interação. Esse cenário exige dos leitores/escreventes de textos 

impressos novos comportamentos frente a textos digitais e/ou hipertextos. 

Ribeiro (2009) ressalta que, desde a Segunda Guerra Mundial, algumas técnicas e 

novas tecnologias foram inventadas em diversos países, para executar tarefas de ler e escrever 

à distância, armazenar informações importantes com segurança, descentralizar ‘repertórios do 

conhecimento’, citando (Souza, 2007), e mesmo distribuir informação e desenvolver vários 

modos de comunicação. Ainda que, algumas tecnologias sejam inventadas originalmente para 

servir a determinada tarefa, à medida que são usadas, passam a servir a outros fins, por suas 

palavras, isso aconteceu com a escrita, o telefone, o rádio, e é assim com o computador          

(e com a internet). 

Sem dúvida, segundo essa pesquisadora, as técnicas da escrita são variadas e ainda 

fazem uso de outras tecnologias, sejam elas analógicas ou digitais. Por mais que se tenha 

receio sobre os novos modos de ler e de escrever, por nos deparar quase sempre com pessoas 

angustiadas que enxergam o computador com certa indiferença, essa nova máquina não deve 



51 

 

ser vista nem com deslumbramento nem como uma ameaça em detrimento da cultura de 

papel.  

Nos dias atuais, vivenciamos diversas mudanças sociais que acabam por alterar 

também a vida das pessoas. Uma dessas alterações está nas formas de se comunicar entre si;  

a exemplo disso, as pessoas partiram do meio impresso (carta, telegrama, fax) para o meio 

virtual (e-mail, orkut, Facebook®). A carta, por exemplo, demorava alguns dias ou semanas 

para chegar ao destinatário; hoje através do uso dos meios eletrônicos (ligados à internet), as 

mensagens, chegam ao mesmo instante em que são enviadas. 

Nesse cenário, todos nós, indivíduos deste novo contexto filosófico-linguístico-

cultural, somos desafiados a lidar com um aparato tecnológico singular, cheio de botões, 

janelas, sinalizadores, acionadores, sonorizadores diante de telas coloridas. Somos também 

obrigados a ler, selecionar dados e interpretá-los rapidamente. Todos esses movimentos são 

viabilizados face ao hipertexto, ponto de partida da navegação, próprio da Pós-modernidade 

(XAVIER, 2009, p.39). 

Pensando por esse raciocínio, o ciberespaço abre um leque de infinitas possibilidades 

de comunicação e informação: o caminho da interatividade, da relação simultânea do local 

com o não local, do regional com o planetário. Nesse sentido, os bancos de dados, a 

acumulação e a conservação da informação são apenas uma das faces que a computação 

oferece, e, nesse caso, pode ser considerada como uma continuidade do trabalho realizado 

pela escrita (COSCARELLI, 2006).  

É nesse cenário de abertura para a criação contemporânea, na qual ultrapassa o limite 

escolar, em que pessoas se atualizam, compartilham, se comunicam, produzem, se divertem 

pelo uso da rede mundial de computadores, acessando a internet, os sites, as redes sociais, que 

tentamos discorrer aqui como ocorrem e se dão as práticas de leitura e de escrita no mundo 

virtual. 

Consideramos, portanto, que a evolução da escrita como tecnologia (e dos suportes 

que a suportam), se deu (e se dá) pelo processo de construção dos sentidos de um aparato de 

tal época como resultado do que for possível ao homem, nos dias atuais, compreender           

(e recuperar) acerca dos valores que circulavam quando essa ferramenta e seus suportes foram 

(e podem ser) produzidos. Vale ressaltar que os sentidos não serão os mesmos que 

circulavam, originalmente, no contexto cultural da época em que surgiram esses instrumentos; 

mas aqueles que forem possíveis ao leitor/escrevente, o qual age (e se comporta) conforme as 

mudanças e valores sociais contemporâneos. 
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Mudam-se, ao longo do tempo, os modos de ler e de escrever, os modos de ser e de 

viver das pessoas, os modos de como interagem com os materiais escritos (SOUZA; CORTI; 

MENDONÇA, 2012). É nesse cenário de mudanças contemporâneas, entre as queixas e os 

entusiasmos causados pelas novas tecnologias que o ponto de vista histórico, por ser mais 

bem informado, pode traçar um caminho mais acertado. É esse caminho que este estudo 

convida a percorrer. Não pretendemos esgotar as discussões teóricas a respeito da cultura 

escrita, por entendermos que, além desses autores, outras conversas de natureza teórica podem 

atravessar as futuras pesquisas que tratem sobre esse tema. 

 

3.3 PEDAGOGIA DA ESCRITA 

 

As abordagens tradicionais da pedagogia da escrita, segundo Giroux (1997), são:      

a escrita como artefato, a escrita enquanto processo de assimilação e a escrita como produto 

da afetividade. Para Giroux (1997, p. 92): “[...] o ensino tradicional da escrita tem sido 

dominado por diversas suposições poderosas, mas enganosas, que reduziram o ensino da 

escrita a uma pedadogia predominantemente metodológica e provinciana [...]”. 

Esse pesquisador apresenta três das ideias tradicionais para a pedagogia da escrita. 

Elas são explicitadas em síntese, a seguir. 

 

Quadro 3 – Escolas e concepções sobre o ensino da escrita 

 

Escolas 

 

 

Concepções sobre o ensino da escrita 

 

Escola tecnocrática 

 

 

Abordagem formalista que prioriza as regras gramaticais e a sintaxe; nessa 

escola, a escrita é considerada um artefato. 

 

 

Escola mimética 

 

 

Abordagem de escrita que adota a ideia de seguir modelos, ou seja, imitar livros 

de autores de prestígio. Nessa escola, a escrita é um processo de assimilação. 

 
Escola romântica 

 

 
Abordagem de escrita como produto da afetividade, de emoções; nessa escola, a 

ênfase é no “eu” interior. 

 

Fonte: acervo da pesquisa 

 

O que merece destaque nesse quadro é que, de acordo com Giroux (1997),                           

a concepção da escola tecnocrática ainda permanece no ensino da escrita na maioria das 

escolas brasileiras. Isso se justifica porque grande parte das propostas de escrita dá ênfase ao 

ensino das normas, da representação da capacidade de domínio da estrutura da língua, das 
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regras gramaticais, da sintaxe. Assim, ensinar a escrever é sinônimo de ensinar como se 

estrutura a língua. 

Para essa abordagem formalista da escola tecnocrática, esse pesquisador afirma que 

essa é a mais influente e a mais conhecida das três, por suas palavras: “[...] escrever, neste 

caso, é visto como um ofício, uma questão de técnica que começa pela ênfase à gramática e 

termina pela ênfase à coordenação e desenvolvimento de estruturas sintáticas mais amplas”, 

conforme Giroux (1997, p. 92). Sendo assim, na concepção de tal ensino, deixa de se pensar 

sobre o processo de escrita, o meio da produção de conhecimento, o meio de construir-se o 

pensamento lógico, a dimensão ampla na qual a escrita funciona. 

Já a escola mimética, observando o quadro, prioriza a ideia de que o ensino da escrita 

deve ser a partir da cópia ou imitação do que já foi escrito por autores de prestígio. Sendo 

assim, ensinar a escrever é semelhante a apropriar-se da escrita de quem escreve bem. Essa 

abordagem também se faz presente na maioria das escolas brasileiras nos dias atuais. 

A escola romântica, por sua vez, parte do princípio de que o ensino da escrita é 

produto da afetividade, ou seja, ensinar a escrever é próximo de ensinar através do que 

indivíduo tem interesse, daquilo que desperta as emoções dele. Tal concepção, embora em 

poucos casos, ainda pode ser vista na maioria das escolas brasileira atualmente. 

Embora esse autor discorra sobre a pedagogia da escrita em língua inglesa, 

observamos que, ao olhar para o ensino da escrita ensinada no Brasil, vemos que não parece 

ser diferente: atribui-se ao professor de língua portuguesa, quase exclusivamente em todas as 

etapas de educação, a tarefa de ensinar a escrita.  

Ao traçar um breve percurso histórico que envolve as práticas de ensino de língua 

materna, no final do século XVIII até metade do século XX, percebemos que a ênfase era 

dada ao ensino de normas gramaticais e ao exercício de leitura como “prática de 

decodificação e memorização de textos literários” (BUNZEN, 2006, p. 141). A atividade de 

escrita (nessa época denominada composição) limitava-se apenas às séries finais do ensino 

secundário (atual ensino médio), nas disciplinas de Retórica, Poética e Literatura Nacional. 

Nessas disciplinas, o estudante deveria escrever uma composição a partir de títulos e 

de textos-modelo: trata-se de um exercício de imitação, uma vez que se parte de modelos pré-

determinados, os quais devem ser reproduzidos, copiados (característica aproximada da 

abordagem da escola mimética). Assim, não são considerados a criatividade do aluno 

tampouco a inovação. 
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Vale ressaltar que, nas décadas de 60 e 70 do século XX, houve um estímulo ao 

desenvolvimento da criatividade do aluno a partir de leituras que serviam como ‘detonadoras’ 

desse processo, sob a influência da Teoria da Comunicação, da LDB 5.692/71 e de alguns 

livros didáticos que incluíram a escrita como objeto de ensino. Nesse período, o exercício de 

redação ganha destaque no ensino de língua. Isso indica que essa lei provoca mudanças no 

objetivo, na metodologia e no método adotado de como se trabalhar a língua portuguesa. 

Logo, a sistematização do ensino da modalidade escrita da linguagem é muito recente, no 

Brasil, conforme já abordado por alguns pesquisadores (COSTA VAL, 1998; ROJO; 

CORDEIRO, 2004; BUNZEN, 2006), conforme anunciados por Tinoco (2008). 

Bunzen (2006, p. 145) afirma que construir um texto consistia em “[...] submeter 

uma mensagem a uma codificação, o que é, em certo sentido, uma visão bastante reducionista 

da própria interação verbal, seja escrita ou oral, pois observa a língua de forma monológica e 

a-histórica”, já que o ensino de língua é visto como atos de comunicação e expressão; o texto, 

por sua vez, é definido como uma mensagem que precisa ser decodificada pelo receptor; e, 

por fim, a língua consiste em um sistema (ou um conjunto de sinais) que possibilita                

a decodificação da mensagem. 

Foi o Decreto Federal n
o
 79.298, de 24 de fevereiro de 1977, que impulsionou a 

adesão da prática de redação na escola (em especial no ensino médio), no início de 1978. Esse 

decreto determinou que todas as instituições que realizam vestibular eram obrigadas a aplicar 

uma prova de redação na disciplina de língua portuguesa. Essa obrigatoriedade de fazer 

redação para o ingresso no Ensino Superior redimensionou o currículo e a metodologia do 

ensino de língua materna. Sendo assim, a comunidade escolar optava por um dos dois 

caminhos: preparar o aluno para o trabalho (oferecia cursos profissionalizantes) ou preparava 

o aluno para passar no vestibular (era o que acontecia na maioria dos casos) enfatizando o 

ensino de redação do texto dissertativo (modalidade exigida pela maioria das universidades e 

demais instituições de ensino superior). 

Nesse tempo, pensava-se que tal medida iria melhorar a qualidade na capacidade do 

estudante de se expressar por escrito. Todavia, vários trabalhos e pesquisas de estudiosos da 

linguagem (PÉCORA, 1983; GERALDI, 1991; TRAVAGLIA, 2002, conforme citado em 

TINOCO, 2008) afirmam que o problema estava diretamente relacionado com as condições 

de produção e do processo de ensino e aprendizagem do exercício de escrita, desenvolvida na 

sala de aula. A saber, a problemática não estava na produção dos alunos, mas nas concepções 

e inadequações das propostas de escrita, e assim acabava afetando a qualidade do texto em si. 

Em suma: um processo inadequado só pode gerar um produto de baixa qualidade. Portanto, o 



55 

 

que faltava era deixar que o estudante, ao produzir seus textos, pudesse assumir seu papel de 

sujeito e autor. 

Geraldi (1997) faz a distinção da dicotomia entre produção textual e redação. 

Conforme esse autor, quando o professor trabalha redação, os textos produzidos pelos alunos 

são para a escola; a produção de textos, por sua vez, eles produzem textos na escola. Em cada 

uma dessas modalidades, o estudante precisa ter claro: que se tenha o que dizer, se tenha uma 

razão para dizer e se tenha um interlocutor desse dizer [itálicos nosso]. Segundo esse 

pesquisador, na produção textual, o projeto discursivo se apresenta em uma simples conversa 

cotidiana, isso indica que: o interlocutor tem algo a dizer, há um discurso a se materializar;    

já na redação, o projeto discursivo não existe. Dessa forma, percebe-se que na redação, há 

muita escrita e pouco texto (ou discurso), pois não está caro o projeto discursivo para o 

estudante. 

Decorre daí, segundo Tinoco (2008), um reenquadramento desse exercício de escrita, 

que passou a ser denominado ‘redação escolar’ e, em termos de códigos comunicacionais, as 

ações do escrevente e do leitor passam a ser percebidas como as de codificador e 

decodificador de mensagens (produtos). Tais ações se pretendiam monológicas. Nas décadas 

de 80 e 90, alguns pesquisadores propuseram a terminologia ‘produção de textos’ 

(GERALDI, 1984; EVANGELISTA et al., 1998, conforme citado por TINOCO, 2008). 

Para essa pesquisadora, com essa terminologia, tais estudiosos visavam ressaltar a 

perspectiva de processo da escrita, bem como a ação do escrevente e a interação estabelecida 

entre quem escreve, quem lê e o texto que lê dentro de situações de comunicação definidas 

como fundamentais tanto para o processo de produção de textos (em diferentes gêneros) 

quanto para o de recepção. Essa iniciativa de se ter consciência do percurso histórico do 

ensino da escrita pode favorecer a compreensão de que uma ‘composição’ é diferente de uma 

‘redação’ que, por sua vez, também difere da ‘produção de texto’, que não é sinônimo de 

‘prática social de escrita’ (TINOCO, 2008). 

Nesse sentido, as expressões composição, redação, produção textual                        

(e acrescentando-se também prática de escrita) são termos distintos porque se “[...] vinculam 

a teorias que expressam diferentes formas de considerar não só a ação de escrever, a ação de 

ensinar a escrever textos e a ação de exercitar a linguagem, mas também nossa própria 

organização social” (GUEDES, 2008, p. 88 apud WITTKE, 2010). Assim sendo, essa 

pesquisadora afirma que, por trás de cada nomenclatura, subjaz uma teoria a qual sustenta não 

somente o objeto de estudo, mas também a metodologia empregada. 
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Em síntese, a prática de escrita consiste em um processo que vai além do ato de 

escrever. Depende de variáveis da situação de comunicação, de várias etapas de (re)escrita e, 

para se concretizar, esse processo de trabalhar a escrita como prática social exige  

problemática atual, contextualização, um (ou mais de um) interlocutor real, um fim social 

específico, circulação social da escrita. Para tanto, além do conhecimento cognitivo, do 

vocabulário adequado, outros subsídios precisam ser socializados entre os escreventes, tais 

como: estrutura composicional do gênero discursivo a ser produzido, estilo, elementos 

linguístico-textuais.  

Nessa concepção, ao ler o texto produzido pelo aluno, o professor-leitor apontará 

alguns aspectos discursivos a serem considerados, poderá indicar certos elementos linguístico-

textuais em que o texto deve ser aperfeiçoado, bem como aproveitará a oportunidade para 

sugerir a (re)escrita. Assim, a escrita como prática social consiste em um processo que não se 

restringe a um ato mecânico, destituído de sentido na contemporaneidade. Ao contrário, é 

visto como uma forma de intervir no mundo e na alteração do estado de coisas que nos afetam 

direta ou indiretamente. 

 

3.4 ESTUDOS DE LETRAMENTO 

 

 O conceito de “letramento” foi citado primeiramente no Brasil por Kato (1986) 

embora o termo literacy já tivesse sido anunciado por Heath (1983) e Street (1984). A partir 

desses pesquisadores, o termo letramento assume caráter mais social e ideológico, e os 

debates que objetivam a compreensão do que institui o letramento e a importância que a ele é 

atribuída, ganham espaço nos diferentes contextos sociais. Esses debates envolvem várias 

contribuições teóricas que surgem da Sociologia, da Psicologia, da História, da Etnografia, da 

Pedagogia. Interessam-nos, dentre essas abordagens, as que são ancoradas pela Antropologia, 

pela Etnografia e pela Linguística Aplicada. 

[...] Como é do conhecimento de todos que circulam pelos meios acadêmicos, o 

termo ‘letramento’ é um neologismo, que foi apenas recentemente dicionarizado.     

A introdução da palavra na língua portuguesa deu-se no início da década de 1980, 

quando começaram a chegar ao Brasil publicações sobre ‘literacy’, inglesas (Street 

1989, 1993) norte-americanas (Goody 1968, 1977, 1986, 1987; Greenfield 1972) e 

ainda traduções para o inglês de obras que abordavam a questão, escritas por Luria 

(1977) e Vygotsky (1984). Deve-se destacar que nesses trabalhos nem de longe 

havia consenso sobre o que fosse ‘literacy’. Várias abordagens teóricas, advindas de 

diversas disciplinas, que iam desde o marxismo, passando pela psicologia trans-

cultural e cognitiva, chegando à antropologia, vieram trazer para os pesquisadores 
brasileiros da área de estudos da linguagem muita perplexidade, mas também uma 

contribuição sem medida e de extrema importância para a reflexão original que 

desde então tem constituído os estudos do que se denomina, hoje, de letramento 

(Kleiman, 1995) (TFOUNI, 2010, p. 218). 
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Tfouni (1988) foi uma das primeiras a utilizar e a definir o termo letramento, 

posteriormente ela o conceitua em confronto com a alfabetização: “[...] enquanto a 

alfabetização ocupa-se da aquisição da escrita por um indivíduo, ou grupo de indivíduos, o 

letramento focaliza os aspectos sócio-históricos da aquisição de um sistema escrito por uma 

sociedade” (TFOUNI, 1995 apud SOARES, 2002, p. 144). 

Na literatura brasileira, a palavra letramento não aparece ainda na maioria dos 

dicionários, pois há certa imprecisão quanto à diversidade de olhares em relação ao fenômeno 

“letramento(s)”. Dentre esses, podemos citar Soares (1998) que o define: letramento é estado 

ou condição de indivíduos ou de grupos sociais de sociedades letradas [itálico nosso] que 

exercem efetivamente as práticas sociais de leitura e de escrita participa competentemente de 

eventos de letramento
13

. Soares (1998), apesar de reconhecer letramentos, no plural, dedica-se 

a abordar o letramento que se restringe à esfera escolar. 

Em 2003, Soares explica que alfabetização é o “[...] processo de aquisição da 

‘tecnologia da escrita’, isto é, do conjunto de técnicas – procedimentos, habilidades – 

necessárias para a prática da leitura e da escrita” (apud RIBEIRO, 2012, p. 35). Nesse sentido, 

reforça a relação bem próxima de alfabetização e letramento escolar. 

Ribeiro (2012), interpretando a definição de Soares, explica que a alfabetização e o 

letramento mantêm uma relação íntima, embora sejam termos independentes e um não 

dependa do outro para acontecer. Para ela, “o letramento é um conceito mais plástico e mais 

amplo do que a alfabetização”, uma vez que ele está ligado à sociedade, envolvido com toda a 

sua complexidade e não restrito ou intimamente relacionado à instituição escolar e não haja 

fronteiras definidas. Essa pesquisadora conclui: “o letramento não tem limites” (RIBEIRO, 

2012, p. 36). 

Em complemento a esse raciocínio, essa autora cita as palavras de Soares (2003)         

e arrisca-se à síntese sobre letramento:  

 

[...] a inserção no mundo da escrita se dá por meio da aquisição de uma tecnologia – 

a isso se chama alfabetização, e por meio do desenvolvimento de competências 

(habilidades, conhecimentos, atitudes) de uso efetivo dessa tecnologia em práticas 
sociais que envolvem a língua escrita – a isso se chama letramento” (SOARES, 

2003 apud RIBEIRO, 2012, p. 36/37). 

 

                                                             
13

 Entendemos, portanto, que “as práticas de letramento” são práticas sociais mediadas pela escrita e “os eventos 

de letramento” são situações reais, documentáveis de uso da escrita (STREET [1984]1993).  
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Segundo essa pesquisadora: “[...] o letramento relaciona-se aos usos que as pessoas 

fazem da alfabetização que tiveram ou das práticas ligadas à cultura escrita em que estão 

envolvidas” (RIBEIRO, 2012, p. 37). Explicitando melhor, no caso de quem não foi 

alfabetizado, é possível verificar, em sociedades grafocêntricas, que essas pessoas conseguem 

lidar com a escrita de outras formas, mesmo não sabendo ler nem escrever. 

Outra definição de letramento é adotada por Kleiman (1995), que assegura ser o 

letramento “um conjunto de práticas sociais que usam a escrita, enquanto sistema simbólico e 

enquanto tecnologia, em contextos específicos e para objetivos específicos”. Posteriormente, 

Kleiman (1998) o conceitua como “práticas e eventos relacionados com uso, função e impacto 

social da escrita”. Acrescentando assim, além das práticas sociais de leitura e de escrita 

assinaladas anteriormente, os eventos em que tais práticas são colocadas em ação e as 

consequências delas para a sociedade (KLEIMAN, 1995 apud SOARES, 2002, p. 144).  

Devido a esse leque de olhares que ainda marca a definição de letramento, 

deduzimos que Tfouni (1995) usa para conceituar esse fenômeno o impacto social de escrita, 

o qual para Kleiman (1998) é apenas um desses componentes desse fenômeno, conforme 

sinaliza Soares (2002) ao tentar encontrar um conceito mais próximo de letramento.  

Neste estudo, aproveitamos o olhar de Kleiman (1998), o qual leva em conta que as 

práticas sociais de leitura e de escrita devem ser pensadas para além da aquisição do sistema 

de escrita, da alfabetização, e, nesse sentido, devem ser considerados também os eventos em 

que elas ocorrem. Assim, podemos inferir que Tfouni e Kleiman dialogam bem sobre o foco 

principal de letramento para além do processo de alfabetização de codificação da língua. 

 De modo geral, seguimos pesquisadores cujas concepções partem do princípio de 

que o conceito de letramento(s) refere-se às múltiplas práticas sociais mediadas pela escrita 

que o indivíduo desenvolve e que as coloca em ação de acordo com o contexto, para atingir 

um determinado fim socialmente previsto (KLEIMAN, 1995; OLIVEIRA; KLEIMAN, 2008; 

TINOCO, 2008). Essas pesquisadoras relembram que os ‘letramentos’ são sócio-históricos e 

culturalmente situados.  

Para Kleiman (1995): “[...] as práticas de letramento, no plural, são social e 

culturalmente determinadas, e como tal, os significados específicos que a escrita assume para 

um grupo social dependem dos contextos e instituições em que ela foi adquirida”. Evento de 

letramento é, conforme Heath (1983): “[...] qualquer ocasião em que parte da escrita está 

integrada à natureza das interações participantes e de seus processos interpretativos [...]” 

(KLEIMAN; OLIVEIRA, 2008, p. 102). 
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Compreendemos também que o letramento pressupõe um processo que atravessa as 

atividades dos indivíduos na perspectiva sociocultural, visto que as habilidades de ler e de 

escrever ressignificam as estratégias de interação em diversos espaços sociais, nos quais os 

colaboradores participam ora individual ora em grupo.  

Assim sendo, segundo Kleiman e Oliveira (2008), o letramento deve ser considerado 

além do que uma simples demonstração de habilidades cognitivas que o indivíduo pode 

sugerir; são, portanto, um conjunto de práticas e usos sociais de escrita, enquanto sistema de 

códigos e enquanto tecnologia, em diversas situações de contextos e para atender a fins 

determinados. 

Tfouni (2010, p. 218), por sua vez, afirma que “letramento” é “mosaico 

multifacetado”. 

 

[...] Deste modo, o aparecimento desta nova área de estudos e pesquisas veio 

marcada pela heterogeneidade, e assim continua até hoje, pois, sendo filiada à 

linguística e às teorias da linguagem em geral, o mosaico que se mostra atualmente é 

multifacetado, numa réplica às várias correntes e vertentes teóricas que informam 

essas disciplinas. 

 

 

Na verdade, o grande proveito que surge das pesquisas sobre letramento, segundo 

essa autora, está no fato de que, finalmente, passamos a contar com um referencial diferente 

daquele de áreas como a psicologia e a sociologia. Dessa forma, pôde-se começar a investigar 

alfabetizados e não-alfabetizados, escolarizados e não-escolarizados, por meio de uma visão 

que não leva em conta o ponto de vista individual ou sócio-econômico. O foco, portanto, 

passou a ser sobre as práticas de linguagem que circulam na sociedade, sejam elas dentro da 

escola ou fora dela. 

Nesta dissertação, entendemos, portanto, que letramento(s) é um termo plural, 

controverso e carregado de ideologia (JAFELICE, 2003). Assim, letramento(s) são as 

múltiplas práticas sociais mediadas pela escrita que o indivíduo efetua e que as coloca em 

ação conforme o contexto, para atingir um determinado fim socialmente previsto (KLEIMAN, 

1995; OLIVEIRA; KLEIMAN, 2008; TINOCO, 2008).  
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3.5 IDENTIDADE 

 

Ajustamo-nos à concepção de ‘identidade’ difundida por Hall (2003). Esse autor 

explora a questão da identidade cultural na modernidade tardia e avalia se existe uma ‘crise de 

identidade’. Se existe essa ‘crise’, em que essa consiste e em que direção que ela está 

caminhando. 

Para discutir essa questão da identidade, Hall (2003) parte do seguinte argumento: 

“[...] as velhas identidades, que por tanto tempo estabilizaram o mundo social, estão em 

declínio, fazendo surgir novas identidades e fragmentando o indivíduo moderno, até visto 

como um sujeito unificado [...]” (HALL, 2003, p.07). 

Conforme esse autor, a 'crise de identidade' é vista como parte de um processo mais 

amplo de transformação, que está desarticulando as estruturas e os procedimentos centrais das 

sociedades modernas e agitando os quadros de referência que ofereciam aos colaboradores 

uma ancoragem inabalável no mundo social. 

Na tentativa de interpretar o argumento desenvolvido por Hall (2003), no final do 

século XX, surgiu um tipo diferente de transformação estrutural que vem mudando as 

sociedades modernas. Tais mudanças vêm fragmentando as paisagens culturais de classe, de 

gênero, de sexualidade, de etnia, de raça e de nacionalidade, que, no passado, nos forneceram 

sólidas localizações como indivíduos sociais. Esse processo de mudança a que o autor se 

refere é conhecido por ‘globalização’, o qual sinaliza também tal impacto sobre a identidade 

cultural. 

Para melhor entendermos, Hall (2003) apresenta três concepções distintas, isto é, as 

concepções de identidade do sujeito do Iluminismo, do sujeito sociológico e do sujeito pós-

moderno. Relembramos nesta investigação, a identidade do sujeito pós-moderno, em 

constante mudança. Conforme esse autor anuncia: “[...] o sujeito, previamente vivido como 

tendo uma identidade unificada e estável, está se tornando fragmentado; composto não de 

uma única, mas de várias identidades, algumas vezes contraditórias ou não-resolvidas” 

(HALL, 2003, p.12). 

Esse raciocínio de múltiplas identidades de sujeito pós-moderno em conflito 

anunciado por Hall (2003) pode ser também esclarecido, de certa forma, pelas palavras de 

Bauman (2005, p. 19), para quem: “[...] o mundo em nossa volta está repartido em fragmentos 

mal coordenados enquanto as nossas existências individuais são fatiadas numa sucessão de 

episódios fragilmente conectados”. São, entre outras, características que retratam nossa época 

líquido-moderna. E poucos de nós (se é que alguém consegue) são capazes de evitar a 
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passagem por mais de uma ‘comunidade de ideias e princípios’, sejam legítimas ou supostas, 

bem-integradas ou passageiras, de certo que a maioria tem problemas em resolver. 

Nesse sentido, seguindo o raciocínio desse autor, estar total ou parcialmente 

‘deslocado’ em toda parte pode ser uma experiência desconfortável, pois as ‘identidades’ 

flutuam no ar, algumas de nossa própria escolha, mas outras são infladas e lançadas pelas 

pessoas em nossa volta, e é preciso estar em alerta constante, para defender as identidades em 

relação às nossas escolhas. Nas palavras de Bauman: “[...] quando a identidade perde âncoras 

sociais que a faziam parecer ‘natural’, predeterminada e inegociável, a ‘identificação’ se torna 

cada vez mais importante para os indivíduos que buscam desesperadamente um ‘nós’ a que 

possam pedir acesso (BAUMAN, 2005, p. 30). 

Dessa forma, atemo-nos nos próximos capítulos, a refletir a partir dos 

posicionamentos de colaboradores graduandos inseridos num mundo de identidades globais e 

de identidades locais, os quais se relacionam, nos dias atuais, interagem e convivem 

culturalmente com práticas de leitura e de escrita (impressa, virtual), ora na universidade ora 

na vida cotidiana. 
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4  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

___________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________________ 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

__________________________________________________________________________________ 

 

Ruan: [...] O que eu escrevo no cotidiano? Bom, eu acho que... Questões que tratam 

da ... : comunicação, da forma de você saber se posicionar, de escrever uma carta, 

né? Endereçada a um superior hierárquico... Ou escrever um e-mail para todos os 

seus colegas de trabalho... Uma forma de você se posicionar nesse tipo de escrita 
pode ser uma das formas de trabalhar mais os alunos de C&T para desenvolver esse 

lado de comunicação interpessoal através da escrita em meios digitais... Para citar 

outro exemplo também ::: textos da área que eu costumo ler mais: revistas do 

mercado, assuntos que estão sendo tratados no mercado profissional... 

Ruan Medeiros (23 anos, graduando do BCT) 

 

 

A invenção da escrita, há milênios, possibilitou ao homem se comunicar, interagir, 

agir no (sobre o) mundo. Além de possibilitá-lo utilizar várias práticas de letramento no 

convívio social, através da escrita ele pode (re) posicionar-se, conhecer e apropriar-se de 

descobertas e experiências acumuladas de geração a geração. Ter domínio de outros usos e 

funções da escrita significa ter acesso a outros mundos (públicos e institucionais), ter acesso 

ao poder. Não é a toa que os estudos de letramento vêm seguindo “o efeito potencializador” 

enfatizado por Freire há mais de trinta anos e anunciado por Kleiman (1995, p. 8), 

“potencializar através do letramento”. 

É nessa perspectiva que Ruan Medeiros se posiciona leitor/escrevente sinaliza suas 

práticas de leitura e escrita no cotidiano: lê “revistas do mercado profissional”; 

provavelmente, ele escreve “carta a um superior herárquico”; além de “e-mail aos colegas de 

trabalho”. Isso justifica, de certa forma, o poder que essas práticas lhe possibilitam e que o 

(re)constrói (o seu empoderamento) enquanto profissional e também retratam os modos de 

atuação dele no mundo contemporâneo. 

Neste capítulo, discorremos sobre os procedimentos metodológicos: a caracterização 

do tipo de pesquisa qualitativa (SIGNORINI; CAVALCANTI, 1998) de vertente etnográfica 

(THOMAS, 1993; ANDRÉ, 1995); a inserção da pesquisa em Linguística Aplicada 

(CELANI, 2000; MOITA-LOPES, 2006); a explicitação dos objetivos geral e específicos, das 

perguntas, dos instrumentos e da geração dos dados. 
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 4.1 CARACTERIZAÇÃO DA ABORDAGEM DE PESQUISA 

 

Nosso estudo segue, em seus aspectos teóricos e metodológicos, a natureza da 

pesquisa de abordagem qualitativa de vertente etnográfica, sendo orientada pela técnica da 

pesquisa colaborativa, caracterizada também pela observação participante. Dentre os 

paradigmas adotados pelas pesquisas em Linguística Aplicada (LA), escolhemos essa 

abordagem por considerarmos mais adequada aos objetivos propostos nesta dissertação e 

também pela utilização de variados instrumentos (perfis, artigos de opinião, cartas 

argumentativa, entrevistas, questionário) para a geração de dados. 

Conforme Thomas (1993), existem dois tipos de etnografia: a convencional, a qual 

busca descrever a cultura de um grupo para melhor entendê-lo, e a crítica, a qual estuda e 

descreve a cultura de um grupo com vistas a transformá-la. Essa, por sua vez, tem objetivos 

emancipatórios e fortalecedores (THOMAS, 1993 apud TINOCO, 2003, p.32/33). Nesta 

dissertação, temos traços distintivos dessas duas vertentes de etnografia. 

Para melhor exemplificar os procedimentos que envolvem o trabalho etnográfico, 

André (1995, p. 27) afirma que... 

 

[...] a etnografia é um esquema de pesquisa desenvolvido pelos antropólogos para 

estudar a cultura e a sociedade. Etimologicamente, etnografia significa ‘descrição 

cultural’. Para os antropólogos, o termo tem dois sentidos: (1) um conjunto de 

técnicas que eles usam para coletar dados sobre valores, os hábitos, as crenças, as 

práticas e os comportamentos de um grupo social; e (2) um relato escrito resultante 

do emprego dessas técnicas. 

 

É interessante ressaltar que as pesquisas de caráter etnográfico consideram os 

desafios enfrentados durante a própria geração de dados: incompatibilidade entre as agendas 

do pesquisador e dos colaboradores; falta de interesse e/ou de disponibilidade de 

colaboradores potenciais; ausência de envio de dados que poderiam ser importantes para a 

pesquisa. Além disso, o pesquisador precisa aprender a ouvir e a lidar com os interesses 

pessoais dos colaboradores, com os valores, as práticas, as crenças. Essa relação de respeito é 

fundamental para estreitar as relações entre pesquisador e colaboradores. Em meio a tudo isso, 

múltiplas relações harmoniosas e algumas conflituosas surgem quando se pretende registrar as 

práticas e os comportamentos de um grupo social específico. 
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Outra característica da pesquisa etnográfica é a observação participante, conforme 

André (1995, p. 28). Para ela: 

 

[...] A observação é chamada de participante porque parte do princípio de que o 

pesquisador tem sempre um grau de interação com a situação estudada, afetando-a e 

sendo por ela afetado. As entrevistas têm a finalidade de aprofundar as questões e 

esclarecer os problemas observados. Os documentos são usados no sentido de 

contextualizar o fenômeno, explicitar suas vinculações mais profundas e completar 
as informações coletadas através de outras fontes. 

 

Além dessas características que subjazem do uso dessas técnicas, existem ainda, 

segundo essa pesquisadora, o princípio da interação constante entre pesquisador e objeto 

pesquisado, ou seja, o pesquisador é o instrumento principal na geração e na análise dos 

dados. Para ela, outra característica importante da pesquisa etnográfica é a ênfase no processo, 

naquilo que está ocorrendo e não no produto ou nos resultados finais. Além disso, há 

preocupação com o significado, com a maneira própria com que as pessoas veem a si mesmas, 

as suas experiências e o mundo que as cerca. Por fim, a pesquisa etnográfica envolve um 

trabalho de campo: “[...] o pesquisador aproxima-se de pessoas, situações, locais, eventos, 

mantendo com eles um contato direto e prolongado” (ANDRÉ, 1995, p. 29). 

Conforme Thomas (1993, p. 2), a natureza etnográfica se caracteriza por um tipo de 

reflexão que examina a cultura, o conhecimento e a ação. Esse autor define etnografia crítica 

como sendo... 

 

[...] um tipo de reflexão que examina a cultura, o conhecimento e a ação. Ela 

expande os nossos horizontes para a escolha e ampliação da nossa capacidade de 
ver, ouvir, sentir. Ela aprofunda e aguça compromissos éticos, forçando-nos a 

desenvolver e agir de acordo com compromissos de valor no contexto de agendas 

políticas (THOMAS, 1993, p. 2). 

 

De acordo com esse autor, o pensamento crítico vai além de uma estratégia de 

pesquisa. Isso significa que esse pensamento se constitui numa forma de vida que ultrapassa o 

interesse meramente profissional. O saber construído ao longo do processo de investigação 

não finda com o término de um projeto de pesquisa, tendo em vista que o pesquisador 

incorpora as descobertas e o conhecimento adquirido por meio da pesquisa desenvolvida. 
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Considerando Thomas (1993), há alguns motivos que levam um pesquisador a optar 

pela pesquisa etnográfica crítica. Corroborando essa ideia, Jafelice (2003, p. 15) menciona 

quatro dessas razões: 

 

a) satisfação pessoal em integrar os aspectos privados e profissionais [...];  

b) responsabilidade intelectual, ao transformar conflitos de interesse em desafios 

técnicos [...];  

c) potencial de emancipação para libertar-nos das formas existentes de dominação 

cultural [...]; 

d) obrigação ética, que pressupõe uma premissa vinda de uma longa tradição de 

filosofia moral com relação a valores que são melhores que outros, tais como não 

violência, justiça social, igualdade.  

 

Se tomarmos o motivo “potencial de emancipação”, por exemplo, Thomas (1993,     

p. 04) o define como sendo “[...] o processo de afastamento com relação às formas de pensar 

ou agir que limitam a percepção ‘acerca de’ e a ação ‘em direção à’ realização de 

possibilidades alternativas”. Interpretando esse pensamento, podemos afirmar que esse autor 

considera que os pesquisadores que optam pela vertente etnográfica crítica partem do 

princípio de que a vida cultural está em constante tensão entre o controle e a resistência. 

De acordo com Tinoco (2003), na etnografia crítica, pesquisadores e colaboradores 

têm participação ativa no desenvolvimento de ações relacionadas à pesquisa, uma vez que se 

vinculam a um processo maior que envolve conhecimento, sociedade e ação política. 

Metodologicamente, essas ações implicam em entender a não neutralidade da pesquisa e das 

relações que se estabelecem entre os colaboradores bem como a necessidade de se lançar um 

olhar reflexivo e crítico sobre a realidade e como essa poderia ser alterada.  

Outrossim, quanto à pesquisa qualitativa, procuramos registrar os dados gerados 

durante a investigação, dando prioridade à descrição e à análise desses fatos no contexto 

situado, ou seja, onde eles realmente aconteceram. Entendemos, em nossa pesquisa, que é 

primordial a interação com os colaboradores envolvidos e os dados gerados, bem como a 

triangulação para que possamos melhor interpretá-los com o propósito de legitimação e 

confiabilidade desses dados. 

Nessa vertente de natureza etnográfica, tentaremos combinar uma análise de práticas 

de letramento, acervos e traços identitários, analisando os significados desses dados no dia a 

dia de interação social dos colaboradores.  
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Entendemos que essa perspectiva se coaduna com as pesquisas em estudos de 

letramento e, para tanto, balizamo-nos em Kleiman (1998, p. 60): 

 

[...] A pesquisa etnográfica visa construir descrições iluminadoras da realidade 

social que nos permitam ver com novos olhos os fenômenos cotidianos (como o da 

leitura) e apresenta o estudo de casos particulares como um microssomo social 

(Erikson, 1996). Os enfoques etnográficos convencionais aspiram a construir um 

“descrição teórica” dos fatos (também conhecida como descrição densa, rich 
description; ver Geertz 1973/1993; Hammersley, 1992). 

 

No nosso caso, pretendemos oferecer uma contribuição à área de PLE na ECT por 

meio dos achados desta pesquisa, além da possibilidade de tornar visível para os graduandos 

do BCT o potencial alargamento das concepções de leitura e de escrita, advindas das práticas 

que desenvolvem em contexto acadêmico ou fora dele para agir no (sobre o) mundo. 

Assim, esse pensamento é o que sintetiza, em linhas gerais, o risco a que nos 

expomos e os desafios que podemos enfrentar ao dialogar com diversos pesquisadores nas 

mais variadas áreas do saber para colaborar com este estudo de vertente etnográfica.  

Subjaz, então, em nosso estudo, a ênfase na pesquisa etnográfica pelo fato de 

entendermos ser a linguagem escrita um instrumento para legitimar a cidadania. Isso significa 

dizer que todo esse processo vai além do procedimento utilizado para a geração dos dados, 

pois integra múltiplas perspectivas, vozes e significados com propósitos de refletir sobre a 

realidade. Nesse sentido, tanto pesquisadora quanto colaboradores firmam-se numa relação de 

coaprendizagem, cada qual com objetivos diferentes, mas que a seu modo, eles tentam 

repensar a sua condição sócio-histórica pela produção do conhecimento (colaborativo e 

democrático), numa conexão entre reflexão e ação (THOMAS, 1993).  

Reforçamos ainda que, ao optar pela vertente etnográfica, entendemos que os 

fenômenos humanos e sociais são complexos e dinâmicos, por isso não devem ser medidos 

nem categorizados por si, mas são de possível interpretação. 

 

4.2 INSERÇÃO DA PESQUISA NA LINGUÍSTICA APLICADA 

 

Esta pesquisa etnográfica se introduz na área da Linguística Aplicada (LA), posto 

que os referenciais teóricos e metodológicos que a sustentam se constituem a partir dessa área. 

Nela, buscamos também combinar uma análise de práticas de letramento, acervos e traços 

identitários, isto é, analisamos os significados desses dados no cotidiano de interatividade 
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social dos colaboradores. Entendemos ainda que esta dissertação estabelece uma relação 

intrínseca entre língua(gem), tecnologia e comunidade.  

Nessa perspectiva, torna-se imprescindível perceber que cada indivíduo se 

(re)constrói, ressignifica sua identidade sociocultural e se reconhece a partir das múltiplas 

demandas de práticas sociais de leitura e de escrita de acervos (manuscrito, impresso ou 

digital) em que está envolvido cotidianamente.  

Nesse sentido, os debates recentes acerca do status da LA reconhecem que houve um 

tempo em que essa área foi tomada como mera aplicação da Linguística, possivelmente como 

aplicadora das concepções teóricas da Linguística. Vale lembrar, porém, que essa definição já 

foi ultrapassada, conforme anunciado por Kleiman (1998), por Moita-Lopes (1998) e por 

Celani (1998).  

Nos últimos anos, conforme Kleiman (1998), a discussão sobre a natureza 

“multidisciplinar, interdisciplinar ou transdisciplinar da LA” aponta o novo rumo que o debate 

deveria tomar. Para essa autora, é necessário nos desvencilhar de limites auto-impostos pela 

percepção de que o problema deva ser discutido sob a ótica da (in)dependência em relação à 

Linguística (à Sociolinguística, à Psicolinguística, à Análise do discurso etc.), que traz a 

concomitante redução da LA ao campo de aplicação e de validação de teorias, modelos ou 

generalizações de outras disciplinas ou subdisciplinas (KLEIMAN, 1998, p. 49/50). 

Para Moita-Lopes (1998, p. 102), “[...] contemporaneamente, defende-se uma visão 

interdisciplinar de LA”. Nesse sentido, o linguista aplicado parte de um problema com o qual 

as pessoas se deparam ao usar a linguagem na prática social e em um contexto de ação, busca 

respaldo teórico em várias disciplinas que possam iluminar a questão em jogo; enfim, que 

possam ajudar a esclarecê-la. 

Celani (1998), por sua vez, afirma que a LA era vista como “articuladora de 

múltiplos domínios do saber, em diálogo constante com vários campos do conhecimento que 

têm, de alguma forma, preocupação com a linguagem”. Nos dias atuais, “uma ponte com 

tráfego nos dois sentidos, uma encruzilhada” (CELANI 1998, p. 116). 

Segundo essa autora, a LA era entendida essencialmente como disciplina inserida em 

área necessariamente multi/pluri/interdisciplinar. Nesse sentido, essa pesquisadora ressalta 

que disciplinas plurais colaboram no estudo de um objeto, de um campo, de um objetivo 

(DURAND, 1993 apud CELANI, 1998), em uma situação de integração.  

Para Celani (1998), uma outra postura diante da pesquisa e da delimitação da área de 

atuação da LA se delineia. Tal postura vem da área da filosofia da ciência e pode ser assumida 

em relação ao estudo/pesquisa em qualquer domínio do saber: a postura transdisciplinar. 
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Nas palavras de Celani (1998, p. 117): 

 

[...] Uma visão transdisciplinar, no entanto, tenta destacar nessa colaboração de 

disciplinas um fio condutor e até mesmo uma filosofia epistemológica, a ‘filosofia’ 

da descoberta. A visão transdisciplinar evoca modificações de percepção mais do 

que mudanças de fundo; mas as novas percepções levarão a modificações de fundo 

radicais (Proust 1993; Guattari 1992). Transciplinaridade envolve mais do que a 
justaposição de ramos do saber. Envolve a coexistência em um estado de interação 

dinâmica, o que Portella (1993) chamou de esferas de coabitação. 

  

De fato, é componente fundamental na definição da LA essa “coexistência” de várias 

áreas do saber, esse “estado de interação dinâmica”. Conforme essa autora, não se buscam 

contribuições de outras áreas, mas a participação ativa de pesquisadores das áreas envolvidas, 

a fim de se dar conta da problematização que a abordagem do objeto de estudo proposto 

provoca em cada área (SERRANI, 1990 apud CELANI, 1998).  

Nessa perspectiva, segundo Celani (1998, p.117), “[...] novos espaços de 

conhecimento são gerados, passando-se, assim, da interação das disciplinas à interação dos 

conceitos e, daí, à interação das metodologias. A transdisciplinaridade se realiza em uma 

problemática transversal, através e além e se dissolve em seu objeto”(FAURE, 1992 apud 

CELANI, 1998). Basendo-se na metáfora utilizada por Faure (op. cit), para o pesquisador 

transdisciplinar – um nômade, um rei sem reino.  

Já para Sommerville (1993 apud CELANI, 1998, p.118): “[...] o conceito de 

transdisciplinaridade implica reconhecimento expresso da necessidade e até da obrigação de 

se comunicar com a coletividade e obter sua participação”; também formas de se tratar os 

problemas críticos com que se defrontam os indivíduos e as sociedades; e ainda ser mediadora 

de mudanças. Vale ressaltar que, há tempos, essa preocupação com o social, com o humano 

tem sido objeto de algumas pesquisas em LA. 

Para ilustrar a atitude transdisciplinar no domínio da pesquisa, Japiassu (1992) citada 

por Celani (1998) a situa como pesquisa orientada, que é ao mesmo tempo teórica e aplicada, 

situa-se entre o domínio da pesquisa fundamental (em que prevalece a busca do saber por si 

mesmo) e o domínio da ação informada (em que predomina o útil, o prático, a eficácia). Isso 

significa que esse tipo de pesquisa “[...] responde diretamente a necessidades sociais, bem 

precisas, e elabora-se em função dessas necessidades, o que não a impede de teorizar” 

(CELANI, 1998, p.119). Assim, essas orientações têm sido o alvo de bom número de 

trabalhos de pesquisa em LA no Brasil. 
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Fluxograma: visão pluri/multi/interdisciplinar da LA (integração) 

 

 

Fonte: adaptado de Celani (1998, p. 118). 

 

Kleiman (1998, p. 50), por sua vez, para elucidar o conceito de transdisciplinaridade 

da Linguística Aplicada (LA), afirma que... 

 

 [...] a LA caracteriza-se pela expansão dos dados que estuda, das disciplinas-fonte e 

das metodologias, em função da necessidade de entendimento dos problemas sociais 

de comunicação em contextos específicos (o seu objeto abrangente) que procura 

resolver (o seu objetivo abrangente) (KLEIMAN, 1998, p. 50). 

 

Essa expansão, segundo Kleiman (1998), pode ser compreendida como uma redução 

da LA ao campo de aplicação e de validação de teorias, modelos ou generalizações de outras 

disciplinas ou subdisciplinas. Para que essa ideia não seja validada, ela ratifica que: 

 
[Aliás] essa heterogeneidade não é, portanto, consequência de uma indefinição de 
objeto e de objetivo partilhados pelos membros da comunidade, mas da quantidade 

de subdisciplinas distintas quanto aos seus interesses e objetos de conhecimento, 

métodos e grau de desenvolvimento que hoje fazem parte da LA (KLEIMAN, 1998, 

p. 51). 

 

Consolidando essa ideia, é ainda Kleiman (1998, p. 65) quem afirma que: “[...] os 

linguistas aplicados parecem estar dando uma resposta clara contra a tradicional divisão do 

trabalho entre teoria e prática, que estaria baseada na relevância social e não em valores como 

a superioridade da produção de teoria. E, poderíamos complementar, levando em conta o 
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domínio crescente da pesquisa colaborativa, que o diálogo com os indivíduos no estudo 

dessas questões talvez seja mais produtivo”. 

 Nessa mesma linha de raciocínio, Celani (2000, p. 19/20) afirma que: 

 

[...] A LA como área de conhecimento é vista hoje como articuladora de múltiplos 

domínios do saber, em diálogo constante com vários campos que têm preocupação 

com a linguagem. Tendo em vista que a linguagem permeia todos os setores de 

nossa vida social, política, educacional e econômica, uma vez que é construída pelo 

contexto social e desempenha o papel instrumental na construção dos contextos 

sociais nos quais vivemos, está implícita a importância da LA no equacionamento de 

problemas de ordem educacional, social, política e até econômica. 

 

As pesquisas em LA, de acordo com Celani (2000), articulam e cruzam saberes dos 

vários campos do conhecimento, os quais envolvem as ciências humanas, as ciências sociais, 

as ciências exatas e tecnológicas. No geral, envolvem também todas as esferas de atividade 

que utilizam a linguagem para ação social humana, seja na política, na educação, no 

desenvolvimento econômico e científico. 

Moita-Lopes (2009, p. 22), por sua vez, questiona: qual é o desafio do trabalho 

indisciplinar?  

[...] atravessar fronteiras no campo do conhecimento, assim como na vida é expor-se 

a riscos, mas um desafio que se deve encarar com humildade e com a alegria de 

quem quer entender o outro em sua perspectiva. A posição da fronteira é sempre 

perigosa, já que quem está além da fronteira é aquele que vai se apropriar de nosso 

conhecimento, vai falseá-lo ou usá-lo incorretamente. Mas ele pode ser também 

aquele que vai nos fazer refletir, pensar de outra forma ou ver o mundo com um 

outro olhar [...]. 

 

É essa direção que esta pesquisa nos aponta: ultrapassar fronteiras na área do 

conhecimento; encarar os desafios, expondo-nos a riscos a fim de irmos além dessa fronteira 

sem ter medo de pensar ou enxergar o mundo com outras lentes. 

 

4.3 PERGUNTAS  

 

Saber como efetivamente esses graduandos se constroem e são reconstruídos pelas 

práticas sociais de leitura e escrita que efetuam, subsidiou o caminho dessa pesquisa. Assim, 

formulamos perguntas que nortearam essa investigação, para as quais pretendemos encontrar 

respostas: 

As perguntas a que nos propomos responder são: 

1) Quais as concepções de leitura/escrita de graduandos do BCT? 

2) Quais as práticas de leitura e escrita que os graduandos do BCT desenvolvem?  
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3) Quais os acervos a que eles declaram ter acesso?  

4) Que diferenças eles declaram existir entre a leitura e a escrita impressa e a digital 

nos diferentes papéis sociais que desenvolvem? 

5) Quais as relações identitárias de leitor/escrevente desses colaboradores? 

Para irmos em busca das respostas, elegemos os objetivos de pesquisa a seguir 

elencados. 

 

4.4 OBJETIVOS GERAL E ESPECÍFICOS 

 

Nosso objetivo geral é compreender como se dá a construção das práticas de ler e 

escrever textos impressos e digitais sob a ótica de graduandos do Bacharelado em Ciências e 

Tecnologia (BCT), em contexto acadêmico e fora dele, revelados por esses colaboradores nos 

textos produzidos para o componente curricular Práticas de Leitura e Escrita II (PLE-II), no 

semestre de 2011.1, ou os gerados para esta pesquisa. A partir desse objetivo, delineamos 

outros, de caráter mais específico. 

Quanto aos objetivos específicos, atemo-nos a: 

1) identificar as concepções de leitura/escrita de graduandos do BCT; 

2) mapear as práticas de leitura e de escrita que eles desenvolvem; 

              3) mapear os acervos (digital, impresso ou ambos) a que eles declaram ter acesso; 

4) descrever as diferenças que eles declaram existir entre a leitura e a escrita 

impressa e a  digital no exercício de diferentes papéis sociais que desenvolvem; 

5) investigar as relações identitárias de leitor/escrevente desses colaboradores a partir 

do que subjaz a seus textos. 

 

 

4.5 INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS DE PESQUISA  

 

Para a realização das etapas da investigação referentes à pesquisa de campo foram 

utilizados os seguintes procedimentos: a) leitura de perfis acadêmicos, artigos de opinião, 

cartas argumentativas e outros textos de gêneros argumentativos produzidos pelos graduandos 

do Bacharelado em Ciências e Tecnologia (BCT); b) elaboração de tabelas e gráficos com os 

dados gerados a partir dessa leitura; c) aplicação de questionário online (ver apêndice A);     

d) gravação de entrevistas semiestruturadas, com graduandos do BCT (ver apêndice B);         

e) transcrição das entrevistas (questões sobre práticas de leitura/escrita, interação com o 
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computador, letramento digital); f) triangulação e análise dos dados gerados; g) apresentação 

dos dados aos colaboradores de pesquisa. 

Nosso estudo também se sustenta no pensamento de Flick (2004) o qual ajuda-nos a 

trilhar os passos na pesquisa de vertente etnográfica e qualitativa, pois o que nos interessa não 

é o valor numérico de interpretação nem a quantificação de dados aqui gerados, mas a 

perspectiva do processo, ou seja, 

 

[...] os procedimentos mais importantes para a coleta e a interpretação dos dados, 

bem como para a avaliação e a apresentação de resultados serão determinados nesse 

modelo processual, oferecendo aos leitores uma visão geral do campo da pesquisa 

qualitativa, de alternativas metodológicas concretas e suas pretensões, aplicações e 

limites. Devendo permitir-lhes a escolha da estratégia metodológica mais apropriada 

no que diz respeito à questão e aos assuntos de pesquisa (FLICK, 2004, p. 17). 

 

Por se tratar de uma pesquisa qualitativa, utilizamos diversos instrumentos e técnicas 

de coleta e geração de dados, que asseguram a interpretação desses dados e a confiabilidade 

dos resultados. Portanto, usamos aqui como instrumentos de pesquisa: o perfil acadêmico;     

o artigo de opinião; a carta argumentativa; as entrevistas semiestruturadas o questionário 

online que esses colaboradores responderam (e autorizaram) para contribuir com essa 

investigação. 

Para melhor esclarecimento da ordem em que os instrumentos de pesquisa foram 

utilizados, trazemos o quadro 4, no qual estão explícitos os passos que a pesquisadora 

percorreu para desenvolver este estudo. 
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Quadro 4 – Geração de dados e uso dos instrumentos de pesquisa 

Instrumento Objetivo(s) 

 

Período 

 

Observação 

 

 
Observação 

participante e 

notas de campo 

 
 

  

(a) Acompanhar o 

desenvolvimento das atividades 

de PLE-II. 

(b) refletir sobre o processo de 

geração de dados. 

 
Fevereiro a 

Maio de 2011 

 

 
As aulas de PLE-II 

ocorreram entre 02 de 

fevereiro a 30 de abril de 

2011, sendo: 10 aulas 

presenciais (uma vez por 

semana) e 08 à distância.  
 

 
Coleta 

documental: os 

artigos de opinião, 

as cartas 

argumentativas e 

os perfis 

acadêmicos. 

 
a) Conhecer as concepções de 

leitura e escrita dos 

graduandos do BCT; 

(b) compreender a articulação 

que eles estabelecem entre 

leitura, escrita e acervo 

(impresso, digital, ambos). 

 

 
Abril a junho de 

2011. 

 

Avaliação culminativa: 

09/04/11 

Exame final: 11/05/11. 

 
Coleta 

documental: 

aplicação de 

questionário 

 
Mapear: a) práticas cotidianas 

mediadas pela leitura e pela 

escrita, bem como a funções 

sociais 

que a leitura e a escrita assumem 

na vida dos 

graduandos-colaboradores;  

(b) diferentes atitudes em relação 

a essas práticas;  
(c) preferência de acervos de 

leitura. 

 
Setembro de 2011. 

 

 
Gravação em 
gravador de voz - 

entrevistas 

semiestruturadas. 

 
(a) Convidar os colaboradores da 
pesquisa para gravar as 

entrevistas relativas ao projeto 

em desenvolvimento. 

 
Setembro a Maio de 
2012. 

 
Essas gravações foram 
realizadas em horário oposto 

às aulas da ECT, uma vez 

que os colaboradores já 

haviam concluído o semestre 

do componente curricular 

PLE-II, no semestre anterior. 

 

Fonte: acervo da pesquisa 

 

Cada instrumento tomado de forma isolada nos traz informações importantes; porém, 

compreendemos que é o cruzamento (ou triangulação) desses dados que poderá viabilizar uma 

análise múltipla e assegurar os significados que resultam da mediação de cada um desses 

instrumentos. 
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A) Tabelas e gráficos 

Ao optarmos pelo uso de gráficos, ressaltamos que, em algumas situações atribui-se 

valores numéricos as qualidades ou aos atributos dos colaboradores com o propósito de 

proceder à análise como se fosse quantitativa; porém não se pode esquecer que esse 

procedimento deve ser passível de interpretação. No nosso caso, as tabelas e os gráficos 

organizados foram pensados com a finalidade de representar algumas práticas de leitura e de 

escrita dos graduandos de modo resumido. 

 

B) Questionário online 

Em geral, o questionário é um dos instrumentos de geração de dados constituído por 

uma série ordenada de perguntas, que devem ser respondidas por escrito e sem a presença do 

entrevistador. No nosso caso, ele foi organizado na ferramenta web do Google® Docs (ver 

apêndice A) e atende a duas funções: a primeira oferece um quadro socioeconômico dos 

colaboradores, pelo qual fizemos a caracterização deles; a segunda, por sua vez, permite o 

delineamento inicial das práticas de leitura e de escrita que efetuam os graduandos do BCT, 

que nos possibilita uma dimensão ampla de quem são esses colaboradores, em que contextos 

desenvolvem essas práticas, se em acadêmico ou fora dele. 

À medida que eles respondiam, como antes já foi anunciado, agendamos as 

entrevistas semiestruturadas, individualmente. Com o auxílio de um gravador de voz, 

gravamos as perguntas e respostas desses colaboradores.  

 

C) Entrevista semiestruturada 

Embora diante de um número considerado significativo de dados gerados, optamos 

pela inclusão da entrevista semiestruturada porque ela representa um dos principais 

instrumentos de trabalho utilizados em quase todos os tipos de pesquisa em ciências sociais. 

Nesse sentido, a entrevista desempenha importante papel não apenas nas atividades científicas 

como em muitas outras atividades humanas (ANDRÉ, 1995). 

Por meio desse instrumento, o entrevistador tem liberdade para desenvolver cada 

situação em qualquer direção que considere adequada. É uma forma de poder explorar mais 

amplamente uma questão através de perguntas são abertas e podem ser respondidas dentro de 

uma conversação informal.  Esse instrumento permite também aos colaboradores se sentirem 

à vontade para falar sobre a temática. Além disso, ela proporciona melhor interação entre 

pesquisador e entrevistado e ainda podem surgir outras informações que, obviamente, não 

seriam adquiridas através de outros instrumentos. Primeiramente, essa entrevista foi gravada 
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em áudio e depois transcrita. De início, as perguntas serviam apenas para identificação 

pessoal. Esse instrumento foi aplicado aos quinze graduandos colaboradores.  

Trata-se de uma entrevista de 12 questões (ver apêndice B), sendo também dividida 

em duas funções: a primeira oferece um desenho dos dados pessoais, da formação acadêmica, 

do nível de escolaridade dos pais; a segunda permite-nos descrever, de certa forma, que 

diferenças existem entre ler (e escrever) uma publicação impressa e ler (e escrever) uma 

publicação digital, bem como as estratégias que são usadas em cada tipo de publicação, as 

práticas de leitura e de escrita que desenvolvem em Ciências e Tecnologia e no cotidiano e, 

por fim, que tipo de leitor o graduando colaborador se considera. 

Com efeito, essa inclusão tinha por objetivo uma maior aproximação dos 

graduandos-colaboradores, saber o que eles pensavam na geração de dados e como eles eram 

reconstruídos a partir das práticas de leitura e escrita que efetuam. Foram momentos 

significativos aqueles em que conversamos sobre nossos interesses de pesquisa, o ponto de 

vista deles acerca da construção das práticas de ler e escrever textos impressos e digitais, em 

plena revolução pós-papel. 

Esta dissertação apresenta um número diversificado de instrumentos utilizados, já 

citados anteriormente porque nos permite cruzar os dados com mais precisão e depois 

confirmá-los ou não. Esses não foram analisados conforme o percurso em que foram gerados, 

pois decidimos apresentar primeiro a análise dos gráficos (o mapeamento), depois a análise 

dos demais instrumentos. 

O outro dado gerado que compõe os instrumentos deste estudo é o perfil acadêmico 

produzido para o componente curricular PLE-II, publicado no Sistema de Integrado de Gestão 

de Atividades Acadêmicas (SIGAA), ambiente virtual de aprendizagem da UFRN. Esse perfil 

é atividade comum entre professores de PLE (língua materna), graduandos do BCT em geral 

que aceitaram ou não participar da pesquisa, monitores ou bolsistas de pesquisa de PLE. 

Embora esses perfis, tais quais os artigos de opinião e as cartas argumentativas, não 

tenham sido produzidos para fins de pesquisa, entendemos que há expressões e palavras 

presentes nesses textos dos graduandos por se tratar de atividades aplicadas no componente 

curricular PLE-II, esses colaboradores não sabiam que seus textos iriam compor o corpus de 

uma pesquisa. 
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4.6 A GERAÇÃO DE DADOS 

 

A geração de dados de pesquisa aconteceu no período de abril de 2011 e janeiro de 

2012. Ela foi viabilizada por uma participação nossa em experiência enquanto bolsista do 

Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais 

(REUNI), na Escola de Ciências e Tecnologia (ECT), na Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte (UFRN), especificamente, atuando no componente curricular Práticas de Leitura e 

Escrita (doravante PLE), no semestre de 2011.1. 

Inicialmente, participamos de aproximadamente 10 aulas presenciais e 04 a distância, 

durante o semestre de 2011.1. Os primeiros textos que compõem o corpus dessa pesquisa 

foram gerados a partir da avaliação culminativa de PLE-II, no mês de abril. 

Selecionamos então um total de trezentos e trinta e quatro textos, pertencendo às seis 

turmas de graduandos de PLE-II. Desses textos, separamos cento e nove deles por considerá-

los relevantes, isto é, porque sinalizavam-nos possíveis respostas às perguntas de pesquisas e 

que poderiam ser direcionados à pesquisa. Depois, quinze dos graduandos demonstraram 

interesse em participar desta investigação. Outros também demonstraram interesse em 

participar, pois nos enviaram o perfil acadêmico, responderam ao questionário; porém, eles 

não compareceram à entrevista e, por isso, ficaram de fora.  

Metodologicamente, após a leitura desses textos, organizamos três tabelas
14

 com 

recortes sobre a preferência de acervo para a biblioteca setorial. Na primeira, separamos 

trechos de textos cujos graduandos se posicionavam a favor do acervo de publicação 

impressa. Já na segunda, aqueles textos que traziam o posicionamento em que os graduandos 

opinavam a favor do acervo de publicação digital. Por último, na terceira tabela, organizamos 

os textos em que os ingressantes revelavam ser a coexistência de livro impresso e de livro 

digital a melhor opção para o acervo da biblioteca setorial da Escola de Ciências e Tecnologia 

(ECT). 

Tais tabelas são constituídas por cinco colunas, as quais trazem as abreviaturas dos 

nomes dos graduandos, a turma deles, a proposta de produção por eles escolhida, e por fim 

recortes dos argumentos utilizados por eles para justificar a escolha de acervo (impresso, 

digital ou ambos) para a biblioteca setorial dessa instituição.  

 

 
                                                             
14

 Essas tabelas não fazem parte desta dissertação. Os dados advindos delas constam no gráfico 10, apresentado 

no capítulo de análise.  
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Em seguida, encaminhamos convites para os graduandos, enviados via e-mail pela 

Turma Virtual do SIGAA, com objetivo de apresentar-lhes a pesquisa e convidá-los a 

participar. Desses, obtivemos resposta positiva de quinze graduandos (conforme já 

anunciamos) e solicitamos desses o envio de fotografias para organização do mosaico de 

colaboradores. 

A partir daí, marcamos o dia para apresentação da proposta de pesquisa em dois 

momentos. No primeiro, apresentamos a proposta para um grupo de onze graduandos, no qual 

explicamos o objetivo de pesquisa, fizemos o convite para que eles fossem voluntários. Já no 

segundo momento, apareceram outros três colaboradores e também apresentamos essa 

proposta. O último dos graduandos que se dispôs a colaborar foi o ilustrador da capa desta 

dissertação, que nos concedeu entrevista no primeiro semestre de 2012.  

Depois desse encontro, organizamos um questionário em formulário digital na 

plataforma do Google® Docs
15

 e enviamos o endereço desse formulário por e-mail para os 

cento e nove possíveis colaboradores da pesquisa. Esse questionário online, intitulado 

“Letramento Digital” (ver apêndice A), foi organizado com noventa questões mistas (abertas e 

fechadas), divididas em seis blocos. 

No primeiro bloco, (03) questões são destinadas à identificação (nome, endereço, 

cidade, estado); (10) questões tratam da caracterização socioeconômica dos graduandos. No 

segundo bloco, (11) questões se referem a práticas de leitura e escrita do âmbito doméstico 

(duas delas (08 e 09) são questões abertas específicas de leitura e escrita no BCT); já o 

terceiro bloco se refere às práticas de leitura e de escrita e acervos em diversos espaços de 

socialização e convivência: (19) questões (question type grid) são relativas às práticas de 

leitura em diversas publicações (revistas femininas (Claúdia); de fofocas (Contigo), 

institucionais; de culinária, de música; semanais de informação (Veja, Isto é); revistas 

especializadas (Pequenas Empresas Grandes Negócios); eróticas (Playboy); revistas 

religiosas; jornais diários, entre outras. Nesse bloco, há também (05) questões abertas pelas 

quais eles revelam, de modo geral, suas práticas de leitura e escrita, bem como a preferência 

de acervo (impresso, digital ou ambos) por eles declarados; (05) são questões sobre as práticas 

de leitura em jornais e/ou como eles utilizam o computador; (14) questões (question type grid) 

                                                             
15

Para organizar esse formulário, contamos com a ajuda do monitor e graduando Victor Nogueira que, apesar de 

não ser colaborador direto, foi um importante agente para o aperfeiçoamento do letramento digital da 

pesquisadora, ensinou a manusear o Google® Docs (pacote de aplicativos do Google® composto por editores 

de texto, de apresentações, de planilhas, de formulários), o Google® Sites (aplicativo online que facilita criar 

um site da web em equipe, editar um documento), organizar gráficos no Excel (software que permite criar 

tabelas e calcular e analisar dados). Enfim, Victor foi (e ainda é) o nosso “Garoto do programa”.      
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são sobre com qual finalidade os colaboradores realizam atividades no computador (escrever 

relatórios; trabalhos escolares; organizar tarefas domésticas; digitar dados), entre outros. 

Já no quarto bloco, são (05) questões que tratam de formação do estudo (duas delas 

são abertas que tratam sobre atividades do BCT); no quinto bloco (07) questões tratam sobre 

práticas de leitura e de escrita no âmbito acadêmico; por último, o sexto bloco (10 questões) 

são assim divididas: as questões de 1 a 4 assinalam apenas os colaboradores que exercem 

alguma prática religiosa; as questões de 5 a 10 são questões discursivas sobre as práticas de 

leitura e escrita que os colaboradores efetuam no cotidiano. No geral, essas questões tratam 

sobre as práticas de leitura e de escrita no cotidiano fora da universidade; quais diferenças 

existem entre ler uma publicação impressa e ler uma publicação digital; que estratégias eles 

utilizam para a leitura e escrita impressa e digital, e por fim, o ponto de vista desses 

colaboradores acerca de se posicionarem enquanto leitor/escrevente de publicação impressa, 

de digital ou ambas. 

Outro instrumento que compõe esse corpus é o perfil acadêmico produzido para 

PLE-II. Esse perfil, tal qual o artigo de opinião e a carta argumentativa, embora não tenha 

sido produzido para fazer parte da pesquisa, nem os graduandos produzirem para tal 

propósito, foi deslocado para compor o material que por nós seria analisado por apresentar 

palavras ou expressões que consideramos interessantes, por trazerem pistas acerca das 

práticas de leitura e de escrita que eles desenvolvem no cotidiano. 

Por fim, o último instrumento utilizado foi a entrevista semiestruturada (ver apêndice 

B) aplicada aos colaboradores da pesquisa, visto que esse instrumento permite aos 

colaboradores falar livremente sobre a temática, proporciona também interação entre 

pesquisador e entrevistado e, além disso, possibilita o aparecimento de outras informações. 

Esses dados, dificilmente, seriam adquiridos por meio de outros instrumentos. Ela foi gravada 

em áudio e depois transcrita. Enfim, aplicamos esse instrumento aos quinze colaboradores da 

pesquisa.  
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5 ANÁLISE DE DADOS 

___________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________________ 

ANÁLISE DE DADOS 

__________________________________________________________________________________ 

 

[...] Dedicação, organização e responsabilidade são palavras que me definem e 

regem atividades as quais me proponho a executar.  Sou uma pessoa bastante 

aplicada nos estudos, sempre em busca de novas oportunidades, experiências e 

projetos, visando um sucesso como estudante e futuro profissional. Sendo assim, 
pretendo ampliar as minhas atividades na UFRN no intuito de contribuir 

positivamente em minha formação acadêmica e, quem sabe, ajudar também a 

resolver questões sociais, protagonizando uma atuação participativa e envolvida com 

a sociedade na qual estou inserido. Gosto de trabalhar em ações destinadas ao 

benefício de comunidades carentes e ao melhoramento das condições de vida das 

mesmas. 

Rony Lopes (21 anos, graduando do BCT). 

 

As práticas sociais no âmbito acadêmico convocam os cidadãos a mudanças de 

postura e de atitudes que envolvem a resolução de questões sociais no contexto em que está 

inserido. De modo expressivo, Freire ([1979] 2003) afirma que o profissional deve ter 

compromisso com a sociedade para que ele possa ser capaz e agir no (e sobre o) mundo, ou 

seja, “educação é mudança”. A capacidade de atuar e transformar a realidade, conforme os 

fins sociais propostos pelo homem e associada à sua capacidade de refletir, é o que o faz um 

ser na práxis.  

Deve ser assim que Rony se revela em seu perfil: considera-se um graduando  

preocupado com desejos para si próprio e para sua comunidade. São sinalizados, por ele, 

caminhos singulares, mas com perspectivas futuras perante os outros. Isso pode ser visto 

quando Rony se assume “estudante e/ou profissional protagonista”, “dedicado e responsável” 

em busca de “ajudar a resolver questões sociais”. Tais atitudes também envolvem, entre 

outros, “ações destinadas ao benefício de comunidades carentes”.  

Tais características se apresentam em diferentes colaboradores. É interessante 

observar porém que, embora haja uma tentativa de categorizá-los como “Geração Y”
16

, esses 

colaboradores se mostram ora de forma massificada ora de forma bastante singular. Isso nos 

faz argumentar em favor da impossibilidade de uma categoria – geração Y, por exemplo – 

conseguir encapsulá-los totalmente.  

                                                             
16 Segundo Eline Kullock (2011), a Geração Y é a chamada Geração Millennials ou Geração da Internet e se 

refere aos nascidos no período entre 1980 e 2000. É uma geração que adora feedback; é multitarefa, 

individualista, egoísta, ansiosa, imediatista, conectada; tem pensamento não linear, por isso é capaz de lidar 

com vários assuntos ao mesmo tempo; sonha em conciliar lazer e trabalho; é bastante ligada em tecnologia e 

novas mídias. São os filhos da Geração X e os netos dos Baby Boomers. 
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A fim de oferecer subsídios para a defesa dessa ideia, organizamos o capítulo de 

análise em três partes. De início, trazemos as concepções de leitura/escrita de graduandos do 

BCT, bem como a concepção de autor/leitor que subjaz de seus textos; depois, o mapeamento 

das práticas de leitura e de escrita desses graduandos. Para tanto, utilizamos os gráficos 

organizados com os dados gerados no questionário online. Na sequência, apresentamos a 

análise de traços identitários de leitor, revelados pelos colaboradores, no perfil acadêmico e na 

produção textual (artigo de opinião ou carta argumentativa). Por último, para a triangulação 

desses dados, trazemos também recortes da entrevista semiestruturada, realizada com esses 

colaboradores. 

 

5.1 CONCEPÇÕES DE LEITURA/ESCRITA DE GRADUANDOS DO BCT 

 

Visando a compreender as concepções de leitura e escrita dos graduandos do BCT 

que colaboraram com nossa pesquisa, fizemos a eles duas perguntas sobre esse tema na 

entrevista semiestruturada, quais sejam: quando você pensa em leitura, o que vem à sua 

mente? E quando você pensa em escrita?  

As respostas oferecidas por eles tendem a se encaixar em cinco vertentes:                 

1) concepção elitista de leitura/escrita; 2) concepção de leitura/escrita como prática escolar;   

3) concepção de leitura/escrita como prática acadêmica; 4) concepção de leitura/escrita como 

prática profissional; 5) concepção de leitura/escrita como prática cotidiana. 

Vejamos. 

Pesquisadora: Quando você pensa em leitura o que vem à sua mente? 

Mara: literatura ((por quê?)) porque sou apaixonada ((risos)) ((por textos 

literários?)) textos literários, todos eles. 

 

Pesquisadora: E escrita? 

Mara: escrita?... Redação ((risos)), aqui na escola, em tudo que eu faço, eu escrevo 

bastante, eu gosto de fazer redações, eu gosto de sempre organizar as coisas em... 

 

Pesquisadora: no seu cotidiano, o que você costuma ler? 

Mara: livros de literatura ((risos)), ((por exemplo?)) Machado de Assis, eu gosto 

muito de poesia ((você é romântica?)), não sou muito romântica não, eu gosto mais 

da segunda geração ((do Romantismo?)) isso, eu gosto de Augusto dos Anjos, eu 
gosto das coisas assim, que mais que eu gosto... de livro literário brasileiro. 

Mara Alves (18 anos, paraibana, graduanda do BCT). 
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Mara, em sua fala, prioriza a concepção elitista de leitura/escrita. Essa concepção 

ilumina, basicamente, os estudos tradicionais de leitura e escrita, associados aos modelos do 

bem escrever, vindos do cânone literário.  

Nessa concepção, a leitura do cânone (“livros de literatura clássica”) é privilegiada e 

as demais práticas de leitura são consideradas como sem valor ou de menor prestígio. 

Possivelmente, dessa compreensão resulta o entendimento de que, no Brasil, há ‘não-leitores’ 

ou há ‘poucos’ leitores (ABREU, 2001 apud PAIVA; TINOCO, 2009).  

Apesar de essa manifestação de Mara ser ainda predominante no Brasil (ABREU, 

2001; PAIVA; TINOCO, 2009), nossos dados trazem outras concepções que merecem 

destaque. Vejamos o caso de Jorge.   

 

Pesquisadora: quando você pensa em leitura o que vem à sua mente? 

Jorge: ((pausa longa)) notícias, geralmente. 
Pesquisadora: e escrita, o que vem à sua mente? 

Jorge: Fernando Pessoa... ((você gosta de literatura?)) não gosto tanto de literatura, 

mas tenho algumas coisas de Fernando Pessoa, que eu gosto muito... ((por influência 

do pai?)) sim, com certeza, meu pai ADORA Fernando Pessoa ((tem coletânea?)) 

não tem coletânea, mas sempre lê muito, sempre compra livros, sempre presenteia 

com livros... sempre a gente descobre algumas curiosidades entre um livro e outro. 

Jorge (23 anos, bancário, graduando do BCT). 

 

A fala de Jorge evoca dois posicionamentos distintos. O primeiro associa a leitura à 

prática social de ler notícias, tendo em vista o objetivo de informar-se. Nesse caso, isso se 

enquadra na concepção de leitura como prática cotidiana. O segundo posicionamento remete 

à concepção elitista de escrita, a qual evoca os clássicos da literatura (“Fernando Pessoa”), 

obras que carregam em si o “tesouro do saber”. Corroborando em parte com o posicionamento 

de Mara, Jorge redireciona a concepção elitista de leitura à escrita, o que ratifica a ideia do 

“modelo da boa escrita”, já anunciado por Giroux (1997) ao se reportar à escola mimética.  

Observando a contribuição de Ellen, percebemos outro posicionamento. Ela parece 

priorizar certas práticas de leitura/escrita da esfera escolar, na qual a leitura, geralmente, está 

associada a livros de literatura e a escrita, centrada no código. 

 

Pesquisadora: quando você pensa em leitura o que vem à sua mente? 

Ellen: o que vem a mente quando pensa em leitura? Livro... quando penso em 

leitura, não tenho, assim, um tema específico, leitura, qualquer texto que interessa eu 

leio. 

Pesquisadora: e escrita, quando você pensa em escrita, o que vem à sua mente? 

Ellen: escrita... procurar escrever sempre da melhor maneira...(( o quê?)) os textos 

que eu escrevo no dia a dia, procuro sempre fazer corretinho, tudo direitinho, meu 

pai sempre me diz: estude, Ellen, estude, Ellen... escuto isso até hoje... é por isso que 

toda vez que eu vou escrever alguma coisa, eu me policio muito e releio várias vezes 

para saber se tá errado, principalmente vírgula e ortografia. 

Ellen (20 anos, graduanda do BCT). 
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Ellen declara em seu posicionamento a concepção de leitura/escrita como prática 

escolar (“livro”; “escrever correto”; “vírgula”; “ortografia”). Nesse sentido, subjaz a ideia de 

escrita que precisa ser treinada em exercícios gramaticais, por exemplo (“quando eu vou 

escrever, eu me policio, releio para saber se tá errado”). Na fala de Ellen,  ainda remete-nos ao 

que Giroux (1997) afirma sobre o ensino de escrita da escola tecnocrática, ou seja, essa 

colaboradora sinaliza o que acontece na maioria das propostas de escrita nas escolas 

brasileiras que prioriza o ensino das normas, da representação da capacidade de domínio da 

estrutura da língua, das regras gramaticais. 

Vejamos o posicionamento de outro colaborador.  

 

Pesquisadora: Quando você pensa em leitura o que vem à sua mente? 

Ruan: Quando eu penso em leitura? Vem à mente ::: imaginação, conhecimento, né 

...informação, principalmente. 

Pesquisadora: E escrita? 
Ruan: escrita vem... memória, vem registro, vem transmissão de informação 

também... Eu acho que, através da escrita, também você imprime um pouco de seu 

estilo, de sua personalidade... 

Pesquisadora: No seu cotidiano, o que você costuma ler? 

Ruan: Costumo ler muitos artigos de opinião em internet, também costumo ler 

matérias de jornais, revistas ::: sempre tô procurando ler algum livro mesmo ((em 

qual área?)) na área de informática, mesmo... na área científica... ((tem a ver com 

sua profissão?)) atualmente, eu sou assistente de tecnologia de informação na 

UNICRED, Natal, há quatro anos, já ... ((a experiência aqui serviu?)) Com certeza, 

principalmente na parte da argumentação, de saber posicionar-se mais no texto, de 

redigir um artigo de opinião, essas coisas... 
Pesquisadora: E o que costuma escrever? 

Ruan: No dia a dia, costumo escrever comunicação interna, e-mails, eventualmente 

também elaboro relatórios, também formalizo alguns tipos de documentos para 

repassar para a alta administração da empresa quando solicitado. Pratico sempre a 

escrita, sobretudo no ambiente profissional, mas também nas atividades acadêmicas, 

na graduação em Ciências e Tecnologia... 

 

No caso de Ruan, percebemos em sua fala, a concepção de leitura/escrita como 

prática profissional, posto que ele ressalta as práticas de leitura/escrita de textos que circulam 

na esfera profissional: “artigos de opinião”, “jornais, revistas”, “livros de informática e 

científicos”. Além disso, ele destaca também o que escreve no âmbito do trabalho: “e-mails”, 

“relatórios”, “documentos”. Observamos, também, ao cruzarmos os dados de Ruan que, tanto 

no perfil, no questionário, no artigo de opinião quanto na entrevista, ele declara ler/escrever 

textos em publicação impressa e em publicação digital, dependendo das variáveis da situação 

de comunicação de que esteja participando. 

Na fala dele, observamos que emergem dois posicionamentos distintos. O primeiro 

associa a concepção de leitura/escrita como prática profissional, tendo em vista o objetivo de 

informar-se, ou seja, a busca do “conhecimento” para atualizar-se. O segundo, por sua vez, 
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remete à concepção de leitura/escrita como prática acadêmica (“Pratico a escrita no ambiente 

profissional, mas também nas atividades acadêmicas”). Esses posicionamentos de Ruan 

diferem dos que assumem Mara, Jorge, Ellen. 

Vejamos, desta vez, o que diz Rick Coruja. 

 

Pesquisadora: No seu cotidiano, o que costuma ler? 

Ricky Coruja: ler? ... Em geral, eu gosto de ler literatura e livros de ficção, 
principalmente. Como o curso de Ciências e Tecnologia exige, eu termino lendo 

mais os livros da área de Física, Matemática e também leio um pouco de História, 

mas, em geral, eu GOSTO... Eu prefiro literatura romântica e ficção.  

 

Pesquisadora: E o que você costuma escrever no seu dia a dia? 

Ricky Coruja: Geralmente, eu escrevo é ::: como se eu tivesse um::: diário, a agenda 

que eu escrevo... o que eu escrevo são cálculos, muitos cálculos é... uma agenda com 

meus compromissos... e também não abro mão das cartas, eu escrevo muitas cartas 

((você envia, escreve cartas?)) eu envio muitas cartas... eu tenho muitos amigos que 

a gente prefere estar se correspondendo por cartas a e-mails, às vezes ((essa troca de 

correspondência é com amigos próximos ou distantes?)) comecei com amigos 
próximos, alguns que moravam comigo e agora estão distantes... aproveitamos um 

projeto desenvolvido na escola, gostamos e continuamos... depois foi com amigos 

mais distantes... Por exemplo, eu tenho uma amiga que trocamos carta 

frequentemente, ela mora na Bahia, eu aqui, em Natal... depois, eu comecei a me 

comunicar com as pessoas pela internet... eu passei a trocar cartas pela internet... eu 

tenho um correspondente que mora na França. 

 

 Nesse recorte da entrevista, Rick sinaliza três posicionamentos diferentes. No 

primeiro deles, emerge a concepção elitista de leitura (“livros de literatura”). O segundo traz 

a concepção de leitura/escrita como prática acadêmica. Nesse sentido, Ricky lê: “livros de 

Física”, “de Matemática”; “de História”; e escreve: “cálculos”. Parte dessas práticas, segundo 

ele, são desenvolvidas na graduação do BCT. O terceiro, por sua vez, aponta a concepção de 

leitura/escrita como prática cotidiana, pois, no dia a dia, Ricky lê “livros de ficção”            

“e-mails”; e escreve “diários”, “agenda”, “cartas”, “e-mails”. Assim, ele usa a internet para 

intercâmbio, troca de correspondência entre pessoas que residem no Brasil (“Natal/RN”, 

“Bahia/BA”) e fora dele (“França”). 

 Vale registrar que as práticas de leitura/escrita ressignificadas por Ruan, Rick e 

Jorge extrapolam a concepção escolar e incorporam a prática social. Isso se coaduna ao que 

vem sendo estudado por pesquisadores de estudos do letramento, a exemplo de Kleiman 

(2005); Oliveira e Kleiman (2008); Tinoco (2008). Além disso, os dados aqui analisados dão 

respostas à primeira questão desta pesquisa a que nos propomos responder: quais as 

concepções de leitura/escrita de graduandos do BCT? 
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Considerando esse raciocínio, a prática social de leitura e escrita é ampla, pois se 

insere em atividades distintas realizadas ao longo de nossas vidas. Assim, consideram-se 

leitores tanto os que leem clássicos do cânone literário quanto aqueles que leem revistas 

científicas, jornais online, e-mails, e escreventes aqueles que escrevem redações, cálculos, 

diários, relatórios, cartas, e-mails. 

Dada a profusão de dados gerados nesta pesquisa, com vistas a comparar e a 

confrontar as estratégias de leitura/escrita em textos impressos e digitais declaradas pelos 

colaboradores, apresentamos, a seguir, o quadro 5. 

 

Quadro 5 – Estratégias de leitura/escrita de textos impressos e digitais 

 

Publicação impressa 

 

Publicação digital 

 

Faz anotações do lado do texto ou no caderno 

 

Anota no caderno as ideias interessantes 

 

Grifa partes consideradas relevantes do texto 

 

Grifa partes consideradas relevantes no texto  

 

Folheia várias vezes (idas e vindas ao início do texto) 

 

Revisa o texto e imprime várias vezes 

 

Sublinha, risca, relê as ideias principais 

 

Faz marcação sublinhando com cor diferente 

 

Puxa uma setinha na lateral com lápis grafite ou 

caneta 

 

Usa recursos de revisão dos processadores de texto 

(ortografia, gramática, concordância) 

 

Faz resumo no caderno 

 

Imprime o texto para leitura 

 

Usa marca-texto 

 

Localiza palavras no texto 

 

Consulta dicionários 

 

Consulta dicionários 

Fonte: acervo da pesquisa 

  

Nesse quadro 5, destacamos que há pelo menos quatro pontos comuns entre as 

estratégias que os colaboradores utilizam para ler/escrever textos impressos e digitais: fazem 

anotações, grifam no texto, sublinham ideias principais, consultam dicionários. Nesse sentido, 

independente de ser a leitura em texto impresso, digital ou hipertexto, a intervenção do leitor 

deve ser considerada. Em outras palavras, se o leitor interrompe a atividade de ler para fazer 

anotações, comentários, consultar outras fontes, isso ratifica a ideia da não linearidade dos 

textos, o que não é uma prerrogativa dos hipertextos, conforme defende Coscarelli (2012). 

Uma estratégia que remete à comparação entre leitura de textos impressos e digitais é 

apontada pelos colaboradores: “Puxa uma setinha na lateral com lápis grafite ou caneta”. 

Nesse caso, ao lerem, eles também usam a escrita para melhor fixação do conteúdo no 

caderno, nas folhas avulsas, nas apostilas. No texto digital, há o link “revisão” no processador 
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de texto Word que, ao ser acionado, possibilita ao escrevente corrigir ortografia e gramática, 

acrescentar comentários, controlar alterações, proteger o documento, se for o caso. 

Uma confrontação destacada pelos colaboradores entre leitura de textos impressos e 

de textos digitais é depreensível da seguinte estratégia: “Folheia várias vezes (idas e vindas ao 

início do texto)”. Quando o texto é materializado em suporte de papel, é possível ao leitor 

buscar alguns caminhos (“idas e vindas”) que auxiliam a construção de sentido do texto, 

folheando-o. Em contrapartida, no caso da leitura de texto em suporte digital, mesmo havendo 

a inserção do recurso de “mudar a página” na tela e, em alguns casos, inserindo inclusive o 

som desse “folhear páginas”, o leitor não tem a sensação tátil, característica do texto 

impresso.  

Considerando essa estratégia de confrontação, os colaboradores também declaram: 

“Revisa o texto e imprime várias vezes”. Essa possibilidade de revisão do texto por várias 

vezes é atribuída ao texto na tela, visto que uma cópia do documento pode ser salva na 

memória do computador (atalho ctrl+b), nos dispositivos de armazenamento (pendrive, CD, 

por exemplo) a fim de que o usuário possa usá-la, posteriormente, conforme o caso. Essa 

estratégia permite correções no processo de escrita. 

Com relação a publicações impressas, isso não acontece. Uma vez materializado no 

papel, o texto impresso não sinaliza para o autor possíveis erros. Essa revisão somente pode 

ser feita em materiais escritos, posteriormente, por meio de uma errata, pela qual autor(es) de 

livros, de manuais, de obras científicas admite(m) oficialmente que houve um erro na obra e 

que esse não foi corrigido antes da impressão. Logo, a possibilidade de correção está 

associada a um acréscimo ao produto já impresso.  

Complementando essa ideia, os colaboradores sinalizam a seguinte estratégia: “Usa 

recursos de revisão dos processadores de texto (ortografia, gramática, concordância)”. De 

fato, no caso de textos digitais, existem recursos disponíveis no processador de texto Word, 

por exemplo, os quais sinalizam, automaticamente, erros no processo de escrita, a correção 

ortográfica (ou a concordância) de algumas palavras que estarão sublinhadas (ou são 

sublinhadas ao serem digitadas) com uma linha ondulada verde ou vermelha. Possivelmente, 

tais palavras ou expressões devem estar incorretas ou não fazem parte do dicionário. Assim, o 

leitor/escrevente pode solucionar essa questão com um clique sobre a palavra sublinhada com 

o botão direito do mouse. 

Vale ressaltar que os colaboradores da pesquisa ora confrontam textos impressos e 

textos digitais ora os comparam. Por essa razão, o que está em jogo não é a estratégia que é 

utilizada, mas a habilidade de cada leitor interagir com a informação, sua capacidade de 
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selecionar, organizar, recuperar dados, dependendo das variáveis da situação de comunicação 

em que estão envolvidos.  

 

5.2  MAPEAMENTO DE PRÁTICAS DE LEITURA E ESCRITA E DE ACERVOS  

 

As respostas enviadas pelos graduandos do BCT ao questionário online “Letramento 

Digital”, via Google® Docs (ver apêndice A), possibilitaram-nos a construção de um 

mapeamento das práticas de leitura e escrita por eles explicitadas. Esse mapeamento será 

demonstrado neste capítulo por meio dos gráficos 1 a 10, os quais constatam que a maioria 

desses colaboradores desenvolve diferentes usos sociais da língua escrita nas diversas esferas 

de atividade usando uma considerável multiplicidade de acervos.  

Para a geração desses dados, o grupo de colaboradores recebeu um link enviado por 

e-mail, que reconduzia o leitor ao formulário digital, cuja introdução continha os seguintes 

dizeres. 

 

 

Caro graduando(a), 

 

Com este questionário, queremos conhecer um pouco da realidade em que você vive e das 

práticas de leitura e escrita que você desenvolve em diferentes âmbitos de sua vida. 
Descobrir o que lê e o que escreve, como, por que e para quê nos dará o suporte necessário 

para que possamos responder às perguntas formuladas no projeto de pesquisa (acima 

mencionado) em desenvolvimento.  

 

Obrigada. 

Profa.Maria da Guia Silva 

 

 

Após a leitura dessa introdução, o graduando se identificava e depois respondia as 

questões que variam entre objetivas e/ou subjetivas. Essas estão divididas em seis blocos:     

a) caracterização socioeconômica; b) práticas de leitura e escrita e acervos no âmbito 

doméstico; c) práticas de leitura e escrita e acervos nos espaços de socialização e convivência; 

d) práticas de leitura e escrita e acervos no âmbito de formação ou estudo; e) práticas de 

leitura e escrita e acervos no âmbito acadêmico; f) práticas de leitura e escrita e acervos no 

âmbito da religião (cinco questões subjetivas encerram esse bloco). 

As respostas que os colaboradores marcaram ou escreveram nesse formulário podem 

ser vistas fazendo download ou acessando o Show summary of responses. Nessa página, há 

um panorama geral dessas respostas e vários gráficos gerados. 
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Optamos por analisar apenas alguns desses gráficos que foram adaptados na 

ferramenta Excel. Em algumas das questões do formulário, os graduandos tinham a opção de 

marcar apenas uma alternativa; porém atemo-nos aos gráficos que mais de uma opção poderia 

ser marcada. Além disso, ainda havia as questões abertas ou subjetivas. 

 

A) Acervos no âmbito doméstico 

 
Gráfico 1 – Acervos no âmbito doméstico, sinalizados pelos colaboradores 

 
Fonte: acervo da pesquisa 

 

O gráfico 1 sinaliza os acervos impressos de leitura no âmbito doméstico. Nele, 

ficam explícitos alguns usos sociais da leitura que eles praticam para poder agir no (sobre o) 

mundo. Sobressaem as práticas de leitura com dois objetivos: ler para se manter informado 

80%, isto é, doze dos colaboradores dizem que preferem jornais e revistas; e ler para estudar 

livros didáticos ou apostilas também 80%. Embora apareçam assinaladas outros percentuais; 

60%, nove colaboradores leem folhetos e catálogos; 53,33%, oito deles leem agendas e 

manuais de instrução; 33,33%, cinco colaboradores leem livros de romance; 26,66%, quatro 

leem a Bíblia ou livros religiosos; e 20%, dois graduandos se dizem leitores de gibis/revistas 

em quadrinhos. 

O fato de a maioria se caracterizar como leitora de livros didáticos ou apostilas e 

também de jornais e revistas (80%) se justifica por se tratar de jovens graduandos que 

precisam ir à busca de atualização e, para isso, recorrem a diversos tipos de publicação e/ou 

de textos solicitados pelos professores ou não. Nesse sentido, podemos destacar que tais 

práticas são recorrentes de pessoas de classe média. 
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Considerando esse fato, percebemos que a leitura frequente de jornais e revistas, 

inclusive a assinatura desses materiais, caracteriza uma prática de pessoas que possuem certo 

poder aquisitivo, o que se comprova pelos dados da contextualização socioeconômica dos 

colaboradores. 

Outra pergunta que optamos por analisar foi acerca do que os colaboradores 

costumam fazer caso precisem procurar um número de telefone. Para respondê-la, 100% deles 

revelam que, na maioria das vezes, consultam sites, mas também costumam consultar 

catálogos, o serviço telefônico (102 ou similares), sem dificuldade, o que se justifica pelo fato 

de que, nos dias atuais, esses jovens, e grande parte dos internautas, podem contar com a 

praticidade viabilizada pelo uso de computador ligado à internet. 

Também ressaltamos dados percentuais sobre o que esses colaboradores fazem caso 

precisem saber da localização de uma rua ou um lugar qualquer. Nesse caso, 80%, doze deles 

revelam que consultam sites itinerários; 33,33%, cinco pedem ajuda a outras pessoas; 6,66%, 

um desses colaboradores consulta guias de ruas, sem dificuldade. Mais uma vez, eles 

declaram que usam para suas consultas à rede mundial. 

Além desses, trazemos também os dados percentuais sobre tipos de correspondências 

que eles costumam receber ou escrever na esfera doméstica. Os dados gerados nos dizem que 

os colaboradores recebem textos escritos em diferentes gêneros discursivos no âmbito 

familiar, ou seja, 66,66%, isto é, dez colaboradores assinalam que recebem folhetos, 

propagandas e faturas de lojas ou de outros estabelecimentos comerciais; 60% recebem 

faturas, extratos e outros tipos de informação provenientes de bancos; 60%, nove dizem que 

recebem de cobranças ou contas a pagar; por fim, 26,66%, quatro deles assinalam que são 

enviados a (ou recebem de) parentes ou amigos. 

Além desse material que eles assinalam, sabemos de outros que também circulam no 

âmbito familiar: as faturas de cartão de crédito (se fizerem uso desse serviço), as contas de 

luz, de água, de internet; enfim, tais materiais costumam ser enviados mensalmente para as 

pessoas que utilizam um (ou mais) desses serviços. Além de ser disponibilizado em 

publicação impressa, se o cliente solicitar pode receber essas correspondências via e-mail (ou 

pode ser impressa diretamente do site de algumas das empresas que fornecem o serviço 

(Hipercard, Mastercard, COSERN, entre outros). 
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Gráfico 2 - Práticas de registros de compromissos familiares e/ou profissionais 

 
Fonte: acervo da pesquisa 

 

No gráfico 2, observamos que esses colaboradores recorrem a vários meios de 

registros para lembrarem de compromissos familiares e/ou profissionais: 66,66%, dez deles 

memorizam ou escrevem em agendas; 53,33%, oito colaboradores anotam em programas de 

computador; 33,33%, cinco tomam notas em folhas soltas; 26,66%, quatro graduandos 

marcam em folhinhas ou calendários; 20%, que equivalem a três colaboradores, usam outros 

meios para lembrar. 

O direcionamento dessa pergunta em nossa pesquisa teve por objetivo darmos 

concretude ao reconhecimento de vários meios de registros utilizados por eles em suas 

práticas de leitura e de escrita na esfera do lar, cujos resultados revelam que os graduandos 

recorrem à memória, ao papel, ao computador ou utilizam outros meios de registros. 

No próximo gráfico, trazemos as práticas de leitura em jornais impressos 
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B) Práticas de leitura em jornais impressos 

 
Gráfico 3 – Práticas de leitura em jornais impressos 

 
Fonte: acervo da pesquisa 

 

Das perguntas que compõem o tópico “B”, decidimos trazer o gráfico que 

corresponde à ilustração de apenas uma, dentre as doze questões: qual (ou quais) desta (s) 

parte(s) do jornal você mais lê? 

Por um lado, chamamos atenção para os dados percentuais gerados: 86,66%, treze 

colaboradores assinalam que leem a primeira página (manchete); 73,33%, que correspondem 

a onze deles apreciam a leitura do caderno de notícias locais e nacionais; 60%, que equivalem 

a nove graduandos se dizem leitores de notícias internacionais. Eles assinalam também que 

leem nos jornais diferentes seções: economia, esporte, política, entretenimento; apenas 

13,33%, ou seja, dois colaboradores dizem que costumam ler horóscopo; esse mesmo 

percentual se repete quando 13,33% assinalam que não costumam ler jornal. No geral, pelos 

dados desse gráfico, podemos afirmar que, quando os colaboradores leem o jornal impresso, 

essa leitura é feita de modo não linear.  

Primeiro, eles fazem uma leitura descontínua, dinâmica da primeira página; depois 

de “escaneá-la”, buscam a página de entretenimento; em seguida, separam o que é principal e 

o que é secundário na diagramação das notícias locais, nacionais ou internacionais. 

É justamente essa não linearidade que respalda a compreensão de Bush (1945) citado 

por Ribeiro (2012, p. 97), segundo o qual, do ponto de vista cognitivo, qualquer leitura é 

hipertexto, já que os hipertextos são anteriores aos textos digitais. Nessa mesma perspectiva, 
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Coscarelli (2012, p. 149) afirma que “[...] nenhum texto e nenhuma leitura são lineares. Todo 

texto lida, inegavelmente, com uma pluralidade de dimensões, entre as quais podemos citar a 

lexical, a morfossintática, a semântica e a textual”.  

Outro dado que merece destaque subjaz de uma das questões abertas, na qual os 

colaboradores podiam optar pelo formato de publicação de jornal. A pergunta foi a seguinte: 

“Caso você leia jornal, informe qual o formato de publicação você prefere (impressa, 

eletrônica ou ambas). Justifique sua escolha”. 

 

Gráfico 4 - Preferência pelo formato de publicação de jornal 

 
Fonte: acervo da pesquisa 

 

No gráfico 4, atemo-nos, em especial, aos dados percentuais: 46,66%, sete 

graduandos, dizem que preferem a publicação de jornal em formato eletrônico; 26,66%, 

quatro deles, optam pelo formato digital e impresso; 20%, que correspondem a três deles, 

revelam a preferência pelo formato impresso e 6,66%, um colaborador, totalizam o percentual 

de apenas um dos colaboradores que declara não ter preferência por nenhum tipo de formato. 

A maioria deles respondeu usando só uma palavra (eletrônico, ambos ou impresso), 

mas não apresentou nenhuma justificativa. Outros se posicionaram a favor dos jornais em 

formato eletrônico: “digital mesmo pela praticidade”; “eletrônica tenho melhor manuseio”; e 

alguns dos colaboradores revelam interesse pela publicação impressa: “impressa acho mais 

confortável; “prefiro as publicações impressas por permitir um nível de interação com a 

leitura”. 

Outra pergunta que merece destaque é a pergunta discursiva que introduz esse tópico. 

Nela, os colaboradores discursam sobre a seguinte pergunta: De modo geral, como você 

pratica a leitura?Ao consultar o sumário, notamos que as repostas são variadas: alguns 

revelam: “[...] leio bastante”; já outros dizem: “[...] rotineiramente leio artigos e livros 



94 

 

didáticos relacionado à minha área de estudo. Fora isso, muito pouco”; outros dizem que 

praticam: “[...] lendo livros de meu interesse: artigo científico, revista [...]”.  

Observamos que, embora alguns revelassem que leem “muito pouco”, o que 

constatamos é que esses colaboradores, de modo geral, leem “bastante”, se envolvem (e são 

envolvidos) em diversas práticas sociais de leitura, principalmente na sociedade grafocêntica 

em que vivemos: jornais, revistas científicas, revistas de culinárias, de artesanato, de música. 

Outro dado interessante revelado quando acessamos os dados do questionário é o 

item que traz respostas à pergunta sobre o quanto o colaborador pratica a leitura nas revistas 

semanais de informações (Veja, Isto é, Época). Nela, os colaboradores podiam assinalar 

apenas uma alternativa, entre: “não gosto”, “gosto muito”, “gosto mais ou menos”, “gosto 

pouco", “nunca li”. Provavelmente, os 93,3%, catorze colaboradores, que assinalam “gosto 

muito” costumam manter-se informados acerca de assuntos atuais, discutidos nesses tipos de 

publicação; apenas 6,66%, um colaborador, assinalam “não gosto”. 

Assim seguem os próximos itens com opiniões ora convergentes ora divergentes no 

que se refere a práticas de leituras e de escrita e acervos em diversos espaços de socialização e 

convivência: de forma acentuada ou não, eles leem revistas femininas (Cláudia, Nova, Ana 

Maria, TPM etc.); revistas de fofocas e de novelas (Contigo, Caras, Quem etc.); outros não 

apreciam ler revistas institucionais de organizações não governamentais, de empresas. 

No geral, os colaboradores assinalam que gosta de ler revistas de culinária, de 

costura ou de artesanato; outros gostam de revistas de música; alguns não gostam ou nunca 

leu revistas eróticas (Playboy, Vip); outros deles nunca leu ou não gosta de ler fanzines e 

jornais alternativos; outros assinalam que gostam de ler a Bíblia e revistas religiosas; por fim 

há também entre os colaboradores aqueles que apreciam  livros policiais, de romances, ficção 

científica; mas alguns deles quase não leem romances publicados em revistas: Bianca, Júlia, 

Sabrina, livros de poesia. 

Outro dado que merece destaque foi o percentual gerado a partir da pergunta na qual 

solicita dos graduandos a opção de marcar apenas um item acerca das práticas de leitura que 

eles realizam em revistas especializadas ou técnicas (Pequenas empresas: Grandes negócios, 

Globo rural etc.). Dessa vez, o resultado foi equilibrado “gosto muito” 46,66%, sete 

colaboradores, coincide com “gosto mais ou menos” (46,66%); apenas 6,66%, um deles, 

revelam “não gosto”. Daí, reforçamos que, pela marcação nas respostas do questionário desta 

pesquisa, tais jovens apresentam-se com expectativas de empreendedorismo. 
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Destaca-se também o percentual em relação ao uso de computador: 86,66%, treze 

colaboradores, usam-no diariamente; 6,66%, um deles, eventualmente; 6,66%, uma vez por 

semana. Logo, imaginamos que, além do computador, eles desenvolvem suas práticas de 

leitura e escrita utilizando também outros aparelhos móveis que o mercado oferece (celular, 

iPad, notebook, Smartphone, tablet) com objetivos e propósitos distintos e que despertam o 

interesse deles: manterem-se informados; interagirem em salas de bate-papos ou redes sociais; 

se divertirem, estarem conectados com outros povos, outras culturas. 

Na pergunta seguinte, eles assinalam ainda que costumam acessar a internet na esfera 

doméstica, na universidade, no trabalho. Utilizam esse meio eletrônico para escrever 

relatórios e outros textos, para realizar os trabalhos acadêmicos, para digitar dados e 

informações, elaborar planilhas e montar bancos de dados, consultar e pesquisar, além de 

pagar contas, movimentar contas bancárias, enviar e receber e-mails, navegar por diversos 

sites, copiar músicas em CD ou arquivo eletrônico, entrar em sites de bate-papo e discussão. 

Quanto à utilização do computador para a escrita de trabalhos escolares, 66,66%, que 

equivalem a dez graduandos, assinalam que desenvolvem essa tarefa “frequentemente” no 

computador; outros 20%, três deles, revelam que efetuam “quase sempre”; e 6,66%, um 

colaborador, assinalam que usam “às vezes”. Isso indica que, provavelmente, esses 

colaboradores, além dessa máquina, usam também outras estratégias para realizar essas 

atividades acadêmicas (meio impresso). Vale salientar, porém, que a maioria dos contatos 

entre professores e alunos ocorre via SIGAA (matrícula, calendário escolar, plano de curso, 

atividades, indicação de textos). 

Como se pode perceber nos gráficos 2 e 3, há uma série de práticas cotidianas de 

letramento que, em geral, são desenvolvidas pelos graduandos do BCT, no cotidiano familiar. 

Em suma, os colaboradores desta pesquisa, no âmbito doméstico, declaram que leem e 

escrevem textos em diversos gêneros de publicação impressa (agendas, folhinhas, 

calendários), mas também usam acervos de publicação digital (possivelmente, uma agenda 

virtual ou programa similar). 

Entre os dados do questionário, destacou-se também a concepção elitista de leitura e 

de escrita, que emerge de alguns itens marcados pelos graduandos do BCT. De fato, ao 

relacionarem a leitura ao ato de ler livros de romance (em geral, os clássicos) e a concepção 

de escrita a uma prática marcadamente escolar (relatórios e redações, por exemplo), 

desconsideravam outras tantas práticas que eles desenvolvem no dia a dia, as quais envolvem 

a escrita num processo continuum, na extensão das esferas doméstica, acadêmica, 

profissional, entre outras. 
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C) Práticas de leitura e de escrita no âmbito de formação ou estudo 

 

Gráfico 5 – Estratégias de leitura de textos acadêmicos 

 
Fonte: acervo da pesquisa 

 

O gráfico 5 foi gerado a partir da seguinte questão: qual(is) a(s) estratégia(s) de 

leitura que os colaboradores costumam utilizar quando leem para estudar. Nesse gráfico, que 

trazemos para análise, podemos observar que esses colaboradores tomam diferentes atitudes 

quando se trata da leitura para ‘estudo’: 86,66%, treze colaboradores, assinalam que 

sublinham partes do texto; 73,33%, onze deles, foi o total dos que também assinalam que 

anotam as ideias mais importantes; 66,66%, dez deles, também assinalam que fazem resumos 

do que leem; 60%, nove graduandos, assinalam também que escrevem comentários nas 

margens do texto. Além dessas estratégias, 33,33%, cinco deles, copiam partes do texto; 

26,66%, que correspondem a quatro graduandos, fazem esquemas com as ideias principais e, 

por fim, 13,33%, dois dos colaboradores, assinalam que também fazem fichamento com as 

ideias principais do texto. 

Esse gráfico nos instiga a saber se tais estratégias a que eles assinalam podem 

também ser aplicadas tanto para a leitura de textos impressos quanto para hipertextos. Nesse 

sentido, ancoramo-nos ao que explica Gomes (2010), pois, segundo ele, várias estratégias 

podem ser utilizadas para a leitura de hipertextos; além disso, algumas delas, são semelhantes 

às utilizadas para a leitura de textos impressos.  Afinal, para ele, nenhuma leitura acontece 

num processo estático, obedecendo a uma única ordem; porém as estratégias que os leitores 

utilizam dependem de fatores, tais como o conhecimento do leitor sobre o assunto, seus 

objetivos, suas habilidades e as características do texto (GOMES, 2010). Logo, essas atitudes 

assinaladas pelos colaboradores podem ser tomadas diante de texto impresso e de hipertexto. 
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Outro gráfico gerado pelo Google® Docs traz os objetivos pelos quais os 

colaboradores realizam suas práticas de leitura no âmbito acadêmico. Detemo-nos apenas aos 

percentuais: 66,66%, dez deles, leem porque precisam aprender; 60%, nove graduandos, 

estudam porque é obrigatório; 46,66%, sete deles, leem por prazer e também 46,66%, sete 

colaboradores, leem por entretenimento. 

Não nos surpreende a marcação no item “estudo obrigatório”, tendo em vista que boa 

parte do que se lê ou se escreve na universidade é para cumprir o currículo institucional. 

Entretanto, é notável também, pela marcação no item “aprendizagem” que esses graduandos 

atribuem significado às leituras solicitadas pelos professores do BCT, pois eles entendem que 

essas leituras são fundamentais para o processo de ensino e aprendizagem de futuros 

engenheiros. 

 

Gráfico 6 – Acervos de textos impressos para estudo 

 
Fonte: acervo da pesquisa 

 

No gráfico 6, observamos que esses colaboradores realizam várias leituras em 

diferentes acervos para sua formação acadêmica: 100%, isto é, quinze colaboradores 

assinalam que leem livros didáticos e apostilas; 93,33%, que equivalem a catorze deles, leem 

esquemas ou exercícios no caderno; 73,33%, onze graduandos, também leem textos ou 

exercícios em folhas avulsas; 60%, nove colaboradores, são leitores de ensaios, artigos ou 

livros teóricos; 33,33%, cinco deles, também leem dicionários ou manuais de gramática; 

26,66%, quatro colaboradores, recorrem a revistas e jornais. 
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Esse gráfico sinaliza o acervo a que os colaboradores têm acesso na esfera acadêmica 

em que estudam. Dele, podemos destacar que há predominância de “livros didáticos” e 

“apostilas”, embora algumas indicações desses tipos de acervo sejam produzidos pelos 

próprios professores e disponibilizados no SIGAA. Nele, também percebemos significativa 

circulação de outros tipos de publicação (dicionários ou manuais de gramática, jornais e 

revistas, enciclopédias) na ECT. Isso indica que a rotina de um jovem graduando é viabilizada 

por práticas de leitura e escrita que ultrapassam a mera atividade analítica porque atingem a 

dimensão social e discursiva, ou seja, as formas de agir no mundo grafocêntrico (TINOCO, 

2008, p. 144). 

 

D) Gêneros discursivos no âmbito acadêmico   

 

Gráfico 7 – Gêneros discursivos/suportes17 que leem os colaboradores 

 
Fonte: acervo da pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
17 Entendemos gênero discursivo na concepção de Bakhtin ([1979] 1992). Para ele, em diversas esferas de 

atividade humana, circulam vários gêneros do discurso que resultam em formas-padrão “relativamente 

estáveis” de um enunciado, determinadas sócio-historicamente. Quanto a suporte, acompanhamos a concepção 

de Marcuschi (2003, p. 10): “[...] um locus físico ou virtual com formato específico que serve de base ou 

ambiente de fixação do gênero materializado como texto”.  
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Gráfico 8 - Gêneros discursivos que escrevem os colaboradores 

 
Fonte: acervo da pesquisa 

 

Nos gráficos 7 e 8 são explicitadas diversos gêneros discursivos que os 

colaboradores utilizam para a formação acadêmica. Ao observarmos o gráfico 7, percebemos 

a predominância de leitura em gêneros discursivos ‘livros didáticos ou informativos’, 

‘apostilas’ e ‘livros técnicos ou especializados’. São também assinalados por esses 

colaboradores ‘ensaios, artigos ou livros teóricos’, ‘dicionários ou gramáticas’, ‘jornais 

comerciais’ e ‘revistas variadas’.  

Notamos no gráfico 8, por sua vez, um certo equilíbrio de marcação na produção 

escrita de ‘relatórios’, ‘esquemas, textos ou exercícios no caderno’; além de marcação nos 

itens ‘cartas, ofícios e e-mails’ de forma semelhante aos ‘textos ou exercícios em folhas 

avulsas’. Possivelmente, a leitura desses tipos de gêneros discursivos são solicitadas pelos 

professores do BCT ou podem ser práticas cotidianas recorrentes exigidas na formação de 

futuros engenheiros. Se por um lado, eles leem ‘livros didáticos e apostilas’, por outro eles 

escrevem ‘relatórios’, ‘cartas’, ‘redações’. 

Nesse sentido, vale ressaltar que não concordamos com a dicotomia leitura e escrita, 

embora nessa questão os colaboradores precisassem assinalar ora apenas as práticas de leitura 

que eles efetuam, ora as práticas de escrita que eles desenvolvem.  

Optamos também por trazer apenas em dados percentuais a opinião dos graduandos a 

respeito da produção de textos em diferentes gêneros escritos que são solicitados, de modo 

geral, pelos professores de PLE do BCT da UFRN. A predominância em dados percentuais é: 

93,33%, catorze deles, dizem que os professores solicitam a escrita de “redações”; 80%, doze 

deles, pedem que eles produzam “relatórios” e “cartas”. Vale ressaltar que, possivelmente, os 

alunos encapsulem na categoria “redações” diferentes gêneros discursivos. Isso se justifica 
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porque em PLE-I e em PLE-II, por exemplo, esses graduandos são orientados a escrever: 

perfil, relatório, currículo, carta argumentativa, artigo de opinião. 

Quanto às marcações na categoria “cartas”, esses graduandos devem mencionar um 

dos gêneros discursivos estudados em PLE-II: carta argumentativa. Algumas dessas práticas 

de escrita são propostas de produções endereçadas ao coordenador e vice-coordenador da 

ECT;  ao diretor e vice-diretor da ECT, por exemplo. Quase sempre, a solicitação desse tipo 

de gênero discursivo atende a uma situação atual contextualizada, a um fim social específico. 

Mais uma vez, confirma-se que as atividades propostas para a produção escrita de graduandos 

do BCT, nas aulas presenciais e virtuais de PLE, são voltadas às práticas sociais, não tendo 

um fim meramente didático. 

 

E) Práticas de leitura e acervos no âmbito da religião 

 
Gráfico 9 – Práticas de leitura e acervos no âmbito da religião 

 
Fonte: acervo da pesquisa 

 

Optamos por trazer esse gráfico apenas para ilustrar, superficialmente, as práticas de 

leitura reveladas pelos graduandos e viabilizadas pela igreja, como mais uma das práticas de 

letramento que eles desenvolvem no cotidiano. Vale ressaltar que a marcação da questão que 

gerou esse gráfico é optativa, ou seja, ela foi pensada apenas para aqueles que desenvolvem 

alguma atividade religiosa. 

Nesse bloco de perguntas, existem apenas quatro questões: com qual frequência você 

costuma participar da missa, reunião ou culto? O que você faz durante o ritual religioso?        

O que você faz quando se encontra em alguma comunidade religiosa? No local onde se 

realizam as atividades religiosas, há materiais como: cartas e folhetos; cartazes e murais; 
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apostilas e livretos; livros sagrados e religiosos, jornais e revistas, hinários ou livros de 

canções. 

Para a primeira questão, dos que decidiram assinalar, 80%, doze colaboradores, 

frequentam ‘uma vez por semana’ ou ‘eventualmente’; esse percentual coincide com a 

resposta para a segunda pergunta, pois 80%, doze colaboradores, assinalam ‘sigo o folheto ou 

o livro da missa ou do culto (Bíblia ou outro)’; na marcação da terceira pergunta 60%, nove 

colaboradores, revelam ‘escrevo algo para alguma atividade religiosa’, e ‘participo de grupos 

de estudo, de leitura de textos religiosos ou de discussão sobre temas religiosos’. 

A quarta e última questão que esses colaboradores assinalam é sobre o acervo de 

materiais impressos disponíveis nos locais onde se realizam as atividades religiosas. Em 

dados percentuais são: 46,66%, sete totalizam os colaboradores que assinalam cartas e 

folhetos; 53,33%, oito deles, cartazes e murais; apostilas e livretos; 53,33%, oito graduandos, 

livros sagrados e religiosos; 26,66%, quatro dos graduandos que marcam hinários ou livros de 

canções; por fim, 13,3%, que correspondem a dois colaboradores que assinalam jornais e 

revistas. 

Por se tratar de perguntas restritas sobre os modos de participação e de engajamento 

dos graduandos nos diversos eventos religiosos, decidimos destacar um fato que 

consideramos interessante o qual foi revelado na entrevista semiestruturada: a profissão de fé 

‘espírita’ feita por Aléxia. Essa aluna (e outros graduandos) participa de grupos de estudo, de 

discussão sobre temas religiosos, dentre os quais costuma estudar em grupo e efetuar práticas 

orais geridas pela cultura escrita, já que se ancora em leituras de livros religiosos e/ou textos 

impressos compartilhados na igreja de que participa. 

Para que possamos confirmar as práticas de leitura no âmbito da religião, declaradas 

por Aléxia, trazemos um trecho da entrevista. Vejamos: 

 
Pesquisadora: no seu cotidiano, o que você costuma ler? 

Aléxia: ler? revista...revista científica, também revista de notícias, como a Isto é, e 

livros...eu gosto muito de livros espiritualistas... eu leio muito... bastante sobre isso 

((tem a ver com a sua religiosidade?)) porque eu gosto e também pela religiosidade, 

eu sou espírita [itálicos nosso]. 
 

 

Nesse trecho, Aléxia ressalta a contribuição importante das práticas de leitura no 

âmbito acadêmico ou doméstico para a formação dela, mas o nosso interesse ao trazer esse 

trecho é destacar sua prática de letramento na esfera religiosa, visto que a igreja aparece como 

agência de letramento além da esfera escolar, conforme ela relata: “[...] eu gosto muito de 

livros espiritualistas... eu leio muito... bastante sobre isso [...] porque eu gosto e também pela 
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religiosidade, eu sou espírita”. É essa afirmação mais pontual sobre a influência da leitura de 

‘livros espiritualistas’ que a destaca entre os demais colaboradores desta pesquisa. 

Quanto à preferência pelo tipo de publicação sinalizada pelos colaboradores, vejamos 

outro gráfico. 

 
Gráfico 10 - Preferência pelo tipo de publicação sinalizada pelos colaboradores 

 
Fonte: acervo da pesquisa 

 

Na análise desse gráfico, constatamos alguns dados interessantes e contraditórios. 

Em dados percentuais: 66,66%, dez dos colaboradores, optam pela coexistência de livros 

impressos e digitais; 20%, três deles apenas pela publicação de livro digital; 13,33%, que 

equivalem a dois graduandos, optam pela publicação de livro impresso.  

Considerando aqueles que apontam a coexistência, percebemos que alguns deles na 

entrevista, optam pelo livro impresso; no artigo de opinião e no questionário, optam pela 

publicação impressa e pela digital. No cruzamento dos dados, observamos que, apesar dessas 

ideias contraditórias, no geral, eles dizem que se consideram “leitores e escreventes de 

publicação impressa e de digital”. 

Considerando que ambos os modos de publicações podem coexistir, uma 

colaboradora, no questionário, aponta se considerar leitora/escrevente de publicação impressa 

e digital, embora essa colaboradora tenha escrito, no artigo de opinião, ter preferência pelo 

livro impresso (ver anexo 3). Outra colaboradora, na carta argumentativa (ver anexo 3), 

assume que prefere o livro digital; no perfil, ela opta pelo livro impresso; no questionário e na 

entrevista, ela afirma: “[...] acho que sou de ambas... eu acho muito difícil hoje em dia eu me 

restringir a uma... por exemplo: eu não consigo ficar sem e-mail... eu mando muito e-mail pra 

[sic] professor, pra [sic] quem mora longe” (Alice Alves). 
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Em meio a essas asserções, temos três colaboradores que se mantêm coerentes nas 

respostas à pergunta sobre preferência de modalidade (se impressa, se digital). Na 

triangulação dos dados, percebemos que tais colaboradores assumem, em todos os 

instrumentos utilizados para a geração desses dados, que são “leitores e escreventes de 

publicação impressa e digital”. 

Outro dado que merece destaque é que uma delas opta: no artigo de opinião, pela 

coexistência; no questionário e na entrevista, ela se mantém firme ao se posicionar leitora e 

escrevente de publicação digital. Já outros dois colaboradores, em todas as respostas dadas a 

essa questão, se consideram também “leitores/escreventes de publicação digital”. 

Enfim, apenas dois deles: Ramon (apenas na entrevista) e Mara (apenas no 

questionário) optam pelos dois modos de publicações. No geral, eles se revelam 

“leitores/escreventes de publicação impressa”. 

Dentre os perfis acadêmicos, também encontramos um dado sobre essa questão 

polêmica (impressa ou digital) que parece interessante analisar. Vejamos. 

 

[...] Sou do tipo de leitor que não tem preferências, variando temas e obras como: 

religião, política, esportes, livros de Luiz Fernando Veríssimo, dentre outros. 

Sempre fui muito aplicado em relação à leitura e a considero como fonte principal 

de conhecimentos. Em se tratando de publicação, acredito que os livros impressos 
exerçam papéis de importância maior do que os digitais, pois além de 

proporcionarem uma leitura mais profunda, agradável e envolvente, também 

possibilitam a mobilidade para qualquer lugar, sem a necessidade de baterias e/ou 

carregadores, que os digitais não possuem.                         

Rony Lopes (21 anos, graduando do BCT). 

 
[...] Ao concluir o BCT, pretendo ingressar em Engenharia Mecatrônica, pois 

trabalho na área e gosto muito dos componentes envolvidos neste curso. 

Trabalho com manutenção de equipamentos eletroeletrônicos.Em função disso, eu 
preciso estar sempre atualizado sobre as novidades do setor. Portanto, consulto 

diariamente os “datasheets” (manuais de componentes eletrônicos) nos sites dos 

fabricantes e artigos técnicos relacionados à área que recebo constantemente por e-

mail. Ocasionalmente, faço a leitura de artigos impressos, mas devido à facilidade e 

agilidade opto pelo meio eletrônico.  

Hugo (22 anos, autônomo, 22 anos, graduando do BCT). 

 

Ao analisar o posicionamento de Rony e de Hugo, observamos que ambos têm 

justificativas muito próximas para optar por modos distintos de publicações: a mobilidade, a 

facilidade, a agilidade. Por um lado, Rony posiciona-se como “leitor de publicação impressa”; 

e não tem preferência por um tema ou um acervo específico, já que cita, dentre outros: 

“religião, política, esportes, livros de Luiz Fernando Veríssimo”.  
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Em seguida, ele apresenta a “mobilidade” como sendo a característica pela qual 

coloca a leitura de livros impressos numa posição de maior importância, se comparada aos 

livros digitais, o que sinaliza uma possível justificativa dessa escolha. 

Por outro lado, Hugo não nega que também é “leitor de livros impressos”, mas pela 

“facilidade” e “agilidade”, ele afirma ter preferência pelos textos em “meio eletrônico”. Essa 

justificativa é bem próxima do ponto de vista assumido por Rony sobre os livros 

convencionais. 

Essas afirmações revelam-nos traços distintivos desses colaboradores que podem ser 

caracterizados pelo conflito identitário em que vive o sujeito pós-moderno, fragmentado, sem 

identidade fixa. Entretanto, é nessa confusão de várias identidades (algumas vezes 

contraditórias, não resolvidas), que as novas identidades são (re)construídas, ou seja, tornam-

se uma ‘celebração móvel’. Pensando assim, cada um de nós é (trans)formado de acordo com 

as circunstâncias, pelas quais somos moldados ou intimados nos (pelos) sistemas culturais que 

nos rodeiam (HALL, 2003). 

Em suma, conforme esse autor, dentro de nós há identidades contraditórias, 

empurrando em diferentes direções, de modo que nossas identificações estão sendo 

constantemente deslocadas. Portanto, a partir dessa análise, verificamos que essa afirmação é 

bem próxima dos posicionamentos assumidos pelos colaboradores.  

Outro dado que trazemos para análise é sobre as diferenças que os colaboradores 

declaram existir entre a leitura impressa e a digital. Nesse caso, os dados aqui analisados nos 

permitem responder a quarta questão desta dissertação: que diferenças os graduandos do BCT 

declaram existir entre a leitura e a escrita impressa e a digital nos diferentes papéis sociais que 

desenvolvem?   

Quadro 6 - Principais vantagens da leitura em suportes impressos e em digitais 

 

Publicação impressa 

 

Publicação digital 
    * conforto 

    * praticidade, portabilidade  

    * credibilidade 

    * concentração 

    * visibilidade 

    * ritualidade  

* simbologia  

    * dinamicidade, praticidade 

    * agilidade de informação 

    * mobilidade, portabilidade 

    * memória ampla 

    * mecanismo de busca textual 

    * facilidade de formatação, de correção de erros 

     * mais fluxo informacional 

Fonte: acervo da pesquisa 
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No quadro 6, destacamos “ritualidade”, que agrega valores universais de geração a 

geração, como característica atribuída pelos colaboradores à leitura de livros impressos; e 

“memória” ampla, que facilita o armazenamento de obras, como sendo uma das vantagens da 

leitura de livro em suporte digital. Vale ressaltar que, além dessas características, 

“simbologia”, “mobilidade”, “mecanismo de busca textual” também foram citadas por 

Macedo (2012). 

Nesse quadro, também observamos que há pelo menos dois pontos comuns entre a 

publicação impressa e a digital: portabilidade e praticidade. Vejamos. 

 

Ellen: eu prefiro o impresso, mas eu leio também o digital. No impresso, a questão 

de abrir a página, fazer anotações no livro, voltar, levar para qualquer lugar... 

 
Yago: eu prefiro a publicação digital por questão de peso. Você ficar carregando 

peso, um monte de livros, é muito ruim. Você pode ter tudo ali no seu pendrive... 

Você chega em qualquer computador e você coloca... E tem todos os livros ali. 

 
Rony: não vejo diferença... é uma questão de gosto... hoje, tem tudo no virtual tudo 

vai pro virtual... você vai ter que tá adaptado para ler aquilo... fazer seu resumo no 

virtual [...] a única diferença é a portabilidade. 

 

Quanto à portabilidade, Ellen traz à tona essa ideia para a publicação impressa: “[...] 

No impresso, a questão de abrir a página, fazer anotações no livro, voltar, levar para qualquer 

lugar [...]”. Em contrapartida, a portabilidade também nos é revelada por Yago como 

determinante da opção dele pelo livro digital: “[...] Você pode ter tudo ali no seu pendrive... 

Você chega em qualquer computador e você coloca... E tem todos os livros ali [...]”. Ramon, 

por sua vez, afirma “[...] não vejo diferença... é uma questão de gosto... a única diferença é a 

portabilidade”. Ocorre que esses colaboradores apontam a mesma característica; porém, suas 

opções são diferentes. 

Há também entre esses colaboradores aqueles que não conseguem identificar 

diferenças entre a modalidade impressa e a digital. 

 

Alice: a diferença é apenas física... depende do conteúdo do texto que eu tô lendo.  

 
 Mara: a diferença é apenas física, no conteúdo...para mim não modifica muita coisa 

...digital, impresso...impresso eu tenho uma coisa na minha mão e no virtual, eu 

tenho uma coisa nos meus olhos, mais ou menos assim.  

 
Ramon: as diferenças?...a questão da atenção, da praticidade...eu prefiro a impressa 

porque prende mais atenção.   
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De fato, é compreensivo que esses colaboradores se posicionem dessa forma, pois 

estão inseridos num universo real em constante mutação ocasionado pelo virtual. Após o 

cruzamento dos dados, verificamos que essa plasticidade de posicionamento é constante. Eles  

tanto utilizam textos impressos quanto textos em meio virtual. Isso indica que eles apresentam 

traços identitários móveis, deslocados, ou seja, dependendo do contexto, fazem uso de uma 

das modalidades, ora impressa ora virtual. Assim, constamos que cada uma tem o seu espaço 

e uma não elimina outra, mas ambas, dependendo do contexto social de uso, se completam.  

Outros colaboradores também se posicionam: 

 

Jorge: não sei te dizer se percebo alguma diferença...é a mesma coisa...a impressa 

você se apega mais a história...e a digital fica meio solta. 

 
Melissa: sinceramente, eu não percebo diferença, assim... porque tô me baseando em 

livros... geralmente são os mesmos... eles digitalizam tudo... para mim é igual. 

 
Yago: em relação a jornais?...o formato dos jornais são muito parecidos... a estrutura 

dos sites do jornais são parecidos com jornais impressos... as revistas também. 

 

Na análise desses recortes, constatamos que as diferenças entre publicação impressa 

e digital são apontadas a partir da estratégia argumentativa de comparação. Rony sinaliza: 

“[...] é a mesma coisa...a impressa você se apega mais a história...e a digital fica meio solta”. 

Esse graduando aponta a dispersão como característica do texto em suporte virtual. Já Melissa 

afirma: “[...] assim... porque tô [sic] me baseando em livros... geralmente são os mesmos... 

eles digitalizam tudo [...]”.  

Para Melissa, no que se refere ao suporte “livro” não há diferença entre texto 

impresso e digital. Constatamos também que, embora apareça o pronome “eles” sem um 

referenciador, ele sinaliza as pessoas que digitalizam os livros da modalidade impressa para a 

digital e, então, esses livros mantêm um formato semelhante.  

Yago, por sua vez, usa a estratégia de comparação ao mencionar a estrutura de textos 

em “jornal impresso” próximos a de “jornal digital” e, para ele, essa característica também se 

estende a “revistas”.  

Na análise de dados quantitativos, construídos a partir dos dez gráficos apresentados, 

e entrelaçados com os dados qualitativos dos demais instrumentos desta investigação, 

pretendemos atender a dois objetivos específicos propostos para este estudo: o de mapear as 

práticas de leitura e de escrita dos colaboradores desta pesquisa e os acervos (digital, impresso 

ou ambos) a que eles declaram ter acesso. 
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Com vistas a apresentar, no que refere à leitura em meios digitais, possíveis 

vantagens e desvantagens declaradas pelos colaboradores, passaremos a esboçar algumas 

dessemelhanças entre texto impresso e texto digital. Nossa intenção é situar o ponto de vista 

desses colaboradores sobre o hipertexto e suas peculiaridades.  

Sobre as vantagens da leitura em meios digitais, os colaboradores sinalizam: 

“memória” (na qual se pode armazenar milhares de obras num único suporte); “praticidade, 

mobilidade, facilidade de transporte de obras”; “dispensa cuidados de conservação, de 

manuseio, de empréstimo” (comuns no caso de obras em publicação impressa); “digitalização 

de obras raras” (antes indisponível ao público); “mecanismo de busca textual” (há atalhos no 

Word que localiza texto no documento principal (ctrl + l), substitui um texto com rapidez); 

“melhor acomodação em espaço reduzido” (ocorre o contrário no caso de livro impresso); 

“compartilhamento de links que dispõe de livros raros” (pessoas compartilham links de obras 

raras antes indisponíveis ao público); “disponibilidade incalculável de obras para atender a 

demanda” (antes praticamente impossível); “mecanismo de autocorreção” (palavras 

sublinhadas com linhas onduladas verde: rever concordância, pontuação; vermelho: 

ortografia).  

Essas vantagens da leitura em textos digitais declaradas pelos colaboradores da 

pesquisa corroboram com as características distintas citadas por Xavier (2009) ao estudar o 

hipertexto online e sua relação com a linguagem: a imaterialidade, a ubiquidade,                     

a convergência de linguagens, a não linearidade; a intertextualidade infinita. Considerando 

toda essa multiplicidade, entendemos que o leitor de textos impressos, digitais ou hipertextos 

precisa atribuir sentido para o texto; ter critérios específicos de leitura; ser capaz de interpretá-

lo, de fazer relação com outros estudos para, por meio dos textos serem reconstruídos.  

Nesse percurso, o hipertexto também desafia o (hiper)leitor a (re)organizar sua 

estrutura, originalmente, descontínua, fragmentada, e o convida a remontar o caleidoscópio 

virtual sempre que for acessá-lo (XAVIER, 2009). É isso que percebemos na maioria dos 

posicionamentos de nossos colaboradores. 

De fato, nesse processo de interação com os dispositivos móveis, já anunciado por 

Gomes (2010), o hipertexto é o ambiente e o resultado da interatividade (verbal ou não) entre 

interlocutores, que dialogam, nele se constroem e são construídos através do meio eletrônico e 

da presença incalculável de links. Nesse caso, é também um dos traços distintivos sinalizados 

pelos colaboradores em relação ao texto impresso e ao hipertexto, a presença física do 

interlocutor.  
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No que se refere às possíveis desvantagens quanto à leitura em meios digitais, nossos 

colaboradores apontaram: “a dificuldade de concentração” (dispositivos móveis com outras 

funções além da leitura: celulares, Smartphone, por exemplo); “a leitura superficial, com 

distração”; “a dependência constante de energia elétrica, de programas para a leitura”;          

“a queda da conexão de internet”; “a luminosidade da tela causa cansaço na visão” (no caso 

de contato prolongado); “a dificuldade de leitura e de assimilação do conteúdo” (no caso de 

obras extensas); “o alto custo financeiro de aquisição dos leitores eletrônicos” (e-readers e/ou 

tablets); “a ausência do contato físico com o suporte impresso (livro)”.  

Constatamos que a distinção entre papel e interface digital é a conectividade que está 

diretamente relacionada à eletricidade. De acordo com esse pensamento, por meio dessa 

interface, podemos constatar que a mente humana é impulsionada para pensar em hipertexto, 

pela qual não só a velocidade, mas especialmente a abrangência das interações, (im)possibilita 

as estratégias colaborativas, notadamente em processos autorais no espaço híbrido, feito da 

interconexão entre mundo material e virtual.  

Nessa perspectiva, sozinhos na frente da tela do computador, nossos colaboradores 

têm acesso a uma memória comum e a possibilidade de interagir com ela. Isso porque o 

hipertexto promove uma cognição compartilhada. A eletricidade, por sua vez, é atributo 

indispensável para o texto digital, que dá outra dimensão aos atributos que ele herda, ou o 

remodela, dos outros meios. Podemos até contar com fonte portátil de energia (pilhas 

alcalinas, por exemplo), mas essas pilhas são pouco duráveis, grande parte delas são usadas, 

descartadas e não regarregáveis.  

Considerando o posicionamento deles sobre “a dificuldade de concentração”, 

destacamos a convergência de linguagens anunciadas por Xavier (2009) como traço distintivo 

em relação ao texto impresso, pois o hipertexto acondiciona outros modos de enunciação 

(imagens em vídeo, ícones animados, sons, links), os quais estão interpostos na tela. 

Possivelmente, isso faz com que (hiper)leitores se distraiam com esses modos enunciativos.  

Do ponto de visto da interatividade com múltiplas linguagens, a capacidade de 

concentração dos colaboradores ganha uma amplitude inédita e a capacidade de 

armazenamento de dados, ou a memória deles, passa a ser virtualmente infinita. Além disso, a 

velocidade tecnológica possibilita a esses colaboradores conexões mais amplas e mais 

rápidas, multiplicando geometricamente o potencial cognitivo e criativo de leitor/escrevente a 

que estão postos de acordo com a situação comunicativa, que ora se apresentam.  

De fato, considerando aspectos gerais da literatura disponível de pesquisas sobre esta 

temática, vale ressaltar que o hipertexto se constitui pela soma de três modos enunciativos: o 
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verbal, o visual, o sonoro, os quais dividem a responsabilidade pela busca de significado. Por 

essa razão, é possível pensar a ideia de que hipertexto seria uma espécie de matriz de 

documentos potenciamente interligados, cheia de ‘dobraduras’ com múltiplos caminhos 

através dos quais o hiperleitor traçaria, livremente, seu rumo a vivenciar a leitura. Seria uma 

espécie de ‘colcha de retalhos’ ou de ‘manta discursiva’ que se (des)dobra virtualmente, em 

diversas porções ou outros hipertextos e se expande no ciberespaço (LÉVY, 1993 apud 

XAVIER, 2009, p. 109/110).    

Para citar pelo menos uma das vantagens do livro impresso, segundo esse autor, não 

há dúvidas de que o livro impresso é um artefato que ganhou status de símbolo cultural a 

longo de séculos de uso nas sociedades letradas e continua até os dias atuais. Também, não é  

à toa que muitas pessoas ainda resistem à ideia de que o livro em suporte material poderá ser 

substituído por livros em suporte digital, como a tela do computador ou similares. Mas, a 

principal contribuição do livro enquanto objeto material é sua capacidade de armazenar textos 

escritos com a praticidade que lhe é peculiar. Vale ressaltar que os suportes passam (foi assim 

com a argila, o papiro, o pergaminho) e vão sendo substituídos aos poucos por novas 

tecnologias; porém o que parece indestrutível, para esse autor, é a capacidade humana de 

textualização, pois ela permeia, quando possível, diferentes suportes e exposições de 

linguagens, seja de natureza material, digital, ubíqua. 

Foi a triangulação desses dados que nos possibilitou perceber um alargamento dos 

usos sociais da cultura escrita entre os graduandos do BCT. Essa percepção está amparada em 

posicionamentos teóricos a que recorremos, os quais nos permitem entender a multiplicidade 

em que se combinam letramento e cultura, bem como a fragmentação e o deslocamento 

contínuo em que se encontra o sujeito na pós-modernidade.  

Nesse diálogo contínuo com tais mundos e em diferentes esferas sociais, esses 

colaboradores vão (re)construindo seus traços identitários. Nesse sentido, os dados aqui 

analisados nos permitem responder a duas das questões desta dissertação: quais as práticas de 

leitura e escrita que os graduandos do BCT desenvolvem? Quais os acervos a que eles 

declaram ter acesso?  

De acordo com os dez gráficos, os graduandos do BCT que cursaram PLE-II no 

semestre de 2011 e são colaboradores desta pesquisa desenvolvem uma variedade de práticas 

sociais de letramento e, para isso, contam com diversos acervos ao desempenharem diferentes 

papéis geridos pela cultura escrita. A princípio, a escrita parecia ser exclusiva da esfera 

escolar; porém, no desenvolvimento desta investigação, essa concepção pode ter sido 

ressignificada. 
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Isso se justifica pelo fato de, ao instigarmos nos colaboradores a reflexão sobre suas 

próprias práticas de leitura e escrita, eles acabavam por demonstrar um alargamento da 

compreensão inicial que apresentavam de ler e escrever. Em outras palavras, começaram a 

não restringi-las à leitura de livros didáticos e apostilas, de relatório, de redação, de livro de 

romance. 

 

5.3 TRAÇOS IDENTITÁRIOS DE LEITOR  

 

O próximo dado que trazemos para análise foi escolhido entre os quinze perfis 

acadêmicos enviados via e-mail ou postados no SIGAA. Esses textos foram produzidos para 

fazer parte da Turma virtual de PLE-II, mas por conter palavras ou termos interessantes foram 

aproveitados também para compor o corpus da pesquisa. Esse perfil além de ser uma prática 

exercida pelos graduandos também é realizada pelos professores, monitores, bolsistas de 

iniciação científica ou Reuni, enfim por todas as pessoas que compõem a equipe de PLE 

(língua portuguesa). 

Nessa análise, trazemos uma discussão em três pontos: primeiro, a elaboração da 

proposta discursiva que antecede a produção do perfil; segundo, a contrapalavra dos 

colaboradores da pesquisa sobre o acervo da biblioteca setorial da ECT; por fim os traços 

identitários de leitor que subjazem dos textos por eles produzidos. Para tanto, há diversas 

opiniões interessantes dos graduandos do BCT nesses textos que compõem o corpus da 

pesquisa; no entanto, trazemos para análise apenas o posicionamento de seis deles, cujas 

declarações surgem da relação entre perfil, artigo de opinião e/ou carta argumentativa.  

Ilustrando este contexto, solicitou-se aos estudantes a produção do perfil deles em 

duas fases: primeiro a versão impressa depois a versão virtual a ser postada na Turma virtual 

do componente curricular PLE-II na página do SIGAA, da UFRN. Para a produção desse 

perfil, foram encaminhadas as seguintes instruções. 

 

 

A construção do perfil acadêmico representa uma oportunidade de o universitário mostrar 

sua singularidade em meio às semelhanças que reúnem, em uma mesma turma de graduação 

da UFRN, mais de uma centena de jovens. Considerando esse pressuposto, produza um texto 

no qual você se apresente e, em seguida, explicite que tipo de leitor você é (parta do 

princípio de que você É leitor). Considere também a discussão que estamos fazendo em 

PLE-II acerca da leitura de publicações impressas e/ou digitais e, nesse sentido, justifique a 

imagem que você faz de si mesmo na relação com o(s) modelo(s) de publicação pelo(s) 

qual(is) você opta. 
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A produção de perfil é um exercício de escrita recorrente entre os diversos sites das 

redes sociais, mas também de sites compras coletivas, de informação, de entretenimento. Para 

tanto, cria-se uma conta e por ela o usuário pode postar seu perfil, sua fotografia; enfim, suas 

preferências pessoais. 

Nesse sentido, o perfil que os graduandos do BCT postam na Turma virtual de PLE, 

de certa forma, segue alguns desses critérios. Primeiro, os graduandos precisam de uma conta 

de acesso pelo SIGAA (ambiente virtual da UFRN) e, por meio dela, esses estudantes mantêm 

contato com a turma virtual dos componentes curriculares em que se matricularam. Após isso, 

esses jovens postam um breve texto de perfil, uma fotografia, seu contato eletrônico (e-mail), 

conforme sinalizado na contextualização da pesquisa. 

O que diferencia esse perfil dos demais é que, na produção solicitada para PLE, os 

graduandos discutem tanto acerca do tipo de leitor que ele se considera quanto das discussões 

feitas, naquele momento, durante as aulas de PLE, acerca da leitura/escrita de publicação 

impressa e/ou digital. 

Para ilustrar a produção gerada a partir desse exercício de escrita, analisaremos, a 

seguir, seis perfis produzidos por graduandos do BCT colaboradores de nossa pesquisa.          

A esses perfis aliaremos dados advindos de outros instrumentos, quais sejam: artigo de 

opinião, entrevista e questionário. Por se tratar de uma pesquisa qualitativa, já anunciado no 

capítulo metodológico, tais instrumentos asseguram a interpretação desses dados e a 

confiabilidade dos resultados dessa investigação. 

Os dados desta pesquisa apontam, majoritariamente, para a construção de três perfis 

de leitores. O primeiro se encaixa no perfil cognitivo do leitor de publicação impressa;            

o segundo no perfil cognitivo do leitor de publicação digital; o terceiro se enquadra no perfil 

cognitivo do leitor de publicação impressa e digital. Nesse sentido, os dados aqui analisados 

nos permitem responder a quinta questão desta dissertação: quais as relações identitárias de 

leitor/escrevente dos graduandos do BCT?   
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5.3.1  Perfil cognitivo do leitor de publicação impressa 

 

O primeiro perfil que trazemos para análise é o de Melissa. Vejamos o que essa 

colaboradora revela. 

 

Perfil 

Meu nome é Melissa Sanz; tenho 18 anos. Sou Argentina; nascida na província de 

Buenos Aires. Me mudei para Natal ainda pequena, e aqui terminei meus estudos escolares. 

Ingressei na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), no curso de Bacharelado em 

Ciência e Tecnologia, aos dezesseis anos e atualmente curso o 2º período. 

Quando mais nova, me dedicava mais à leitura do que agora. Porém, sempre fui de ler 

muito. Meu gênero preferido é o romance, mas já li livros de ficção científica e muitas crônicas, em 

português, inglês e espanhol. Atualmente, resolvi me desafiar um pouco mais e estou lendo 

“Ensaios da Loucura” de Erasmo. 

Minhas preferências sempre foram por livros impressos. Porém, agora que estou na 

universidade, tenho mais contato com livros digitais. É muito mais fácil de transportar, e eu os 

encontro facilmente na internet. Mas quando se trata de livros para ler por pura paixão e hobbie, 
não troco um livro impresso por nada.  

M. S. 

Turma 6 

 

 

Nesse perfil, vemos inicialmente traços identitários de “leitora de livros literários 

impressos”. A esse primeiro traço identitário assumido por Melissa subjaz a concepção de 

“leitora do cânone”: “[...] Meu gênero preferido é o romance”. Ao explicitar a leitora que é, 

essa colaboradora se ancora em uma concepção elitista de leitura, isto é, ela está deixando de 

lado grande parte das leituras realizadas no cotidiano. Aliando-se ao senso comum, leituras de 

revistas, de jornais, de textos científicos, não são vistas como leitura. 

Melissa não está sozinha na assunção dessa perspectiva. Ela apenas revozeia outros 

defensores da concepção elitista da leitura, a qual considera a existência de um ‘tesouro do 

saber’ a ser preservado. Nesse sentido, as práticas de leitura e escrita do cotidiano são vistas 

como detentoras de menor importância. Muito pelo contrário, as múltiplas leituras realizadas 

no cotidiano têm um significado de extrema relevância para atuação de qualquer indivíduo no 

mundo contemporâneo.  
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Confirmando esse traço identitário de leitora que subjaz da concepção elitista, 

Melissa afirma que: “[...] quando mais nova, me dedicava mais à leitura do que agora”. Esse 

trecho nos remete ao fato de Melissa considerar que, na universidade, lê “menos” do que no 

Ensino Médio. Em outras palavras, para ela, leitura significa ler as obras clássicas. 

No entanto, sabemos que, na universidade, multiplicam-se ainda mais a quantidade 

de textos solicitados para a leitura. É possível, porém, que Melissa não assuma essas práticas 

como leitura. Isso se deve à visão reducionista da prática de ler textos literários, em geral, 

relativos ao ensino médio.  

Melissa optou por ingressar no BCT. Nesse curso, a maioria dos professores sugere 

leituras de conteúdos mais voltados para a área de ciências exatas e/ou tecnológicas: 

matemática, estatística, física, mecânica dos sólidos, mecânica dos fluidos. 

Dessa experiência acadêmica, surge outro traço identitário de Melissa: o de “leitora 

universitária”: “[...] Porém, agora que estou na universidade, tenho mais contato com livros 

digitais”. Nesse caso, ela assume a posse desses livros eletrônicos de forma particular, posto 

que na universidade ainda é reduzido o número de e-books; posto que, possivelmente, nossos 

colaboradores ainda nem saibam que há na Biblioteca Central Zila Mamede (BCZM), uma 

página destinada aos livros digitais: a Biblioteca Virtual de Estudantes de Língua Portuguesa 

(BibVirt), o Projeto Gutenberg, o Portal Periódicos CAPES. Também assume a preferência 

pela publicação impressa: “[...] Minhas preferências sempre foram por livros impressos”; 

obedecendo aos critérios estabelecidos pela proposta do artigo de opinião (ver anexo 3) que 

ela produziu para a avaliação culminativa (ver anexo 2) do componente PLE-II, constatamos 

que essa colaboradora opta a favor da coexistência: “[...] Os livros encontrados nela 

[biblioteca da ECT] devem atender a toda a demanda: tanto para os alunos que gostam do 

bom e velho livro impresso, como para aqueles que preferem os e-books”. 

Combinando as relações identitárias de leitora dessa colaboradora com os suportes 

das publicações a que ela tem acesso, verificamos que Melissa: no perfil, opta pela publicação  

impressa; no questionário, pela publicação digital; no artigo de opinião, pela publicação 

impressa e digital. A desconstrução do sujeito unificado está, no caso de Melissa, 

transbordando por todos os lados, pois ao invés de antigos ‘sujeito’ e ‘eu’, novas imagens de 

multiplicidade, heterogeneidade, flexibilidade, fragmentação delineiam identidades múltiplas 

sobre a subjetividade dela (SANTAELLA, 2007). 

Para sustentar a tese da coexistência entre publicação impressa e digital, Melissa 

explícita, no último parágrafo do artigo de opinião de sua autoria, duas estratégias 

argumentativas: comparação e causa/consequência. A primeira veio diluída no segundo 
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parágrafo: “[...] Se pensarmos na dimensão da biblioteca, muitos defenderão que se este 

apenas possuir acervo digital, o espaço físico. Porém, também temos que levar em 

consideração que esta biblioteca deverá possuir e-readers ou tablets [...]”. A segunda é 

mencionada no terceiro parágrafo: “[...] Apesar desses fatos, é inegável que os livros digitais 

têm ganhado espaço no meio aos impressos. Não é pra menos: são mais práticos (em e-reader 

pode carregar centenas de obras), e esse mercado está em expansão”.  

Ao argumentar, essa colaboradora aponta-nos características que considera 

desfavoráveis em relação a livros digitais: alto custo dos dispositivos móveis (“e-readers e 

tablets, por exemplo”), dependência de alimentação elétrica (“a bateria acabar”). Por outro 

lado, na perspectiva de ler para estudar na universidade, o livro impresso é, segundo ela, a 

preferência de muitos estudantes no BCT (“Aqui na ECT, o livro impresso é preferido para 

estudo pelos alunos). Vale ressaltar que, embora Melissa se posicione dessa forma, ela não 

deixa de lado os livros digitais: “[...] não podemos desconsiderar que os livros digitais ainda 

são preferência de muitos”. 

Para comprovar essa ideia, ela afirma que os livros eletrônicos também são 

consultados por eles ou recomendados pelos professores do BCT: “[...] Aqui na escola já vi 

muitos alunos que compartilham com seus colegas links para download de livros utilizados no 

curso; ainda que posteriormente, eles tomam outra atitude: “[...] Mas dias depois esses 

mesmos estudantes procuram um meio de imprimi-lo”.  

Confirma-se assim a ideia de que não é à toa o fato de os colaboradores desta 

pesquisa demonstrarem fluidez identitária ao serem questionados para se posicionar a favor de 

apenas um tipo de acervo para a biblioteca setorial (impresso, digital ou ambos). Sintetizando, 

na conclusão essa faceta identitária, é retomada: “Os livros encontrados nela devem atender a 

toda a demanda: tanto para os alunos  que gostam do bom e velho livro impresso, como para 

aqueles que preferem os e-books”, ou seja, valida o título que Melissa escolheu, pois, os livros 

que deve compor o acervo da “biblioteca setorial deve atender a todos os gostos”. 

Para validar esse posicionamento assumido por Melissa, ao cruzarmos os dados da 

entrevista com o questionário, constatamos que ela revela outra faceta identitária: ela se 

considera “leitora de publicação digital”. Vejamos: 

 

Pesquisadora: você se considera um leitor/escrevente de publicação impressa, de 

publicação digital ou ambas? Por quê? 

Melissa::::digital, digital :::...porque eu passo muito mais tempo lendo em frente ao 

computador do que com o livro, e escrevendo sempre que eu tenho que redigir um 

texto, primeiro faço no computador para depois passar a limpo, à mão (...) acho que 

o digital, não sei...é mais colorido, chama mais atenção, a visualização é bem melhor 

do que o livro, algo impresso. 
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Pesquisadora (questão 90): no geral, você se considera: leitor/escrevente de 

publicação impressa; leitor/escrevente de publicação digital; ou ambas? Justifique 

sua resposta? 

Melissa: acredito que estou mais voltada para escritor/escrevente de publicação 

digital (no questionário online). 

 

Nessa perspectiva, Melissa aponta-nos um deslocamento de ideias, uma luta de 

identidades a que ela é exposta no mundo de diversidades. Porém, não queremos dizer que se 

trata de uma contradição do sujeito Melissa. Segundo Bauman (2005), tanto o 

“pertencimento” quanto a “identidade”, não são sólidas, nem tampouco garantidos para toda a 

vida, ele são negociáveis e revogáveis.  

Esse conflito de novas identidades também é sinalizado por outros colaboradores: 

eles ora optam pelos livros impressos, ora pelos livros digitais, ora pela coexistência de 

ambos. 

Outro colaborador com características de leitor semelhantes às de Melissa (“leitora 

de publicação impressa”) também se posiciona. Ramon, no perfil acadêmico, declara como 

perspectivas futuras em relação ao BCT: “ingressar em engenharia mecânica” ou em 

“neurociências”. Quanto às práticas de leitura, ele destaca:  

 

[...] costumo ler livros, como A Gaia Ciência, de Friedrich Nietzsche, que fala sobre 

ideias filosóficas (a morte de Deus, causa e efeito, originalidade), mesmo quando 

essas ideias são contra meus próprios pensamentos. As obras que leio normalmente 

são de publicação impressa, apesar de que existem certos livros que não consigo 

encontrar em livrarias, então sou obrigado a optar por livros digitalizados que, na 

minha opinião, apesar de serem mais baratos e de fácil acesso, cansam a vista do 

leitor e trazem bastante desconforto. No geral, ambos os modelos de leitura possuem 
seus pontos positivos e negativos. Ramon Moraes (19 anos, garduando do BCT). 

  

Nesse trecho, Ramon, ao citar o livro “A Gaia Ciência”, permite-nos dizer que ele 

assume o perfil cognitivo de “leitor contemplativo, meditativo” (categoria proposta por 

SANTAELLA, 2004). As características desse leitor aproximam-se das que são típicas da era 

do impresso, da idade pré-industrial, do mundo do papel. 

Em seu perfil, Ramon salienta o valor do livro impresso, objeto durável, manuseável, 

e o confronta com o livro digital. Para esse confronto, Ramon traz à tona a ideia de que, 

quando não consegue livros em publicação impressa, a leitura que ele faz em suporte digital é 

forçada (“sou obrigado a optar por livros digitalizados”) [itálico da pesquisadora].  

Ajustamos o posicionamento de Ramon, ao que foi proposto segundo Santaella 

(2004, p. 24): “[...] embora a leitura escrita de um livro seja sequencial, a solidez do objeto 

livro permite idas e vindas, retornos, re-significações. Um livro, um quadro exigem do leitor a 
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lentidão de uma dedicação em que o tempo não conta”.  

Ao cruzarmos os dados do perfil lido com a entrevista que Ramon nos concedeu,  

constatamos que ele traz à tona e reitera a prática de leitura em suporte impresso. 

  

Pesquisadora: quando você pensa em leitura o que vem à sua mente? 

Ramon: depende da leitura ((como assim?)) normalmente, quando eu pego um livro, 

é para obter conhecimento numa área que eu conheça... depende da área [...] 

 

 

Um dado que merece destaque sobre o suporte citado por Ramon (“livro”) é que ele 

também assinala no questionário online que já leu “mais de cinco livros” e indica “Harlan 

Coben” como o autor que mais lhe marcou; porém, não justifica essa indicação. 

Quanto à concepção de escrita, Ramon afirma: 

 

Pesquisadora: e quando você pensa em escrita, o que vem à sua mente? 

Ramon: a escrita... aí eu não gosto muito ((você não gosta de escrever?)) eu gosto de 

ler, de escrever, eu não gosto muito não. 

 

A primeira ideia que veio à memória era que esse colaborador lia “livros”, mas 

pouco escrevia. Decidimos, então, investigar o porquê dessa rejeição, possivelmente foi 

observando as práticas de escrita na esfera doméstica. Vejamos. 

 

Pesquisadora: Será que houve algum fato na sua infância que contribuiu para você 

não gostar de escrever? 

Ramon: não... simplesmente, eu prefiro colocar as coisas da minha cabeça mesmo... 
assim...  quando eu estou escrevendo para mim mesmo, aí realmente eu sinto prazer 

em fazer isso; agora, se tiver que fazer alguma coisa pra alguém, eu não gosto [...] 

[...] meu pai me incentivou a ler... eu gosto de ler através do meu pai, mas questão 

de escrever assim... se bem que ele escreve muito e é igual a mim, ele gosta de 

escrever, mas ele escreveu um livro já... só que ele nunca mostrou... ((já escreveu 

um livro? Em qual área?)) religião e filosofia ((ele fez graduação?)) não, ele tem 

ensino médio e escreve muito bem... Agora, ele não gosta de escrever para os 

outros... Só escreve para ele mesmo. 

 

Ramon sinaliza nesse trecho que suas práticas de leitura e escrita foram incentivadas 

pelas lembranças das práticas realizadas pelo pai dele. Segundo Ramon, tanto ele quanto seu 

pai não gostam de mostrar a ninguém (“só escreve para si mesmo”), ou seja, sentem “prazer’ 

em escrever só para eles. Essas características nos fazem lembrar de práticas de escrita 

intimista, como no caso de diários escritos pelas jovens adolescentes, e, nos dias atuais, tais 

práticas também se estendem às redes sociais.  No Facebook®, por exemplo, há um link 

“privacidade” com um dispositivo de segurança (cadeado), onde os usuários escrevem textos 

que só eles veem (ou pessoas autorizadas por eles). 
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No que se refere à escolha dessa temática, percebemos, dentre outros, quais os 

propósitos que Ramon tem ao enveredar por esse viés: ingressar na área de Neurociências. 

Nesse sentido, compreendemos porque esse colaborador declara interesse pelo campo da 

teoria do universo, da filosofia, da religião. Vejamos. 

 

Pesquisadora: no seu cotidiano, o que você costuma ler? 

Ramon: livros sobre neurociências porque eu estou pensando em entrar nessa área 
e::: sobre teorias do universo, da vida, assim teorias...filosofia... religião...essas 

coisas. 

 

 

Para tratar sobre a concepção de escrita que emerge de seu pensamento, Ramon, de 

início afirma “nada”. Depois, ele lembra as práticas cotidianas de escrita na esfera escolar. 

Vejamos. 

 

Pesquisadora: e a sua escrita, o que você costuma escrever? 

Ramon: nada ((você não escreve nem na universidade?))...ah::: é cálculos essas 

coisas...CTS e PLE já paguei ((você acha que é só PLE que incentiva a escrita?)) 

aqui na universidade é. 

 

Nesses recortes, percebemos que, no que se refere às concepções de leitura, as 

declarações feitas por Ramon confirmam o perfil de “leitor contemplativo, meditativo”: há em 

suas práticas de leitura uma multiplicidade de textos em “livros de neurociências”, “histórias 

do universo”, “filosofia”, “religião”; Quanto às concepções de escrita, o posicionamento de 

Ramon sinaliza a pedagogia de escrita da escola tecnocrática, abordagem que prioriza a 

escrita como artefato (GIROUX, 1997). Para Ramon, sua relação com a escrita é “por 

obrigação”: “[...] a maior parte do tempo é só por obrigação ((quais são as práticas de escrita 

por obrigação?)) como eu já falei, só PLE e CTS aqui na universidade exige a escrita ((as 

outras disciplinas não?)) não. 

Por esse posicionamento, investigamos o que Ramon declara no questionário quanto 

às práticas de escrita que ele costuma escrever na graduação do BCT: “artigos ou cartas de 

PLE-I e PLE-II”, ele declara.  Nessa afirmação, Ramon ativa a memória as práticas de escrita 

solicitadas pelos professores do componente curricular PLE, e também menciona as propostas 

de produção de gêneros discursivos trabalhados em PLE-II: artigo de opinião e carta 

argumentativa. Na entrevista, ele confirma o que disse antes: 

 

Pesquisadora: e na ECT, só PLE cobra a escrita? 

Ramon: Isso... PLE e Ciências Tecnologia e Sociedade ((o que CTS exige?)) só 

artigos. 
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Assim, por meio das respostas declaradas no perfil, no questionário, verificamos que 

Ramon, em seus discursos carregados de significados do leitor, se considera “leitor/escrevente 

de publicação impressa”. Vejamos. 

 

Pesquisadora: que tipo de publicação você prefere? Por quê? 

Ramon: eu prefiro o livro impresso, por questão de conforto...por exemplo, o livro 

digital você está no computador, e de repente, você aponta para outras coisas ...não 

sei se é psicológico, mas eu fico tendendo a prestar mais atenção no que estou 

fazendo quando eu leio no livro impresso. 

 

Na triangulação de dados desse colaborador, observamos que ele afirma na 

entrevista: “[...] ambas porque não dá pra separar”. Só que esse posicionamento não se 

confirma na triangulação de seus dados, pois no questionário ele reitera: “[...] impressa [...] 

impressa te trás [sic] mais a atenção e te dá mais conforto”. Para finalizar a entrevista, 

fizemos a pergunta: 

 

Pesquisadora: você acha que o livro impresso vai desaparecer? O livro digital 
suplantará o livro impresso? 

Ramon: não acredito não. ((Por quê?)) porque muitas pessoas gostam do livro 

impresso ((o que pode acontecer?)) talvez nas bibliotecas por questão de praticidade, 

as pessoas comecem a usar mais o digital, mas o impresso continua. 

 

Nesse trecho, percebemos primeiro que, para esse colaborador, a leitura institui-se a 

partir de uma relação íntima e física entre o leitor e o objeto de leitura: o livro, conforme 

Manguel (1997). Em seguida, Ramon menciona os modos de aquisição e a presença de livros 

na biblioteca, em que são postos aspectos ligados à materialidade do livro impresso, segundo 

Macedo (2012). Nesse sentido, a leitura requer, obrigatoriamente, um espaço determinado 

onde ele é usufruído (MANGUEL, 1997). Nesse aspecto, a aquisição do livro impresso 

aparece em desvantagem ao livro digital pela “praticidade” de este ocupar menos espaço 

físico. Assim, não vale a pena investir na onda atual sobre o livro de papel que vem sendo 

movida por algumas pessoas ansiosas diante da possibilidade de um suposto desaparecimento, 

pois, conforme Ramon, “o [livro] impresso continua”. 
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5.3.2  O perfil cognitivo do leitor de publicação digital  

   

O segundo perfil que trazemos para análise é o de Alice. Vejamos o que declara essa 

colaboradora. 

 

Perfil 

Meu nome é Alice Lopes Araújo; tenho 19 anos. Nasci em Jucurutu (RN) mas moro em 

Natal há 10 anos. Sou formada pelo Instituto Federal do Rio Grande do Norte em Geologia e 

Mineração (2009.2) e atualmente sou graduanda do curso de Ciências e Tecnologia na Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (2011.1).  

A leitura sempre esteve presente no meu dia-a-dia, dentro e fora da escola. Os livros 

acadêmicos me auxiliam na assimilação do conteúdo, pois posso revê-lo quantas vezes for preciso.  

Gosto também de livros de literatura, pois suas histórias me fazem conhecer outras 

realidades. Enquanto leitora, prefiro livros impressos, pois não cansam minha visão nem tenho de me 

preocupar com bateria, além de me proporcionar um prazer diferente dos livros digitais.  

 

 

Em seu perfil, Alice apresenta traços identitários de leitor que a caracterizam em uma 

perspectiva de “leitora de publicação impressa”, mais precisamente de livros voltados para o 

âmbito acadêmico. Argumentando em favor da ideia de que o livro impresso é preferível ao 

digital, ela destaca as seguintes vantagens: visibilidade (“pois não cansam minha visão”) e 

não dependência de alimentação elétrica (“nem tenho de me preocupar com bateria”).  

Ao se posicionar como leitora que prefere livros impressos, Alice menciona também 

“livros de literatura” e os relaciona aos seguintes aspectos: conhecimento de “outras 

realidades” e fruição. Para confirmar se a relação de “prazer” atribuída à leitura no perfil 

acadêmico também se estende à escrita, observemos os dados advindos da entrevista 

concedida por Alice. Vejamos. 

 

Pesquisadora: Qual sua relação com a escrita? É de prazer, de obrigação, de 

cumprimento de atividades domésticas ou acadêmicas? Como você vê sua relação? 

Alice Alves: é:: assim, é::: depende da escrita assim, porque geralmente, eu entro 

muito e converso muito ((em redes sociais?)) é não sei se vale, sabe... mas é por 

prazer... agora, textos acadêmicos é mais pra cumprir as atividades acadêmicas...  

 

Conjugando os dados do perfil com a entrevista, constatamos que as relações 

identitárias que Alice assume em relação ao prazer de ler é confirmada também para a escrita, 

mas destaca apenas o meio digital. Em outras palavras, as práticas de escrita mediadas por 

redes sociais oferecem a ela uma relação de “prazer” embora ela mesma questione se essa 
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escrita é válida (“não sei se vale, sabe...”). Já no que diz respeito  à escrita no âmbito 

acadêmico, Alice assume: “é pra cumprir atividades acadêmicas”. 

 Ao cruzarmos mais dados do perfil lido com a entrevista, constatamos outro traço 

identitário de Alice: o de leitora/escrevente das demandas do cotidiano. Vejamos. 

 

Pesquisadora: no seu cotidiano, o que você costuma ler? 

Alice Alves: ler? Eu leio muito site na internet... ((algo especial?)) geral, 

entretenimento, notícia, esporte que eu também gosto...geral, é::: o jornal. 

 
Pesquisadora: e o que costuma escrever? 

Alice Alves: nada ((você não escreve nada, nem e-mail?)) é assim, e-mail, rede 

social ((artigo científico, trabalhos da universidade...)) os trabalhos da 

universidade... ((não escreve pra sua mãe, recados, bilhetes?)) é escrevo, mas não é 
uma escrita elaborada ... são coisas do dia a dia. 

 

Apesar de considerar que lê muito na internet, ela condiciona essa prática a, 

possivelmente, aspectos que considera menos importantes: “entretenimento, notícia, esporte”. 

Isso de certa forma reitera a ideia de associar a leitura canônica a livros impressos.  

Ao ser questionada sobre suas práticas cotidianas de escrita, ela nos diz que não 

escreve, o que nos parece incompatível com o fato de se tratar de uma universitária 

mergulhada em um mundo de escrita, ou seja, Alice de imediato relata uma concepção elitista 

de cultura de escrita aproximada a de clássicos da literatura, conforme Abreu (2001): “[...] 

passaram os séculos, alterou-se o meio, mudou a tecnologia, mas o imaginário em torno do 

ato de ler permanece”. 

A insistência nesse tópico parece fazê-la reconsiderar parcialmente a resposta inicial, 

afirmando escrever, no meio virtual, “e-mails” e outros gêneros discursivos típicos das redes 

sociais, além de “trabalhos da universidade”. Após uma nova insistência, o acréscimo de 

práticas de escrita no âmbito doméstico, porém, com uma avaliação quase depreciativa: não se 

trata de “uma escrita elaborada... são coisas do dia a dia”. 

Para validar (ou não) o posicionamento assumido por Alice, analisamos também 

dados da carta argumentativa (ver anexo 3) produzida por ela. Nesse texto, percebemos que 

Alice parece mudar de opinião: ela se posiciona a favor “de livros digitais”.  

Nesse sentido, o que poderia parecer uma flagrante contradição pode ser entendido 

como uma perspectiva de análise situada. Ao pensar em práticas de leitura no âmbito pessoal, 

Alice assume, no perfil acadêmico, ser “leitora de livros impressos”. Todavia, ao ser 

questionada sobre a constituição do acervo da biblioteca setorial da Escola de Ciências e 

Tecnologia, ela argumenta em favor da implantação de acervo de livros digitais, 

possivelmente pela própria característica dessa unidade acadêmica especializada. 
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Para justificar tal escolha, essa colaboradora utiliza, no terceiro parágrafo, a 

estratégia argumentativa de causa-efeito, salientando características de textos da modalidade 

digital que, em geral, atraem o público-leitor da ECT: “atratividade” e “novidade”: “[...] Hoje 

em dia, dificilmente alguém resiste às novas tecnologias, principalmente os jovens, que são 

facilmente atraídos pelo 'gosto' do novo, da descoberta [...]”.  

Ratificando esse raciocínio, Alice apresenta, no 3
o
 parágrafo, uma pergunta retórica 

na qual, além caso, a Prof
a
 Edna Rangel, cuja posição é favorável à implementação de uma 

biblioteca setorial de acervo impresso na ECT): “[...] Já imaginou quantos alunos se 

interessariam pela leitura só pelo fato dos livros se apresentarem em formato digital? Garanto 

que muitos”. 

Outro ponto positivo dos livros digitais, reforçado pela colaboradora, diz respeito aos 

critérios: “facilidade”, “acessibilidade” e “portabilidade”. Para Alice, quando se restringe a 

constituição de uma biblioteca a livros impressos, dificulta-se a vida dos leitores. Nesse 

sentido, ela diz que, assim como outros equipamentos eletrônicos servem para facilitar a vida 

das pessoas, o livro digital, além de despertar o interesse dos jovens por novas práticas de 

leitura e escrita também “atravessaria as paredes da biblioteca” da ECT. 

 

E esse interesse, com certeza, atravessaria as paredes da biblioteca. Uma vez 
começada a leitura de um livro, é quase um sacrifício interrompê-la sem antes 

chegar ao fim. E aí temos mais um motivo para a aceitação dos livros digitais: essa 

leitura pode ser feita em casa, no carro, em viagens... em qualquer lugar! 

 

Nessa carta, Alice evidencia o lançamento de sua contrapalavra, em especial, ao 

tentar persuadir sua interlocutora, procurando atingir a autoestima dela. Essa estratégia é 

comprovável, particularmente, pelo uso dos verbos no infinitivo no seguinte trecho.  

 

Aceite a seguinte proposta: se renda à facilidade e praticidade da leitura dos livros 

digitais, a senhora vai adorar. 

Eu, como aluna da ECT, fico na torcida pela implantação dos livros digitais em 

nossa biblioteca. Não vejo a hora de conhecer esse mundo novo e me deliciar com 

novas leituras. 

 
 

Em outra perspectiva de leitor, mas que se aproxima da assumida por Alice (“leitora 

de publicação impressa”), trazemos o posicionamento de outro graduando do BCT: Yago 

Mendes, 18 anos. Na visão dele, o que vem a lembrança ao pensar em leitura: “[...] é::: 

assim...livros de ficção científica...jornais...praticamente, só”. No seu cotidiano, ele costuma 

ler “praticamente os textos que são pedidos na faculdade e jornais, tudo digital...”.  
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De certa forma, essa declaração sinaliza a pensamento inicial da pesquisa: os 

graduandos do BCT, pelo fato de estarem no curso que envolve ciências e tecnologia, são 

adeptos de publicação digital. No caso de Yago, essa ideia se confirma, quando ele se 

posiciona “eu prefiro a digital”. Apesar disso, ele assinala no questionário online que já leu de 

dois a quatro livros impressos, entre eles, ele cita O Guia do Mochileiro das Galáxias como o 

que mais lhe marcou, porém não justifica a indicação desse livro. 

No parágrafo anterior, notamos que Yago sinaliza a concepção elitista de leitura: 

“livros de ficção científica”. Por isso, dentre outros aspectos, imaginamos que o perfil 

cognitivo dele assemelha-se ao “leitor movente, fragmentado”, conforme Santaella (2004):    

o leitor do mundo em movimento, dinâmico, híbrido. É um leitor que vai se ajustando a novos 

ritmos da atenção que passam com igual velocidade de um estado fixo para um móvel. 

A escrita, por sua vez, Yago afirma que é “redação escolar, só”. Nessa concepção, 

aproximando-se do posicionamento de Ramon, a escrita é considerada um artefato. No seu 

cotidiano, ele diz que costuma escrever “os relatórios de Física e redação quando pedem”. 

Numa análise possível desse posicionamento, podemos dizer que ele ativa a memória de fatos 

recorrentes nos cursinhos pré-vestibulares, cujas práticas de escrita se voltam à redação; 

embora Yago, no questionário online, nos revele que não tenha participado desses cursinhos.  

Sobre a concepção de leitor/escrevente que subjaz de seus textos, Yago relata: 

 

Pesquisadora: você se considera um leitor/escrevente de publicação impressa, de 

publicação digital ou ambas? Por quê? 
Yago: praticamente digital ... ((e a escrita também?)) é porque a escrita mesmo só 

quando é para os trabalhos daqui da faculdade ((qual a disciplina?)) as disciplinas de 

cálculos aplicados, que pedem relatório, e as de PLE eu já terminei...talvez eu pague 

PLE IV no próximo semestre ((por quê?)) porque eu acho necessário...eles colocam 

opcional, mas eu acho que deveria ser obrigatório porque todo engenheiro precisa 

saber escrever... Não é porque você não é de Letras que não precisa escrever ... vai 

ser um profissional limitado. 

 

Yago confirma sua preferência pela publicação e acervo digital e, além disso, destaca 

o seu papel de leitor e escrevente com o objetivo de investir na graduação, para o qual aponta 

a possibilidade de ampliar seus conhecimentos ao cursar o componente Práticas de Leitura e 

Escrita (PLE-IV), que prioriza gêneros discursivos em âmbito acadêmico. Para isso, ele 

justifica: “[...] eles colocam opcional, mas eu acho que deveria ser obrigatório porque todo 

engenheiro precisa saber escrever... Não é porque você não é de Letras que não precisa 

escrever ... vai ser um profissional limitado”. De certa forma, essa afirmação o caracteriza, 

entre outros colaboradores, leitor de diversos textos digitais. 
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Quanto à sua relação com a escrita, Yago faz a seguinte declaração: “pra cumprir as 

atividades da escola...fora isso não escrevo mais nada...só quando pedem”. Decidimos ir em 

busca da resposta que ele deu ao questionário online sobre as atividades que mais ajudam a 

compreender a área de Ciências e Tecnologia na graduação do BCT. De fato, a resposta de 

Yago foi “as práticas laboratoriais de Física”. Enfim, Yago também nos revela suas 

perspectivas acadêmicas futuras no BCT: “ingressar na Engenharia da Computação”. 

 

5.3.3  O perfil cognitivo do leitor de publicação impressa e digital  

   

O terceiro perfil que trazemos para análise é o de Ruan Medeiros. Vejamos o que 

declara esse colaborador. 

 

Perfil 

Meu nome é Ruan Medeiros; 23 anos, natalense, fui alfabetizado no Colégio Sagrada Família, nesta 

Capital. Minha família deixou Natal quando eu tinha apenas 4 anos. Fomos morar em Maceió, onde estudei da 

1a a 3a série; posteriormente fomos viver em Rio Branco, capital do Estado do Acre. Lá estudei até; a 

conclusão do 2o Grau, no ano de 2004. Foi uma época em que viajamos bastante, conhecemos várias cidades 

e estados do Brasil, e também cidades do interior da Bolívia. A única região do Brasil que ainda não conheço 

é o Sul. Obtive aprovação na Universidade Federal do Acre (UFAC), ao fim do ano de 2004, no curso de 
Bacharelado em Educação Física, porém, não era o que realmente queria pra minha vida. Na verdade eu ainda 

não sabia o que queria ser. Nesse ano, minha mãe faleceu vítima de meningite bacteriana. Decidi que não 

moraria mais em Rio Branco, aos 15 anos resolvi retornar a Natal para mudar de ares e conhecer a minha 

cidade.  

Aqui, iniciei em 2005.2 no curso de Bacharelado em Sistemas de Informação na Universidade 

Potiguar (UnP), o qual conclui em 2010.2. Em 2008 comecei a estagiar na Unicred Natal, em um mês fui 

contratado e atualmente ocupo o cargo de Assistente de TI, onde desempenho atividades de administração de 

sistemas, redes de computadores, suporte ao usuário e planejamento estratégico. Antes da conclusão da 

primeira graduação vislumbrei a oportunidade de ingressar na Universidade Federal no Rio Grande do Norte 

no curso de Ciências e Tecnologia, onde além de ampliar meus conhecimentos e abrir novos horizontes no 

mundo acadêmico, também possibilitaria aumentar minha rede de contatos. Ingressei na ECT em 2010.2, 

pretendo seguir na linha de Sistemas de Informação ou Tecnologia da Informação, caso o BCT disponibilize 
essa oportunidade aos graduandos. Caso contrário, optarei provavelmente no curso de Engenharia de 

Telecomunicações, por ser a área mais próxima da minha formação inicial e também a que mais me identifico. 

Essa área possui um enorme campo de trabalho, que só tende a crescer e provavelmente possibilitará ascensão 

profissional aos alunos que por ela optarem. 

Gosto de ler artigos de opinião da área de TI, local e nacional. Assino a revista mensal Information 

Week, impressa, que traz informações do mercado de TI Brasileiro e do mundo, informações técnicas e 

artigos voltados ao desenvolvimento profissional individual. Gosto de ler também sites e blogs da área de 

investimentos e finanças, ciências e tecnologia, cooperativismo, empreendedorismo, inovação e afins.  

No Smartphone, acompanho via Twitter®, perfis institucionais públicos e privados, profissionais e 

pessoas que possam me agregar informações e conhecimentos gerais. Utilizo a ferramenta voltada mais para o 

lado de entretenimento e profissional (@ruanmedeiros). No BCT adquiri obras impressas de conhecimentos 
gerais, ciências, programação de computadores e técnicas de argumentação entre as quais destaco o livro: 

Pensamento Crítico: Gerenciando Razão e Emoção obra valiosíssima indicada para profissionais de qualquer 

área de atuação. 
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Em seu perfil, Ruan apresenta traços identitários de leitor e escrevente imerso no 

mundo profissional. Até na escolha da fotografia para o perfil, esse colaborador nos revela um 

viés associado a mercado de trabalho: ele optou por uma fotografia com bom nível de 

demarcação facial, bom ângulo e, como se pode ver, veste-se formalmente. Isso evoca a 

construção da imagem de um sujeito trabalhador, responsável.  

Ao mencionar “Assino a revista mensal Information Week, impressa [...]” e “Gosto 

de ler também sites e blogs da área de investimentos e finanças [...]”, vemos que ele se 

posiciona adepto das duas modalidades de leitura. É importante ressaltar, porém, que Ruan 

demonstra clareza ao separar, para momentos, situações e objetivos específicos, o uso de cada 

uma delas.  

Isso pode ser notado no momento em que ele afirma considerar mais interessante a 

leitura impressa, quando o objetivo é ampliar conhecimentos. A leitura digital, por sua vez, 

viabiliza consultas rápidas e favorece a dinamicidade exigida pelo mercado de trabalho: “No 

Smartphone, acompanho via Twitter®, perfis institucionais públicos e privados, profissionais 

e pessoas que possam me agregar informações e conhecimentos gerais”.  

Além disso, Ruan também destaca o seu papel de leitor e escrevente com o objetivo 

de investir na graduação: outra faceta identitária: “[...] pretendo seguir na linha de Sistemas de 

Informação ou Tecnologia da Informação [...] caso contrário, optarei provavelmente no curso 

de Engenharia de Telecomunicações”. De certa forma, essa afirmação o caracteriza, entre 

outros colaboradores, leitor de textos impressos e digitais. 

Conjugando as relações identitárias de graduando e profissional, Ruan também 

menciona o uso das redes sociais (nas quais ele tem conta cadastrada - Twitter®, Facebook®) 

- com finalidades distintas: uma para o pessoal e outra para o profissional.  

Ao cruzarmos os dados do perfil lido com o artigo de opinião (ver anexo 3) que Ruan 

produziu para a avaliação culminativa do componente PLE-II, constatamos que ele reitera a 

tese de coexistência da publicação impressa ou digital: “[...] a biblioteca setorial da Escola de 

Ciências e Tecnologia da UFRN pode ser construída num modelo de acervo baseado nas duas 

formas de suporte de conteúdo; os livros impressos e os livros digitais”.  

Na materialidade desse artigo de opinião, várias especificidades poderiam ser 

analisadas. Optamos, porém, apenas por uma delas: os traços identitários de leitor. Pensando 

nisso, observamos que, para consolidar a tese mencionada, o autor arregimenta alguns 

argumentos.  
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No segundo parágrafo, ele afirma: 

 

[...] os e-books são mais cômodos e práticos, podem armazenar até milhares de 

títulos e oferecem a interatividade dos links; mas, quando o assunto pesquisado 
exige alta concentração para que se possa apreender e trabalhar o conhecimento em 

uma necessidade específica, somente o livro impresso consegue suprir essa lacuna. 

 

No trecho em análise, fica claro que ele recorre ao uso da estratégia argumentativa de 

confronto, ou seja, as diferenças entre a leitura digital e a impressa. A dispersão causada pelo 

hipertexto através dos links interativos também é um ponto que merece destaque. Ela é 

anunciada por Ruan no trecho: “[...] quando o assunto pesquisado exige alta concentração 

para que se possa apreender e trabalhar o conhecimento em uma necessidade específica, 

somente o livro impresso consegue suprir essa lacuna”. 

Nesse artigo, vemos que o autor lançou sua contrapalavra (BAKHTIN[1929] 1981) 

ao se posicionar em relação à polêmica abordada na atividade, qual seja: “A necessidade de 

instalar uma biblioteca setorial na Escola de Ciências e Tecnologia/UFRN”. Ao opor uma 

contrapalavra ao autor e ao texto, Ruan apropriou-se ativamente da palavra do outro, somou a 

essa palavra as suas experiências particulares para ressignificá-la. Ele reelaborou e reacentuou 

a sua ideia num processo de interação e luta com os pensamentos dos outros, a qual consiste 

na palavra dele, gerou um novo dizer da palavra do interlocutor.                                                                                                                                                                                                                  

Assim, obedecendo aos critérios estabelecidos pela proposta, ele se posiciona a favor 

da implantação de uma biblioteca setorial na ECT com o acervo constituído por “livros 

impressos e livros digitais”. Justifica a defesa dessa tese a ideia de que na biblioteca setorial 

deve haver lugar para acervo impresso e digital. Para comprovar nossa afirmação, 

transcrevemos o 3
o
 parágrafo do artigo de opinião em análise. 

 

[...] A leitura em suporte digital oferece dinamismo e alto fluxo de informações 

“linkadas”, porém, essas características podem tornar superficial ou de difícil 

assimilação a leitura de uma obra científica, ou de conhecimento técnico, por 

exemplo. Já o livro impresso, proporciona uma leitura mais introspectiva e reflexiva, 

independentemente de fatores virtuais e, além disso, nos despertam emoções e 

sentimentos, que podem ser preservados e nunca se tornarão obsoletos [...]  

 

Outro dado que merece atenção é no tocante à conclusão do artigo de opinião desse 

colaborador. Vejamos. 

“[...] concluindo, outro fator decisivo para implementação da nossa biblioteca se 

chama custo. Levando em consideração a inquestionável vida útil dos livros 

impressos, é plausível que o acervo contemple esse tipo de livro. Logicamente, 

devemos também aderir aos livros digitais, pois eles apresentam pontos bastantes 

construtivos para nosso crescimento intelectual. 
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Nesse último parágrafo, embora Ruan sinalize que está finalizando seu texto, razão 

por que escolhe o verbo "concluindo", na verdade, ele apresenta novas estratégias 

argumentativas: causa e consequência, seguidas de comparação. Sendo assim, o colaborador 

não traz ao texto um parágrafo conclusivo, mas o acréscimo de outras razões plausíveis para 

confirmar o posicionamento assumido: coexistência de livros impressos e digitais em uma 

mesma biblioteca. 

Embora no parágrafo em análise o leitor possa afirmar a existência de uma noção 

vaga e confusa (“pontos bastante construtivos”), o cruzamento dos dados gerados por esse 

colaborador nos faz compreender que, em relação à polêmica sobre a publicação impressa 

e/ou digital, Ruan permanece coerente: defende a coexistência dessas modalidades no perfil, 

no artigo de opinião, no questionário e na entrevista.  

Por ocasião da entrevista, ele diferencia de maneira articulada a leitura impressa da 

leitura digital. Vejamos. 

 

Pesquisadora: você se considera leitor/escrevente de publicação impressa de 
publicação digital ou de ambas? 

Ruan: [...] eu acho que sou de ambas... eu acho que sou leitor e escrevente de 

ambas:::eu escrevo alguma coisa em meio digital em redes sociais...normalmente eu 

mantenho um perfil no Twitter® e outro no Facebook®...[...] também costumo ler 

matérias de jornais, revistas, sempre tô procurando ler ((em qual área?)) na área de 

informática [...] 

 

No trecho em destaque, Ruan sinaliza práticas de leitura e de escrita que efetua no 

cotidiano tanto em publicações impressas (jornais e revistas) quanto em dispositivos do meio 

virtual (redes sociais Twitter®, Facebook®). Vale salientar que, mais uma vez, ele destaca  o 

traço identitário de leitor e escrevente voltado para a prática profissional na área de 

informática. 

Outro posicionamento de Ruan que merece destaque é quando perguntamos se ele 

percebe (ou não) diferenças entre a escrita impressa e a digital: 

 

Pesquisadora: Que diferenças você percebe entre a escrita impressa e a digital? 

Ruan:  [...] diferenças...bom...ééé...eu acho que a escrita ((impressa)) nunca vai 

deixar de existir, mas a escrita digital é uma forma de disseminar a informação de 

forma mais rápida...a impressa vai trazer mais valores culturais...valores intrínsecos  

a escrita de próprio punho... 

 

Nesse trecho, o colaborador sinaliza a permanência, independente do tempo, da 

escrita impressa: “[...] eu acho que a escrita ((impressa)) nunca vai deixar de existir [...]. 

Depois, ele adverte que a rapidez é um ponto positivo da escrita digital: “[...] mas a escrita 

digital é uma forma de disseminar a informação de forma mais rápida...”. Constatamos, 
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portanto, na análise dos dados de Ruan, que mais uma vez, ele sinaliza a coexistência como 

algo possível.  

Como se percebe, na perspectiva assumida por Ruan, independente da modalidade 

que abriga a escrita, ambas (escrita impressa ou digital) possibilitam a divulgação e a 

propagação do saber humano. Cada uma tem seu valor sócio-histórico-cultural, ou seja, o 

significado da escrita transcende a ideia de um simples objeto, assume um valor simbólico. 

Embora assumindo múltiplas faces identitárias de leitor, o posicionamento de Anna 

Freitas, 20 anos, graduanda do BCT, também ao que nos parece, aproxima-se do perfil 

cognitivo de Ruan (“leitor imersivo de publicação impressa e digital”). Na visão dela, quando 

pensa em leitura o que vem a memória: “[...] leitura?... vem história... vem interesses... vem 

livros, revistas, jornais (...) e até um outdoor não deixa de ser leitura”. Nessa afirmação, Anna 

Freitas envolve diversas práticas sociais de leitura em publicação impressa ou digital, as quais 

se abrigam em diversos suportes. Fica claro também que, no posicionamento dela, há outra 

direção para o pensamento inicial da pesquisa que a difere de Yago (“leitor de publicação 

digital”). Ao ser questionada, ela afirma: 

 

Pesquisadora: que tipo de publicação você prefere, impressa, digital ou ambas? Por 

quê? 

Anna: ambas ((por quê?)) eu leio mais digital, mas eu gosto de impresso porque 

assim... eu tenho menos distração...((a digital lhe distrai?)) sim, mas também pelo 

cansaço. 

 

Nesse trecho, Anna mostra-se “leitora de publicação impressa e digital”, imersa no 

mundo de linguagens líquidas, na era da mobilidade (SANTAELLA, 2007), na era do 

hipertexto (2009). No caso de Anna, e da maioria dos colaboradores, não se trata apenas de 

assumir certos traços de leitor contemplativo da linguagem impressa tampouco do tipo de 

leitor movente, intermediário entre o leitor do livro e o leitor do ciberespaço, mas de um perfil 

cognitivo de leitor que emerge  a partir dos recentes processos de navegação no ciberespaço: o 

leitor imersivo. Esse tipo de leitor manuseia livros, revistas, jornais, dentre outros suportes  

(na biblioteca, no lar, na rua); mas também é o leitor que navega numa tela, programando 

leituras num universo de signos evanescentes e disponíveis, conectando-se entre nós e nexos, 

num roteiro multilinear, multisequencial, labiríntico que ele próprio ajudou a construir 

(SANTAELLA, 2004). Em 2007, Santaella apresenta três perfis cognitivos ou estilos de 

navegação para o leitor imersivo: o internauta errante, o internauta detetive e o internauta 

previdente [itálico da pesquisadora]. 
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Sustentando-nos nesse raciocínio, constatamos que tanto Ruan quanto Anna se 

enquadram no perfil cognitivo de leitor imersivo, cujas características se aproximam do 

internauta previdente, ou seja, eles são hábeis no desenvolvimento das inferências dedutivas, 

adquiriram familiaridade com os ambientes informacionais, são capazes de antecipar as 

consequências de suas escolhas porque já adquiriram a habilidade de ligar os procedimentos 

particulares aos esquemas gerais internalizados (“leio mais digital, mas eu gosto do impresso 

porque tenho menos distração”).  

Pela experiência de leitura declarada por Anna, é possível dizer que a hipermídia 

pressupõe um desenho estrutural para a inserção interativa do leitor imersivo. Por essa razão, 

pelo caráter movente, fluido, submetido às intervenções do usuário, as estruturas da 

hipermídia constituem-se em ‘arquiteturas líquidas’ (expressão cunhada por Marcos Novak, 

1991, artista pioneiro nas experimentações voltadas para os interstícios da realidade concreta 

e virtual), citado em Santaella (2007, p. 321/322) para se referir à modelização líquida da 

informação, aos dados fluidos, moventes e plásticos acessíveis ao usuário à medida que esse 

navega na hipermídia. 

No questionário online, ela também afirma ser leitora/escrevente de “ambas”. Essa 

colaboradora declara que, na graduação do BCT, ela lê “livros sobre cálculos” e escreve 

“redações de PLE”. De outra forma, ela também relembra “as redações” que Yago menciona, 

mas numa outra perspectiva de um componente curricular específico: “PLE”. Fomos 

comparar com a resposta da entrevista. 

 

Pesquisadora: na graduação em Ciências e Tecnologia, como se caracterizam suas 

práticas de leitura?  

Anna: estou gostando de PLE inglês, as outras eu não gosto não...como eu gosto de 

inglês porque eu faço inglês ((aqui?)) não, na Watford...me desperta mais interesse 

do que PLE-II, por exemplo...((por que a dificuldade em PLE-II?)) aqui é muito de 

redigir textos, eu acho que muitos... eu fugi do tema...((e o material onde é 

disponibilizado?)) tanto no impresso na hora da aula quanto no virtual no SIGAA. 

 

Anna demonstra interesse pelas aulas de PLE-III, língua inglesa. Possivelmente, pelo 

fato de ela estar no curso de idiomas oferecido pela Watford, e associar as aulas dadas nesse 

curso às aulas de PLE-III. Outra possibilidade dessa escolha deve ter sido porque alguns 

textos por ela produzidos em PLE-II, língua portuguesa, enquadraram-se no critério “fuga do 

tema”. Isso acontece quando o graduando aborda a temática numa outra perspectiva que não 

foi solicitada. A proposta, por exemplo, é produzir um artigo de opinião, no qual o 

graduando explicite sua preferência por UM dos tipos de biblioteca setorial para a Escola de 

Ciências e Tecnologia (ver anexo 2). No entanto, ela deve ter tratado da importância de uma 
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biblioteca na ECT e não explicitado sua preferência por um dos tipos de acervo para 

biblioteca setorial.  

Outro dado que merece destaque para compreendermos essa afirmação “eu gosto de 

PLE inglês, as outras não gosto não...”. Durante a entrevista, Anna nos afirma que sente 

dificuldade na interpretação de texto: “[...] geralmente, leio várias vezes porque sou meio 

enrolada [...] por isso que eu leio umas três vezes para poder compreender bem os textos”. 

Daí, notamos que esse tipo de posição assumida por ela também faz parte dos discursos de 

algumas pessoas que optam enveredar pelas ciências exatas e tecnológica: “não sei pra que 

português num curso de engenharias”; “não gosto de ler, nem escrever...isso fica pra 

português”; “pra que serve PLE?”. Esses são alguns dos depoimentos que costumam circular 

nos corredores da ECT, na tentativa de justificar as dificuldades que enfrentam na produção 

de textos em PLE.  

Quanto às suas práticas de leitura cotidianas, Anna revela na entrevista: 

 

Anna: leio blog... Eu sempre tento baixar revista da internet... sempre leio os livros 

((por quê?)) porque aqui exige...Geralmente, a gente pega na biblioteca para tirar 

dúvidas...Eu leio muito digital porque eu baixo muito da internet. 

 

Nesse caso, essa colaboradora se assume “leitora de hipertextos e textos impressos”. 

Na internet, ela encontra alguns textos para a leitura em blog, revistas em suporte digital.      

Na biblioteca, textos em suportes impressos. Confirmando assim o que afirmou Chartier 

(1998) sobre a coexistência, a disponibilidade que hoje temos de diferentes formas de 

produção, de transcrição, de transmissão de texto: a mão, a impressa e a eletrônica. 

 

Pesquisadora: você prefere o livro impresso, o livro digital ou ambos? Por quê? 

Anna:... eu prefiro ambos... os dois devem andar juntos ((mesmo graduanda da 

Geração Y?)) acredito que... ((a coexistência é possível?)) sim. 

 

Do ponto de vista de Anna, o que vem à memória quando ela pensa em escrita: 

 

Pesquisadora: e quando você pensa em escrita? 

Anna: acho que tudo no nosso cotidiano, por exemplo...Porque tudo é escrita... 

envolve a escrita ((tudo é escrita, como assim?)) não sei... jornal, revista, 

internet...um blog é escrita... 

 

Ao se posicionar dessa forma, essa colaboradora amplia, ressignifica a concepção de 

leitura no BCT que ela apresenta no questionário: “redações de PLE”. Para ela, “tudo é 

escrita”: jornais, revistas, internet, blog. No questionário, ela afirma que no BCT escreve 
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“projetos de extensão”. Em sendo assim, Anna sinaliza-nos suas práticas de leitora e 

escrevente de publicação impressa e digital. Além disso, ela assume que os pontos comuns 

entre os tipos de publicação é que “os dois querem a mesma coisa... eles querem despertar o 

interesse no que está escrito”. Enfim, Anna esclarece suas perspectivas futuras no BCT: “ser 

uma futura engenheira ambientalista”. 

Ainda no que se refere às práticas de escrita cotidiana as quais realiza ela afirma: 

 
Pesquisadora: E o que você costuma escrever no cotidiano? 

Anna: Escrever?...não escrevo muito... eu escrevo as atividades de PLE... os textos 

que são exigidos...((outros componentes também envolvem a escrita?)) todos 

envolvem... só que é mais cálculo aqui. 

 

Nesse trecho, Anna revela que “não escreve muito”; porém, recorda as práticas 

escrita por ela desenvolvida na esfera escolar: “eu escrevo as atividades de PLE”. Para isso, 

ela afirma que, no BCT, a escrita se faz presente em “todos” os componentes curriculares. 

Além do componente PLE, as disciplinas de Física, Cálculo I e II, por exemplo, também se 

apropriam da escrita para suas atividades acadêmicas. De fato, quando a questionamos sobre 

sua relação com a escrita, Anna afirma: “para cumprir as atividades acadêmicas, eu escrevo... 

e também por prazer, às vezes eu escrevo”. Vejamos outro posicionamento a seguir. 

 
Pesquisadora: que práticas de leitura e escrita você desenvolve no seu cotidiano e 

pensa que seriam aproveitáveis no bacharelado em Ciências e Tecnologia? 

Anna: ((pausa longa)) leituras cotidianas, revistas, ver o que está acontecendo no 

mundo, impactos ambientais, que não é tão tratado aqui, pelos menos para meu 

curso ((Engenharia Ambiental))... as notícias geralmente ´´´´ [...]. 

 

Por meio das respostas apresentadas por Anna, percebemos que as práticas sociais de 

leitura e escrita por ela desenvolvidas reiteram características do perfil cognitivo de “leitor 

imersivo”. Ela também sugere, para a graduação do BCT, a inserção de outras leituras de 

temáticas diferentes que são feitas por ela no cotidiano: “textos sobre as notícias do mundo”, 

sobre “impactos ambientais”. Nesse caso, observamos o interesse dela por essa temática, pois 

pretende ingressar na “Engenharia Ambiental”. 

No geral, os perfis acadêmicos analisados revelam que a imagem que esses alunos 

têm de si e tentam construir aos possíveis leitores é influenciada também pela utilização do 

computador, mas não só. Há outros objetos (livros, revistas, jornais), e parâmetros 

socioculturais de modos de ler e de escrever a se considerar tanto na universidade quanto fora 

dela, agregando-se (ou não) ao ensino e influenciando a (re)constituição fluida da identidade 

do sujeito-leitor. 
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Mapear os traços identitários (desses seis e dos demais colaboradores) é um exercício 

extremamente complexo. Por entender que a identidade na pós-modernidade torna-se uma 

‘celebração móvel’ (HALL, 2003), neste estudo adotamos como forma simplista de contar a 

estória desse(s) graduando(s), com o propósito de exposição conveniente. Sendo assim, esta 

simples explicitação tem a vantagem de nos possibilitar um esboço aproximado de como são, 

segundo esses colaboradores, as práticas de leitura e escrita que efetuam no meio virtual, 

enquanto sujeito(s) na contemporaneidade. 

Boa parte das leituras que fizemos em várias fontes nos permite refletir sobre a 

fragmentação das identidades possíveis não unificadas tanto no posicionamento de Ruan 

quanto na fala dos demais colaboradores. Alguns estudiosos, tais como Giddens, Harvey, 

Lacau, citados por Hall (2003), nos apresentam teorias diferentes do ponto de vista da 

mudança do mundo pós-moderno; no entanto, dialogam no que se refere à descontinuidade,   

à fragmentação, à ruptura e ao deslocamento. Logo, somos seres diferentes que assumimos 

identidades múltiplas, contraditórias, atravessadas por diferentes divisões e posições sociais, 

de tal modo que nossa identidade, nossas identificações estão sempre em processo continuum, 

deslocadas (HALL, 2003). 

Assim os traços identitários aqui revelados por esses colaboradores são definidos por 

múltiplas mudanças que acontecem constantemente e abrangem a continuidade das práticas de 

leitura requeridas pelo cotidiano, pela esfera acadêmica, pela esfera do trabalho de forma 

reflexiva com que Ruan, Melissa, Alice pensam a leitura/escrita a partir de práticas sociais de 

sua própria vida, já anunciado por Giddens (1990 apud HALL, 2003). 
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__________________________________________________________________________________ 

CONCLUSÃO 

___________________________________________________________________________ 

 

A escrita é tecnologia. Argila, papiro, pergaminho, códex, papel, tela são alguns 

suportes utilizados pelo homem para materializá-la. Suporte grande e resistente, suporte 

pequeno e delicado. Textos que se armazenam, textos que se descartam. Desde a escrita na 

argila até a escrita na tela, essa tecnologia tem feito a diferença entre as pessoas. Ao longo dos 

séculos, a escrita tem-se modificado e, ao mesmo tempo, tem causado modificações nas mais 

diversas esferas de atividade humana, incluindo-se aí o cenário educacional. 

Na linha do tempo, a escrita vem acompanhando a metamorfose sociocultural da 

humanidade. Nesse sentido, a transição para a era digital pode ser considerada uma virada da 

história intelectual desde a invenção do alfabeto e da imprensa de Gutenberg, tendo em vista 

que vivemos um momento histórico em que a volatilidade é uma das ferramentas 

imprescindíveis de quem atua no mercado informacional, ou seja, os agentes da revolução do 

pós-papel. 

Essa transição, porém, em pleno século XXI, guarda semelhanças com o passado. 

Notamos que, assim como ocorreu com os livros de ontem – inicialmente, manuscritos; 

depois, impressos –, a ruptura não é automática. Persiste a coexistência entre publicações, ou 

seja, dividem o mesmo espaço temporal impressos e digitais. Na história da humanidade, 

livros ora desaparecem, ora são queimados. Livros são encontrados, livros separam opiniões. 

Livros que, se um dia, foram de pedra, de madeira ou de papiro, na contemporaneidade, 

podem contar com telas, chips, bits e, exatamente por isso, mais pessoas podem a eles ter 

acesso, mesmo que a interface seja diversa (MACEDO, 2012). 

De fato, não há como se esquivar desse universo virtual. Precisamos ter domínio dos 

novos dispositivos tecnológicos móveis a nosso dispor (celular, notebook, Smartphone,tablet), 

a fim de aperfeiçoarmos práticas de ler e de escrever nessa nova interface: a tela. Em sendo 

assim, podemos integrá-los de maneira adequada e eficiente na educação e compreendermos 

melhor como eles influenciam os traços identitários de leitor e de escrevente do século XXI.  

Foi nesse cenário que buscamos, nesta pesquisa, o diálogo afinado entre 

leitor/escrevente/texto impresso/texto digital, para que pudéssemos compreender o nosso 

objetivo geral de pesquisa, qual seja, a construção das práticas de ler e escrever textos 

impressos e digitais sob o ponto de vista de graduandos do BCT. 
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Ao final deste trabalho, pudemos observar que nosso objetivo teve êxito. No 

princípio, partíamos do pensamento de que, devido ao fato de nossos colaboradores terem 

nascidos em plena era da revolução do pós-papel e estarem imersos numa unidade acadêmica 

que prima por ciências e tecnologia, eles se posicionariam a favor das práticas de 

leitura/escrita de publicação digital, argumentando, inclusive, acerca da suplantação do digital 

sobre o impresso. Com o decurso da geração de dados, porém, percebemos que ainda é cedo 

para isso, pois estamos em uma fase transitória, vivendo numa perspectiva de continuum entre 

impresso e digital e não de suplantação. 

Descartamos, com isso, nosso pensamento inicial. Percebemos que os graduandos do 

BCT são leitores e escreventes tanto de práticas de leitura e escrita de publicação manuscrita, 

impressa, quanto digital.  

Considerando essa coexistência do papel e da tela, os textos analisados na pesquisa 

que desenvolvemos ajudaram-nos a repensar o espaço que ocupa a escrita em plena virada 

digital. De fato, a escrita é uma tecnologia cristalizada que resiste ao tempo e não importa o 

suporte em que ela se apresenta: na argila, na pedra, no ferro, na imprensa, no papel, na tela. 

Essa tecnologia está sempre presente: nos lares, na rua, nas empresas, na universidade e fora 

dela. 

Isso posto, na busca por responder às nossas questões de pesquisa, observamos que 

os dados gerados apontam para cinco considerações que ora se entrecruzam ora, 

paralelamente, se complementam. 

O primeiro diz respeito às concepções de leitura/escrita dos graduandos do BCT. 

Nossos dados sinalizam a existência de cinco vertentes: i) concepção elitista de leitura/escrita; 

ii) concepção de leitura/escrita como prática escolar; iii) concepção de leitura/escrita como 

prática acadêmica; iv) concepção de leitura/escrita como prática profissional; v) concepção de 

leitura/escrita como prática cotidiana. Vale ressaltar que nem sempre os colaboradores se 

encaixavam em apenas uma concepção. Houve um certo hibridismo nas respostas que ora 

apontavam para uma dessas vertentes ora para outra ora para duas ou mais. 

O segundo encaminhamento se refere às práticas de leitura e escrita que efetuam os 

colaboradores de nossa pesquisa. Segundo os dados, essas práticas incorporam tanto textos 

impressos quanto digitais. Em outras palavras, se, por um lado, eles leem apostilas, livros, e-

books, revistas, manuais, e-mails, slides; por outro, escrevem cálculos, trabalhos acadêmicos 

(impressos ou digitais), esquemas, perfis acadêmicos, relatórios, cartas, ofícios, e-mails.  

O terceiro sinaliza os acervos a que esses colaboradores declaram ter acesso. 

Conforme mostram os dados, uma multiplicidade de textos impressos e digitais (livros 
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didáticos, e-books, textos em folhas avulsas, ensaios, artigos, dicionários, revistas, jornais) 

estão presentes na vida deles. Com efeito, no exercício de diferentes papéis sociais das 

diversas esferas de atividade humana, dependendo dos propósitos comunicativos que tenham: 

eles leem por obrigação, para cumprir atividades acadêmicas, mas também leem por prazer, 

para se informar, para se aperfeiçoar profissional. Para ter acesso a acervos diversificados, 

declaram visitas a Biblioteca Central Zila Mamede (BCZM) e também ao infinito acervo 

disponibilizado no computador (ou similar) conectado à internet. 

O quarto encaminhamento é constituído dos posicionamentos ora comuns ora 

divergentes dos graduandos do BCT em relação às semelhanças e às dessemelhanças entre os 

textos impressos e os digitais. Na materialidade dos dados gerados, verificamos, por exemplo, 

que ora a praticidade é tomada como uma vantagem do uso do texto impresso ora essa mesma 

característica é usada para justificar a preferência por textos digitais. O mesmo ocorre com as 

características: portabilidade, mobilidade, para ficarmos em apenas alguns exemplos.  

Já no caso do texto digital, algumas características distintivas são citadas, 

precisamente, para mencionar a preferência pelo texto digital: dinamicidade, mecanismo de 

busca textual, de autocorreção, memória ampla. Não é à toa que essas características são 

mencionadas pelos colaboradores, pois o universo virtual oferece possibilidades de produção 

de textos diferentes do impresso.  

O quinto sinaliza as relações identitárias de leitor e escrevente dos graduandos do 

BCT. Em linhas gerais, os graduandos do BCT colaboradores da pesquisa assumem ser 

leitores/escreventes de publicação impressa e digital. Esses jovens não elegem um único 

suporte para a leitura/escrita, mas a preferência pelo suporte digital, em alguns casos, é citada 

a depender do objetivo de leitura/escrita a que lhe(s) são propostos. De fato, o que se verifica 

entre esses sujeitos de pesquisa é a heterogeneidade de leituras e de modos de ler e de 

escrever, isso não depende do suporte, mas na fala desses participantes, “o que importa é o 

conteúdo”.  

De fato, nossos dados demonstram que vivenciamos um período sócio-histórico no 

qual não podemos pensar a escrita digital pela perspectiva de dicotomia, mas a partir da ideia 

de processo continuum. Além de saber que é possível a coexistência entre a leitura/escrita 

manuscrita, a leitura/escrita impressa, a leitura/escrita virtual em pleno século XXI, é certo 

afirmar que são múltiplas as práticas de ler e de escrever presentes em todas as ações que 

nossos colaboradores desenvolvem socialmente, seja quando leem e escrevem e-mails, 

quando interagem nas redes sociais, quando pesquisam nos sites da internet, quando 
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participam de eventos do âmbito religioso ou profissional. Para agir no (sobre o) mundo, eles 

leem e escrevem.  

Assim, embora imersos em um mundo tecnológico, compreendemos que a era digital 

é um universo ainda em exploração pelos nossos colaboradores. Em um futuro, talvez breve, 

poderemos estar diante de uma nova geração de leitores/escreventes mais habituados e 

habilitados para o exercício criterioso de diversas práticas sociais de leitura/escrita digital. As 

características que delimitam essas novas práticas ainda estão em curso. Por ora, perdura a 

coexistência entre impresso e digital.  

Com efeito, não se trata de um meio suplantar o outro, mas de, em determinada 

situação de comunicação, consideradas suas variáveis e em função delas, o leitor/escrevente 

ter subsídios para optar pela escrita no meio impresso ou no meio digital. Àqueles que 

ignoram a possibilidade de ambos coexistirem, resta-lhes entender que livros digitais e livros 

impressos se completam e continuarão paralelamente por um bom tempo. É possível que a 

exclusão de um deles talvez nunca aconteça.  

Compreendemos, enfim, que as considerações aqui explicitadas poderão subsidiar 

alguns caminhos para repensar a nossa própria prática profissional. Nesse sentido, arriscamos 

afirmar que nosso olhar de professora-pesquisadora foi bastante alterado e que a leitura/escrita 

digital pode ser "detonadora" de um processo de significativa expansão das práticas que 

desenvolvemos na esfera acadêmica, na escolar e em outras.  

Por fim, pensamos que, quanto às perspectivas futuras a partir deste estudo, é possível 

tornar essas informações aqui explicitadas disponíveis para a formação dos professores do 

BCT, para a elaboração de políticas educacionais da ECT, para a sistematização dos 

componentes curriculares voltados para práticas de leitura e escrita (língua portuguesa e 

estrangeira) do BCT. Assim, os professores e os graduandos ingressantes desse bacharelado 

poderão ressignificar o conceito que se tem de leitura e de escrita, e também eles podem se 

(re)construírem socialmente, a partir das contribuições advindas da presença de outros 

elementos da cultura antiga (impressa) e da cultura atual (tela), nesta unidade acadêmica 

especializada em ciências e tecnologia. 
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APÊNDICE A – Questionário aplicado aos colaboradores na ferramenta Google® Docs. 

Letramento digital 

 

Caro graduando(a), 

Com este questionário, queremos conhecer um pouco da realidade em que você vive e das práticas de leitura e escrita que você 

desenvolve em diferentes âmbitos de sua vida. Descobrir o que lê e o que escreve, como, por que e para quê nos dará o suporte necessário 

para que possamos responder às perguntas formuladas no projeto de pesquisa (acima mencionado) em desenvolvimento.  

 

Obrigada. 

Prof
a.
: Maria da Guia Silva 

 

IDENTIFICAÇÃO 

Nome 

Endereço eletrônico 

Cidade / Estado 

A. CARACTERIZAÇÃO  SOCIOECONÔMICA 

Qual a sua idade? 

Sexo 

Onde você nasceu?  

Qual o grau de instrução de seu pai?  

Qual o grau de instrução de sua mãe?  

Assinale quais serviços ou bens sua família tem em seu domicílio. 

Antes de entrar na universidade, onde você estudava?  

Qual o seu nível de escolaridade completo mais alto?  

Você realizou seus estudos em cursos supletivos?  

Você participou de cursos pré-vestibulares?  

B. PRÁTICAS DE LEITURA E DE ESCRITA E ACERVOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO 

Quais desses materiais você costuma ler?  

Quando você precisa achar um número de telefone,  na maior parte das vezes:  

Quando você precisa localizar uma rua ou um local qualquer, na maior parte das vezes:  

Assinale os tipos de correspondências que você costuma receber ou escrever em sua casa:  

Quando você precisa se lembrar de compromissos familiares e/ou profissionais, de contas a pagar e/ou a receber, você costuma:  

Destas atividades, quais você costuma fazer?   

Quais destes materiais você tem em sua casa?  

O que você costuma ler no Bacharelado em Ciências e Tecnologia(BCT)? 

O que você costuma escrever no BCT?  

Na casa onde você passou sua infância tinha algum destes materiais?   

Quando criança, você costumava ver seus pais, responsáveis ou parentes, fazendo alguma destas atividades?  

C. PRÁTICAS DE LEITURA E DE ESCRITA E ACERVOS EM DIVERSOS ESPAÇOS DE SOCIALIZAÇÃO E CONVIVÊNCIA 

De modo geral, como você pratica a leitura?  

Indique, por favor, o quanto você pratica a leitura nos tipos de publicação:  [a. Revistas femininas (Cláudia, Nova,  Ana Maria, TPM, 

etc.) ] 

Indique, por favor, o quanto você pratica a leitura nos tipos de publicação:  [b. Revistas de fofocas e de novelas  (Contigo, Caras, Quem, 

etc.) ] 

Indique, por favor, o quanto você pratica a leitura nos tipos de publicação:  [c. Revistas institucionais (de  organizações não 

governamentais, de  empresas,etc. ) ] 

Indique, por favor, o quanto você pratica a leitura nos tipos de publicação:  [d. Revistas de culinária, costura ou  artesanato ] 

Indique, por favor, o quanto você pratica a leitura nos tipos de publicação:  [f. Revistas de música ] 
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Indique, por favor, o quanto você pratica a leitura nos tipos de publicação:  [g. Revistas semanais de informação  (Veja, Isto é, Época, 

etc.) ] 

Indique, por favor, o quanto você pratica a leitura nos tipos de publicação:  [h. Revistas especializadas ou técnicas  (Pequenas empresas: 

Grandes negócios,  Globo rural, etc.) ] 

Indique, por favor, o quanto você pratica a leitura nos tipos de publicação:  [i. Revistas eróticas (Playboy, Vip, etc) ] 

Indique, por favor, o quanto você pratica a leitura nos tipos de publicação:  [j. Revistas religiosas ] 

Indique, por favor, o quanto você pratica a leitura nos tipos de publicação:  [1. Jornais diários ] 

Indique, por favor, o quanto você pratica a leitura nos tipos de publicação:  [m. *Fanzines  e jornais alternativos ] 

Indique, por favor, o quanto você pratica a leitura nos tipos de publicação:  [n Livros de romances, policiais, ficção  científica ] 

Indique, por favor, o quanto você pratica a leitura nos tipos de publicação:  [o. Romances publicados em revistas  (Bianca, Júlia, Sabrina 

etc.) ] 

Indique, por favor, o quanto você pratica a leitura nos tipos de publicação:  [p. Livros de poesia ] 

Indique, por favor, o quanto você pratica a leitura nos tipos de publicação:  [q. Livros de auto-ajuda ou orientação  pessoal ] 

Indique, por favor, o quanto você pratica a leitura nos tipos de publicação:  [r. Livros religiosos/Bíblia ] 

Indique, por favor, o quanto você pratica a leitura nos tipos de publicação: [s. Livros escolares ]  

Indique, por favor, o quanto você pratica a leitura nos tipos de publicação: [t. Livros técnicos, ensaios ou de teoria ] 

Indique, por favor, o quanto você pratica a leitura nos tipos de publicação: [u. Histórias em quadrinho ]  

Indique, por favor, o quanto você pratica a leitura nos tipos de publicação: [v. Folhetos ou literatura de cordel ]  

Nos itens assinados na questão acima, você se considera leitor de publicação impressa, digital ou ambas? Justifique sua escolha.  

Quem você diria que mais lhe influenciou a prática de leitura?   

Caso você leia jornal, informe qual o formato de publicação você prefere (impressa, eletrônica ou ambas). Justifique sua escolha. 

Qual (ou quais) desta(s) parte(s) do jornal você mais lê?   

Quantos livros, aproximadamente, você leu no último ano?  

Desses livros que leu, você se lembra de algum título ou autor que o marcou? Por quê? 

Você costuma ler revistas em formato impresso, em formato eletrônico ou ambos? 

Em relação ao uso de computadores, você utiliza: 

Em qual destes locais você costuma usar computador com mais frequência?  

Com qual frequência você utiliza o computador para realizar cada uma das atividades abaixo? [Escrever relatórios e outros textos] 

Com qual frequência você utiliza o computador para realizar cada uma das atividades abaixo? [Escrever trabalhos escolares]  

Com qual frequência você utiliza o computador para realizar cada uma das atividades abaixo? [Organizar tarefas domésticas] 

Com qual frequência você utiliza o computador para realizar cada uma das atividades abaixo? [Digitar dados ou informações]  

Com qual frequência você utiliza o computador para realizar cada uma das atividades abaixo? [Elaborar planilhas e montar bancos de 

dados] 

Com qual frequência você utiliza o computador para realizar cada uma das atividades abaixo? [Consultar e pesquisar]  

Com qual frequência você utiliza o computador para realizar cada uma das atividades abaixo? [Fazer cursos à distância] 

Com qual frequência você utiliza o computador para realizar cada uma das atividades abaixo? [Pagar contas e movimentar contas 

bancárias] 

Com qual frequência você utiliza o computador para realizar cada uma das atividades abaixo? [Enviar e receber e-mails] 

Com qual frequência você utiliza o computador para realizar cada uma das atividades abaixo? [Comprar pela Internet] 

Com qual frequência você utiliza o computador para realizar cada uma das atividades abaixo? [Jogar ou desenhar] 

Com qual frequência você utiliza o computador para realizar cada uma das atividades abaixo? [Navegar por diversos sites]  

Com qual frequência você utiliza o computador para realizar cada uma das atividades abaixo? [Copiar músicas em CD ou arquivo 

eletrônico ] 

Com qual frequência você utiliza o computador para realizar cada uma das atividades abaixo? [Entrar em sites de bate-papo e discussão] 

D. PRÁTICAS DE LEITURA E DE ESCRITA E ACERVO NO ÂMBITO DE FORMAÇÃO OU ESTUDO 

Na maioria das vezes, o objetivo de você realizar suas leituras é: 

Quais destes textos você costuma ler para estudar?   

Na graduação do BCT, que atividades mais o ajudam a compreender a área de Ciências e Tecnologia? 
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Qual destas atitudes você costuma tomar quando lê para estudar?  

Que atividade complementar de sua formação mais o ajuda a dar significado a suas atividades do BCT? 

E. PRÁTICAS DE LEITURA E DE ESCRITA E ACERVO NO ÂMBITO ACADÊMICO 

Como parte da sua formação atual ou anterior, o que você lê ou lia?   

Como parte da sua função discente, atual ou anterior, o que você escreve ou escrevia?   

É solicitada para você, por seus professores, a produção de quais gêneros escritos?  

Na sua opinião, com que finalidade seus professores pedem essas produções escritas?  

Você já fez algum curso de capacitação (idiomas, informática, relações humanas etc.)? (Não vale contar ensino formal)  

Com qual objetivo você ingressou no BCT?  

Quais destas tarefas você faz ou fez?  

F. PRÁTICAS DE LEITURA E DE ESCRITA E ACERVOS NO ÂMBITO DA RELIGIÃO 

        As perguntas de 1 a 4 devem ser respondidas somente se você exerce uma prática religiosa. 

Com qual frequência você costuma participar da missa, reunião ou culto?  

O que você faz durante o ritual religioso?  

O que você faz quando se encontra em alguma comunidade religiosa?  

No local onde se realizam as atividades religiosas, há materiais como:  

No geral, quais práticas de leitura e de escrita você efetua no cotidiano fora da universidade? 

Que diferenças existem entre ler uma publicação impressa e ler uma publicação digital? 

Que estratégias você utiliza para a leitura impressa? 

Que atitudes você toma para a leitura virtual? 

Que diferenças existem entre a escrita impressa e a escrita digital? 

No geral, você se considera: leitor/escrevente de publicação impressa; leitor/escrevente de publicação digital; ou ambas? Justifique sua 

resposta? 
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APÊNDICE B – Modelo da entrevista semiestrututurada aplicada aos graduandos. 

 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes 

Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem 

Entrevista com os graduandos do Bacharelado em Ciências e Tecnologia 

Entrevista semiestruturada 

 

Nome: ................................................................................................................................ 

Idade: ........... 

Experiência em outro curso de graduação: .......................... Qual? .................................. 

Experiência em outro país? ......... Qual? ........................................................................... 

Nível de escolaridade dos seus pais.................................................................................. 

............................................................................................................................................ 

Existem diferenças entre ler uma publicação impressa e ler uma publicação digital. Que diferenças são essas? Que 

estratégias são usadas em cada tipo de publicação? Quais delas são comuns? Quais são específicas? 

1.Quando você pensa em leitura o que vem à sua mente? 

2.E escrita? 

3. No seu cotidiano, o que você costuma ler? 

4. E o que costuma escrever? 

5. Qual sua relação com a escrita? É de prazer, de obrigação, de cumprimento de atividades domésticas ou 

acadêmicas? 

6. Na graduação em Ciências e Tecnologia, como se caracterizam suas práticas de leitura? (Quantidades de textos 

para ler, cobrança do professor, grau de dificuldade de abordagens dos textos ou livros, meio de disponibilização 

do material). E de escrita? 

7. Que estratégias você usa quando precisa ler um texto impresso? 

8. E o texto em meio digital? 

9. Que tipo de publicação você prefere? Por quê? 

10. Que diferenças você percebe entre a escrita impressa e a escrita digital? 

11. Que práticas de leitura e escrita você desenvolve no seu cotidiano e pensa que seriam aproveitáveis no 

bacharelado em Ciências e Tecnologia? 

12.  Você se considera um leitor/escrevente de publicação impressa, de publicação digital ou ambas? Por quê? 
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APÊNDICE C – Termo de autorização assinado pelos colaboradores e professores de PLE. 
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ANEXO 1 – Plano de curso de Prática de Leitura e Escrita II. 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

ESCOLA DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA 

PRÁTICAS DE LEITURA E ESCRITA II (ECT 1205) – 2011.1 

Profª Drª Glícia Azevedo Tinoco e Prof. Dr. José Romerito Silva 

AULA 01 – 21 fev. 2011 

PLANO DE CURSO 

EMENTA DA DISCIPLINA 

Práticas de leitura e produção de textos para a área de Ciências e Tecnologia, concentrando-se nos processos de 

argumentação. Foco nos gêneros artigo de opinião, carta argumentativa, artigo de divulgação científica, em seus aspectos 

enunciativo-pragmáticos (subjetividade, viés temático, gerenciamento de vozes) bem como nos procedimentos de textualização e 

codificação léxico-gramaticais. Ênfase nos processos de escrita e reescrita. 

CRONOGRAMA 

 Encontros presenciais: 23/02 – 02/03 – 16/03 – 23/03 – 30/03 – 06/04 – 13/04 – 20/04 – 27/04 – 04/05 (vista de prova 

e revisão p/ exame final) 

 Encontros a distância: 26/02 – 05/03 – 12/03 – 19/03 – 26/03 – 02/04 – 16/04 – 30/04  

 Avaliações culminativas: 1ª avaliação–09/04(sábado); 2ª avaliação– atividades presenciais; 3ª avaliação– atividades 

pelo Sigaa; Exame final– 11/05 

CONTEÚDOS 

1. Argumentação. 1.1. Estrutura do texto argumentativo. 1.2. Estratégias de argumentação. 1.3. Defeitos de 

argumentação. 2. Gêneros argumentativos: artigo de opinião, carta argumentativa, artigo de divulgação científica. 2.1. Aspectos 

enunciativo-pragmáticos do texto. 2.1.1. Estratégias de manifestação da subjetividade. 2.1.2. Viés temático. 2.1.3. Vozes no discurso. 

2.2. Textualização e recursos léxico-gramaticais. 3. Processos de escrita e reescrita. 

METODOLOGIA 

Aulas expositivo-interativas. Atividades de leitura e produção de textos na área de C&T. Desenvolvimento de 

estratégias de leitura. Explicitação de critérios de produção, análise e correção de textos argumentativos, face às dimensões macro 

(de textualidade e de discursividade) e microtextual (adequações léxico-gramaticais). Processos de escrita e reescrita.  
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ANEXO 2 – 1ª Avaliação culminativa (09 abril 2011) 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

ESCOLA DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA 

PRÁTICAS DE LEITURA E ESCRITA II (ECT 1205) 

Prof. Dr. José Romerito Silva e Profa Dra Glícia Azevedo Tinoco 

 

1ª AVALIAÇÃO CULMINATIVA (09 abril 2011) – Tipo 2 
 
Graduando(a): __________________________________________________________________________ Turma: ____  
 

Em breve, pais decidirão: dar uma pilha de livros ou um tablet aos filhos? 
Nathalia Goulart  

Muitos clássicos da literatura já estão disponíveis para tablets e e-readers. Outros mais estão a caminho, e o 

mesmo vale para obras contemporâneas que servem à formação e ao deleite de crianças e adolescentes. Em língua 
portuguesa, já é possível ler nos dispositivos fábulas narradas pelos irmãos Grimm e as instigantes aventuras de Julio Verne, 
como Viagem ao Centro da Terra, entre outros. Isso é apenas uma pequena parcela do que já se faz em língua inglesa, por 
exemplo, que conta com milhares de obras prontas para a leitura. "Estamos próximos da revolução digital", afirma Mauro 
Palermo, diretor da Globo Livros, que até o fim deste ano vai colocar nos tablets todo o acervo infanto-juvenil, incluindo os 
clássicos assinados por Monteiro Lobato. "É um caminho sem volta", diz.  

A ideia de tirar o tradicional livro impresso das mãos das crianças e trocá-lo por um iPad (da Apple) ou similar 
pode assustar os pais. Mas não causa a mesma reação nos estudiosos. Para eles, não existem restrições para leitura na nova 

plataforma. "O universo digital exerce fascínio nos jovens e, com ajuda dos tablets, pode apresentar a leitura para esse 
público de forma surpreendente", afirma Marcos Cezar Freitas, pedagogo da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp).  

Ismar de Oliveira Soares, coordenador do Núcleo de Comunicação e Educação, da Universidade de São Paulo 
(USP), vai mais longe. Ele acredita que o dispositivo eletrônico se coloca, com sucesso, como alternativa ao formato secular 
do livro impresso em papel. "Trata-se de um novo mundo", diz. A principal vantagem, na visão dele, é a praticidade: a 
capacidade dos tablets e e-readers de "carregar" centenas e até milhares de obras. Isso facilita a vida de todos os usuários, 
mas especialmente das crianças e adolescentes, sempre às voltas com pilhas de obras de leitura obrigatória. "Se é possível 
carregar diversos livros em um único aparelho, por que não aproveitar essa facilidade?"  

Não há razões pedagógicas, portanto, para as editoras pouparem esforços na transposição de suas obras para o 
formato digital. Elas agora estão de olho nas razões de mercado – e são notícias animadoras. Em 2010, os brasileiros 
importaram oficialmente 64.000 iPads, segundo dados da Receita Federal. Isso não incluiu aparelhos que cruzaram a 
fronteira na bagagem de turistas que voltaram ao país, nem rivais como o Galaxy Tab, da Samsung, ou e-readers. A 
expectativa é que até o fim deste ano sejam vendidos mais 300.000 aparelhos da Apple por aqui. Somem-se a isso os 
dispositivos das demais marcas e também os leitores de e-books. "Nossos investimentos estão crescendo de acordo com a 
ampliação do mercado consumidor", diz Breno Lerner, superintendente da Editora Melhoramentos. Por ora, a empresa já 
oferece versões digitais dos livros de Julio Verne e Ziraldo, além da coleção Sherlock Holmes.  

A Abril Educação, grupo que reúne as editoras Ática e Scipione e é controlado pela família Civita, que também 
é dona da editora Abril, que publica Veja, é outra que vai reforçar o acervo disponível para crianças e jovens. A empresa em 
breve colocará nas mãos dos jovens leitores obras de autores cuja leitura tornou-se quase compulsória no país, caso de Ana 
Maria Machado e Marcos Rey. "As novas plataformas, como os tablets, são um desafio do qual não vamos nos furtar", diz 
Ana Teresa Ralston, diretora de tecnologia de educação e formação de professores da Abril Educação.  

O preço é também um atrativo. Superada a aquisição do próprio dispositivo (a partir de 1.700 reais, no caso do 
tablet, e 650 reais, para o leitor de e-book), compra-se obras de Machado de Assis e Eça de Queirós, por exemplo, por 
menos de 4 reais nas lojas virtuais da Apple e da Amazon. A versão impressa sai, no mínimo, pelo dobro. Na loja virtual 

Aldiko, para a tecnologia Android, sistema operacional que dá vida ao Galaxy Tab, há obras gratuitas – ainda em pequeno 
número em português, é verdade. Mas essa oferta deve crescer à medida que cresça a demanda – e vice-versa: a procura 
maior deve forçar a oferta de mais títulos. "A tendência é de expansão", diz Lerner, da Melhoramentos. Para quem ainda se 
assusta com a ideia de ver uma criança lendo clássicos, como A Ilha do Tesouro ou Vinte Mil Léguas Submarinas, em um 
tablet, vale a lição de Ismar de Oliveira Soares, da USP: o que importa é o conteúdo.  

 
Disponível em: <http://www.livrosepessoas.com/2011/02/27/em-breve-pais-decidirao-dar-uma-pilha-de-livros-ou-um-tablet-aos-filhos/>. 

Acesso 26/03/2011. Com adaptações.  

 

QUESTÃO DISCURSIVA 
A necessidade de instalar uma biblioteca setorial na Escola de Ciências e Tecnologia/UFRN tem provocado muita 

polêmica entre direção, coordenação, docentes, discentes e funcionários da instituição. Vejamos algumas posições já 
explicitadas.  

Na perspectiva da Profa Edna Rangel, os livros impressos propagam valores universais e despertam emoções que, 

a despeito do tempo decorrido desde a leitura, jamais são esquecidos. Cientes disso, geração após geração, muitos pais se 
preocupam em reunir esse tesouro em uma estante, presenteando os filhos com uma seleção dos melhores livros. Esse traço 
sociocultural seria perdido se a materialidade dos livros e das estantes fossem substituídas por um tablet ou um e-reader. 
Além disso, diferentemente do que ocorre com os livros impressos, a leitura dos e-books tende a ser superficial devido a 
uma série de fatores: a bateria pode acabar, a conexão com a Internet pode cair, a luminosidade da tela pode cansar mais 
rapidamente a vista do leitor. Com os livros impressos, nada disso acontece. Sendo assim, para a Profa Edna Rangel, a 
biblioteca setorial da ECT tem de ser um templo do saber impresso, não se submetendo às intempéries digitais.  
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Já para o Prof. Lauro Meller, estamos em plena virada digital e não podemos ir de encontro a isso. Ele acredita 

que os e-books são muito mais vantajosos do que o formato secular do livro impresso em papel. A principal vantagem é a 
praticidade: os tablets e e-readers podem "carregar" centenas e até milhares de obras. Isso facilita a vida dos leitores e 
remete a uma outra vantagem: os livros digitais não ocupam tanto espaço físico. Uma biblioteca imensa pode ser acomodada 
em uma sala pequena se o acervo é digital. Além disso, do ponto de vista do crescimento intelectual proporcionado pela 
leitura, o que importa é o que se lê. Se o livro é de qualidade, não importa se ele está impresso ou digital. Se o conteúdo é de 
qualidade e estiver digitalizado, tanto melhor, menos peso para carregar. Nesse sentido, segundo o Prof. Lauro Meller, a 
biblioteca setorial da ECT tem de corresponder às novas tecnologias de seu tempo e, portanto, ser uma biblioteca de acervo 
digital.  

A Profa Marcela Silvestre, por sua vez, tão consciente do valor sociocultural do livro impresso na história da 
humanidade quanto da revolução representada pelas novas tecnologias que viabilizam a existência de acervos digitais, 
defende a instalação de uma biblioteca setorial na ECT que acomode livros impressos e livros digitais. Para ela, a biblioteca 
setorial da ECT tem de oferecer aos usuários as qualidades da tradição impressa e as vantagens da digitalização.  

 

PROPOSTA 1  
A partir das considerações acima explicitadas, escreva um artigo de opinião, no qual você explicite sua 

preferência por UM dos tipos de biblioteca setorial para a Escola de Ciências e Tecnologia. Seu texto será publicado no site 

“ECT Divulga” e terá como público-alvo os docentes, funcionários e discentes da ECT, além dos demais componentes da 
comunidade universitária que se interessam pela temática em questão.  

Seu artigo de opinião deve apresentar uma tese explícita, alicerçada por, pelo menos, dois argumentos, e 
obedecer aos seguintes critérios: atribuição de um título; estrutura composicional de acordo com o gênero discursivo 
solicitado; argumentos desenvolvidos conforme a linha de raciocínio adotada; extensão mínima de 20 linhas e, no máximo, 
de 30; linguagem conforme o padrão culto.  
 

PROPOSTA 2  
Ciente da tese assumida pela Profa Edna Rangel, pelo Prof. Lauro Meller e pela Profa Marcela Silvestre sobre a 

polêmica “bibioteca setorial da ECT com livros digitais e/ou livros impressos”, escreva uma carta argumentativa, na qual 
você argumente em favor da posição contrária à de seu(sua) interlocutor(a). Nessa carta, você tentará convencer o(a) 
destinatário(a) de que a posição assumida por ele(ela) não condiz com a sua. Para tanto, explicite sua tese e defenda-a com, 
pelo menos, dois argumentos.  

Além disso, seu texto deve obedecer aos seguintes critérios: estrutura composicional de acordo com o gênero 
discursivo solicitado; interlocução com o(a) destinatário(a); argumentos desenvolvidos conforme a linha de raciocínio 
adotada; extensão mínima de 20 linhas e, no máximo, de 30; linguagem conforme o padrão culto.  

 

Obs.:  
a) à fuga do tema e/ou do gênero solicitado, será atribuída nota zero;  
b) ao artigo de opinião ou à carta argumentativa com extensão inferior a 20 linhas, será atribuída a nota zero;  
c) em lauda numerada, não se deve pular linha. 
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ANEXO 3 – Produção dos graduandos colaboradores. 

 

Artigo de opinião de Melissa  

 

Biblioteca setorial deve atender todos os gostos 

O curso de ciências e Tecnologia da UFRN possui um grande número de alunos. Por esse 

e por outros motivos, faz-se necessária a construção de uma biblioteca setorial. Este assunto tem 
gerado muita polêmica, principalmente para decidir que tipo de livros serão comprados: digitais ou 

impressos. 

Se pensarmos na dimensão da biblioteca, muitos defenderão que se este apenas posuir 

acervo digital, o espaço físico. Porém, também temos que levar em consideração que esta biblioteca 

deverá possuir e-readers ou tablets, aparelhos utilizados para a leitura destes livros (custam em torno 

de 1.700 reais para tablets e 650 para os e-readers, e são necessários, uma vez que são poucos os 

alunos que possuem estes aparelhos. Portanto, uma desvantagem. 

Apesar desses fatos, é inegável que os livros digitais têm ganhado espaço no meio aos 

impressos. Não é pra menos: são mais práticos (em e-reader pode carregar centenas de obras), e esse 

mercado está em expansão, o que faz com que cada dia sejam disponíveis mais obras no formato 

digital. 

Da mesma forma, não podemos desconsiderar que os livros digitais ainda são preferência 
de muitos. Aqui na ECT, o livro impresso é preferido para estudo pelos alunos. Primeiramente 

porque não são todos que possuem os aparelhos propícios, sem mencionar que a bateria pode acabar. 

Aqui na escola já vi muitos alunos que compartilham com seus colegas links para download de livros 

utilizados no curso. Mas dias depois esses mesmos estudantes procuram um meio de imprimi-lo. 

A biblioteca setorial para o curso de Ciências e Tecnologia já é necessária. Os livros 

encontrados nela devem atender a toda a demanda: tanto para os alunos  que gostam do bom e velho 

livro impresso, como para aqueles que preferem os e-books. 

 

Carta argumentativa de Alice Alves 

 

Natal, Abril de 2011 

Professora Edna Rangel, 

Venho até a senhora, através dessa carta, expor meu ponto de vista quanto à sua posição 

frente a instalação da biblioteca na ECT, Escola de Ciências e Tecnologia, onde a senhora se mostra 
contra a implantação de livros digitais no acervo. 

   Não podemos ir contra o avanço da tecnologia, não é? Se a senhora prestar atenção nas 

coisas que possui, em casa ou no trabalho, verá que utiliza aparelhos que facilitam sua vida e talvez, 

se parar para pensar, nem abre mão deles. Com os livros digitais não é diferente. 

 Hoje em dia, dificilmente alguém resiste às novas tecnologias, principalmente os jovens, 

que são facilmente atraídos pelo “gosto” do novo, da descoberta. Já imaginou quantos alunos se 

interessariam pela leitura só pelo fato dos livros se apresentarem em formato digital? Garanto que 

muitos. 

   E esse interesse, com certeza, atravessaria as paredes da biblioteca. Uma vez começada a 

leitura de um livro, é quase um sacrifício interrompê-la sem antes chegar ao fim. E aí temos mais um 

motivo para a aceitação dos livros digitais: essa leitura pode ser feita em casa, no carro, em 

viagens...em qualquer lugar! 
   Aceite a seguinte proposta: se renda à facilidade e praticidade da leitura dos livros 

digitais, a senhora vai adorar. 

Eu, como aluna da ECT, fico na torcida pela implantação dos livros digitais em nossa 

biblioteca. Não vejo a hora de conhecer esse mundo novo, e me deliciar com novas leituras. 

Atenciosamente, 

Alice Alves, aluna ECT. 
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Artigo de opinião de Ruan 

 

Biblioteca setorial da ECT: Digitalização 

e tradição podem andar juntas. 

 

A biblioteca setorial da Escola de Ciências e Tecnologia da UFRN pode ser construída 

num modelo de acervo baseado nas duas formas de suporte de conteúdo; os livros impressos e os 

livros digitais. Os e-books são mais cômodos e práticos, podem armazenar até milhares de títulos e 

oferecem a interatividade dos links; mas, quando o assunto pesquisado exige alta concentração para 

que se possa apreender e trabalhar o conhecimento em uma necessidade específica, somente o livro 
impresso consegue suprir essa lacuna. 

A leitura em suporte digital oferece dinamismo e alto fluxo de informações “linkadas”, 

porém, essas características podem tornar superficial ou de difícil assimilação a leitura de uma obra 

científica, ou de conhecimento técnico, por exemplo. Já o livro impresso, proporciona uma leitura 

mais introspectiva e reflexiva, independentemente de fatores virtuais, e além disso nos despertam 

emoções e sentimentos, que podem ser preservados e nunca se tornarão obsoletos. 

Concluindo, outro fator decisivo para implementação da nossa biblioteca se chama custo. 

Levando em consideração a inquestionável vida útil dos livros impressos, é plausível que o acervo 

contemple esse tipo de livro. Logicamente, devemos também aderir aos livros digitais, pois eles 

apresentam pontos bastantes construtivos para nosso crescimento intelectual. 

 

 

 

 

 

 

 


