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RESUMO 

Este estudo é resultado de uma pesquisa empírica com jovens e a sua inserção no 
mundo web, através de textos virtuais na internet como meio de comunicação, a fim de 
obter uma aprendizagem cognitiva inter-relacionada a sociedade e sua 
contemporaneidade. Nesse sentido, os jovens internautas ao perceberem que o mundo 
web proporciona um leque de conhecimentos essenciais para a sua formação pessoal, 
cultural e social, buscam informações condizentes ao seu interesse, possibilitando o 
desenvolvimento humano de forma a prepará-los para a adaptação no meio social. 
Tomamos como embasamento teórico, autores como: Silva, Freire, Freitas, Costa, 
Lajolo, Marcuschi e Chartier. Nota-se que os jovens estão se atualizando através da 
leitura na tecnologia (texto virtual), e partilham da leitura tradicional (texto 
impresso),ato essencial para adquirir saberes para seu mundo ‘moderno’. 

Palavras-chave: leitura – internet - texto virtual 

ABSTRACT 

This study is a result of empirical research with young people and their integration into 
the Web world, through virtual texts on the Internet as a medium of communication in 
order to obtain an inter-related cognitive learning society and the contemporary. In this 
sense, young Internet users to realize that the world web provides a range of skills 
essential to their training staff, cultural and social information seeking conditions to its 
interests, enabling human development in order to prepare them to adapt in the middle 
social. We as a theoretical foundation, authors such as: Smith, Freire, Freitas, Costa, 
Lajolo, and Marcuschi Chartier. Note that the youngsters are catching up by reading the 
Internet (virtual text) and share the traditional reading (text printed), an act essential to 
acquire knowledge for their world 'modern'. 
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IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 2 

1-INTRODUÇÃO 

As transformações ocorridas na sociedade contemporânea exigem a cada dia o 

desenvolvimento de novas habilidades e competências dos indivíduos, a fim de que não 

se distanciem das transformações ocorridas no seu tempo, levando-os à busca constante 

de atualização. Nessa perspectiva, a leitura e escrita ao se popularizarem no mundo 

virtual, possuem características próprias, possibilitando a interação e a produção de 

conhecimento no ciberespaço, contribuindo para uma sociedade numa “mutação 

comunicativa revolucionária contemporânea” (COSTA, 2006).  

Na ótica de Silva (2003, p 97) “a web é, hoje, um espelho do mundo real”, tanto 

em relação às atividades comerciais, quanto a educacionais estão presentes no mundo 

virtual, ampliando as comunicações, sendo fator motivador para alunos e professores de 

forma a favorecer a educação, principalmente no que se refere à formação cognitiva 

através das suas leituras e escritas virtuais.  

Diante da questão envolvendo a leitura virtual dos jovens internautas, questiona-

se: Qual a concepção que os jovens têm sobre a internet? Que tipo de leitura virtual eles 

apreciam no mundo web? Esse espaço interativo modificou o seu gosto da leitura de 

textos impressos? Eles consideram seu aprendizado, obtido pela internet, gratificante ou 

desestimulante? A maioria desses leitores prefere escrever na internet por esta 

proporciona-lhe uma gama de espaço e rapidez para a comunicação? Qual a frequência 

de acesso semanal desses aprendizes no mundo virtual? Nessa perspectiva, a princípio 

pensar-se que a tecnologia seja suporte que desenvolva as habilidades cognitivas dos 

jovens no ciberespaço, assim como os estimulam a serem mais instigadores para o 

saber, embora haja pesquisadores acreditam que a tecnologia distancia os internautas de 

aprofundamentos na leitura de livros. 

Partindo da hipótese de que a leitura por si só proporciona uma revolução de 

mentes, associada à internet, se transformará numa revolução em potencial para o 

processo de ensino-aprendizagem dos jovens, visto que integra a tecnologia, apreciada 

pela juventude, ao ato de ler, contribuindo na formação dos mesmos e numa escola que 

não ficará ultrapassada com esta junção.  

Este estudo aborda a discussão em torno da leitura e seus benefícios para a 

formação do ser humano, sua evolução e a visão atribuída a esta pelos jovens como 

meio de lazer e obtenção de saberes primordiais para o cidadão, como suporte para 
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enfrentar os desafios, superar as barreiras que envolvam a arte da leitura escrita das 

pessoas. 

2-ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

2.1-A LEITURA FORMANDO MENTES NA ESCOLA: CONCEITO E REFLEXÃO 

A educação é primordial para o desenvolvimento humano e “deve transmitir, de 

fato, de forma maciça e eficaz, cada vez mais saberes e saber-fazer evolutivos, 

adaptados à civilização cognitiva, pois são as bases das competências do futuro” 

(UNESCO, 1996, p.77), assim, esses saberes devem ser significativos, e devem fornecer 

subsídios necessários para a sua inserção e adaptação no mercado de trabalho, no meio 

social e sobrevivência no seu mundo. 

Nessa perspectiva, a leitura é essencial para a formação do ser humano em 

diversos âmbitos e peça chave para a sua qualificação interior e exterior e o ato de ler é 

“um pré-requisito para as diversas aprendizagens previstas no currículo escolar” 

(SILVA, p.10, 2008). Sendo, portanto, meio para vencer os obstáculos dessa sociedade  

globalizada e competitiva. 

Segundo Rui Canário (2006), faz-se necessário que a escola evolua da repetição 

de informações para a produção de saberes, fazendo emergir os princípios da educação 

permanente. Este autor acrescenta que há uma necessidade de pensar na educação como 

uma vida que atravessa diversas etapas do homem, este deve ser posto em atividades 

educativas que o direcione ao aprender, dessa forma oposto ao ensinar, visto que, o 

processo de aprendizagem deve ser articulado às experiências, buscando a valorização 

processos educativo “não-formais e reorganizar todo o sistema educativo em função dos 

princípios da continuidade e da globalidade dos processos de aprendizagem.” 

(CANÁRIO, 2006, p.44). Diante disso, a leitura contribui na desenvoltura do processo 

de aprendizagem do aluno na escola, está presente em todos os níveis educacionais, 

propicia conhecimento, prazer e, além de oferecer um equilíbrio interno, transmite 

aprendizagem que traduz num crescimento significativo (TAVARES SILVA, 2004, 

p.10).  

Segundo Geraldina Witter (2004, p.5) a leitura é “um comportamento complexo 

multideterminado que ocupa uma parte significativa na vida das pessoas”, de modo a 

ocasionar um desenvolvimento que auxilie a atingir seus objetivos, embora para esse 

desenvolvimento acontecer o leitor precisa desenvolver a criticidade e criatividade no 

meio social. Os textos lidos pelas pessoas servirão de suporte para a compreensão dessa 
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complexidade letrada. Na ótica de Braibant (1997) “a leitura é uma habilidade mental 

complexa” composta de diversas componentes diferentes, todavia, complementares, não 

é apenas uma competência, mas um conjunto. (BRAIBANT, 1997).  

Assim, o ato de ler é mais abrangente sendo “um processo cognitivo que envolve 

aptidões auditivas e visuais e as suas inter-relações dialéticas” (RANGEL, 2005, p.01), 

portanto, ela envolve bem mais que apenas a expressão visual.   

Na concepção de Silva (2008, p.38), a leitura é “um instrumento que propicia o 

contato à distância com outras pessoas, grupos e povos                               

e o conhecimento acerca do homem e do mundo”, ressaltando a intensidade da 

importância da leitura significativa para a formação e comunicação humana, sendo, 

portanto, fonte de formação, informação, lazer, desenvolve habilidades e competências 

na escrita e oralidade, além de integrar o cidadão no contexto social e cultural. 

Corroborando com Morin (2004, p.52), o “homem se realiza plenamente como ser 

humano pela cultura e na cultura” e o ato de ler é essencial para esta realização. 

2.2- O SURGIMENTO DA LEITURA: FORMAÇÃO INTEGRAL DO INDIVÍDUO 
SOCIAL 

A leitura surgiu da necessidade do homem de comunicar-se e compreender os 

escritos expostos através de figuras (hieróglifos), mais tarde, de símbolos e por último, 

de letras (palavras). Na antiguidade, a aprendizagem relacionada à leitura era destinada 

apenas aos homens da classe dominante. Assim, os responsáveis pela escrita eram os 

escribas reais que pertenciam à casta de técnicos (escravos ou clérigos) que dependiam 

do poder para exercer suas funções (BARTHES, COMPAGON, 1987, p.184). 

Mais tarde, no século XIX, as mulheres aprendiam a ler, no entanto eram 

proibidas da aprendizagem da escrita, ‘instrumento de uma perigosa independência’ 

(CHARTIER, 2009 p.81), que só podia ser apreendida pelos homens, estes pertencentes 

à classe dominante. Portanto, o domínio da leitura era considerado “ameaça à 

dominação, por isso negado às camadas populares” (SOARES, 2004, p.25) o acesso ao 

conhecimento do mundo letrado, logo, poucos podiam usufruir dessa habilidade na 

sociedade passada. 

Diante disso, a leitura passou por processos de transformações, em que aos 

poucos a tornou conhecida, “divulgada” e “compartilhada”, reduzindo o excesso de 

controle. Entretanto, os leitores tinham um limitado acesso aos livros, e quando se 

tratava das “classes populares, as mulheres e as crianças foram grupos sistematicamente 
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considerados como desprovidos de autonomia para escolherem e fazerem por si mesmos 

as suas leituras, necessitando do acompanhamento de padres, pais ou tutores” (BELO, 

2008, p.56). Percebe-se o quanto era importante ler, mas esse privilégio de poucos 

sofria a influência e o controle do clero e do meio social que impunham o tipo de leitura 

proposta à população.  Nesse sentido, alguns preconceitos\distanciamentos à leitura vêm 

da nossa história, atitudes de opressores do passado, que promoviam obstáculos para 

quem quisesse seguir a trilha do conhecimento letrado.  

Assim, dessa carência é que surgiu a necessidade de uma orientação ampla 

direcionada a ampliar e partilhar o conhecimento proporcionando às pessoas 

acessibilidade a leitura e escrita através de livros, revistas, textos diversos e da internet, 

via web ou biblioteca, a fim de que pudesse desenvolver a sua cognição.  

2.3- A LEITURA NA MODERNIDADE: ‘INVASÃO’ DA LEITURA VIRTUAL NA 
SOCIEDADE   

Atualmente, há uma grande expansão do mundo web na sociedade, esta sentiu 

a necessidade de se adequar a essa nova realidade, enveredando no espaço da internet. 

Assim, lentamente, o ser humano está se adaptando as transformações midiáticas e se 

modernizando para atualizar-se a esta nova forma de interação social, através dos textos 

virtuais, ou simplesmente, dos hipertextos.  

O hipertexto é definido como “conjunto de blocos autônomos de texto, 

apresentado em meio eletrônico computadorizado e no qual há remissões associando 

entre si diversos elementos” (FERREIRA, 2001), esses elementos (links) permitem ao 

leitor o manuseio e liberdade de passar diretamente entre eles ou se preferir escolher o 

rumo da sua leitura que corresponda aos seus interesses na sequência. Os primeiros 

hipertextos surgidos foram as “enciclopédias”, em seguida veio à internet, considerada 

“um hipertexto produzido coletivamente num contexto ciberespacial, tecnicamente 

interligado por uma imensidade de computadores plugados em rede universal” 

(COSTA, 2006, p.22). Neste mundo web, entre o leitor e escritor a fronteira é incerta, 

porque há um papel ativo do leitor e oportunidade diferenciada do texto 

tradicionalmente impresso, ampliando a relação dos internautas com os textos virtuais. 

A internet surgiu como um meio de comunicação veloz, completo, poderoso e 

eficaz no processo de transformação cultural de toda sociedade, e essas transformações 

“afetaram a relação dos indivíduos com o conhecimento e produziram transformações 

no seu modo de vida” (FREITAS, 2006, p.30) favorecida pelo computador. O seu 
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surgimento de forma intensificada realizou a concretização do sonho de comunicação 

intermundial de realidades distintas. Além de facilitar as nossas tarefas cotidianas e 

enriquecer as aulas tornando-as atrativas e dinâmicas para os jovens. 

Diante disso, ainda há professores resistentes a aderir às inovações e diversas 

instituições, que apesar dos investimentos financeiros dos programas federais, 

continuam sem aplicar essa tecnologia no dia a dia escolar. Há progressos positivos em 

relação à inserção tecnológica na vida das pessoas que perceberem a agilidade da 

internet na sua vida pessoal, cultural e social, trazendo um mundo construtivo e novo. 

Sob esse olhar, as pessoas perceberam que a internet, como parte da inovação 

científica e tecnológica, trouxe mudanças nos paradigmas educacionais, despertando a 

necessidade de profissionais perceberem a urgência de “reformular as mentalidades”, 

(MORIN, 2004, p.17), ou seja, reformar o pensamento e fundamentos e recriar métodos 

que insiram aportes tecnológicos para a formação dos indivíduos, tornando-os 

contextualizados com o mundo. Dessa forma, há a necessidade de aplicar esses 

conhecimentos adequando-os à realidade do discente no seu processo de aprendizagem 

no século XXI, desafiando a educação arcaica na busca da interação ao mundo 

contemporâneo. 

A leitura virtual se expandiu, acompanhando o crescimento exponencial da 

internet na contemporaneidade, dando mais espaço para o letramento digital e as 

habilidades relacionadas à interpretação da leitura e escrita tão necessárias a 

comunicação do ser humano pela mídia on-line. Assim, “o texto e a leitura receberam 

hoje um novo impulso, ao mesmo tempo uma profunda mutação”, graças ao processo de 

digitalização (LÉVY, 1996, p.30). 

Nessa perspectiva de inserção tecnológica, o ato de ler e escrever em contextos 

virtuais tornou-se comum entre as pessoas, principalmente entre os jovens. A internet 

possibilitou a interação com o outro e com o meio, de forma a desenvolver as suas 

habilidades metalingüísticas e metacognitivas abrindo novos horizontes. Essa leitura 

tornou-se capaz de quebrar as barreiras entre as culturas, aproximando-as, uma vez que 

“as culturas devem aprender umas com as outras... Compreender é também aprender e 

reaprender incessantemente” (MORIN, 2004, p.102) visando uma conectividade 

planetária entre os povos, sendo mais comungada através da rede, da internet. 

Percebe-se que a internet é uma interface essencial para o desenvolvimento dos 

jovens de modo que estes possam, através desse recurso, mediar relações construtivas 
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para a sua formação individual, cognitiva e social. Dessa forma, os recursos midiáticos 

são de suma importância para o progresso tecnológico nas instituições educativas para 

que obtenham êxito e “esses processos sociais atualizam a nova relação do saber” 

(LEVY, 1999, p.177). 

 
3-METODOLOGIA  

3.1-Método 

Trata-se de uma pesquisa de cunho descritivo que se sustentará pela abordagem 

quantitativa, através de um questionário com questões estruturadas e semi-fechadas, 

realizado em dia pré-estabelecido na cidade de Porto Real do Colégio - AL. Na pesquisa 

quantitativa, segundo Falcão e Régnier (2000, p.232), os dados quantitativos propiciam 

“a informação que não pode ser diretamente visualizada a partir de uma massa de dados 

poderão sê-los se tais dados sofrerem algum tipo de transformação que permita a 

observação de um ou outro ponto de vista”. Nesse sentido, os autores informam que “a 

quantificação abrange um conjunto de procedimentos, técnicas e algoritmos, destinados 

a auxiliar o pesquisador a extrair de seus dados subsídios para responder a(s) 

pergunta(s) que o mesmo estabeleceu como objetivo do seu trabalho” (FALCÃO, 

RÉGNIER, 2000, p.232). 

3.2-Amostra  

Participaram dessa pesquisa, 20 jovens que concluíram a educação básica na 

rede pública de ensino. A metade desses jovens está se preparando para prestar o 

vestibular no final do ano (esta escolha de turno foi intencional, uma vez que os 

participantes demonstraram interesse no estudo e afirmaram acessar a internet com 

frequência. Alguns responderam ao questionário via e-mail, demonstrando que o mundo 

web está no seu cotidiano. Os jovens participantes possuem idades variadas e rotinas 

diárias distintas. A pesquisa foi aleatória, garantindo a “amostra representativa de uma 

população garantindo a capacidade de generalização” (BABBIE, 1990, apud 

CRESWELL, 2007, p. 164) só foi aplicado o questionário a alguns internautas.    

3.3-Instrumento  

O instrumento utilizado nesse estudo foi um questionário de vinte e quatro 

questões, dividido em duas partes, que se completam: questões socioeconômicas (para 

identificar as variantes e conhecer a realidade dos alunos); questões sobre o uso da 
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internet, sites prediletos, textos lidos na internet (texto virtual) e texto impresso. Havia 

questões com uma opção de escolha e com uma escala categórica que informa sobre as 

prioridades sobre o texto virtual e a internet para os participantes. 

3.4-Procedimentos 

Os pesquisadores abordaram os jovens e conversaram sobre objetivo da pesquisa 

e pediram autorização para realizá-la. Em seguida, os questionários foram entregues 

para serem respondidos individualmente, na presença das pesquisadoras. No espaço 

web, os internautas receberam o questionário por e-mail em formato ‘word’ e ‘PDF’ e 

havia uma nota esclarecendo o porquê daquelas questões. Os participantes foram 

convidados a fazer parte do estudo voluntariamente, sabendo que teriam o seu 

anonimato respeitado nesse estudo. 

3.5-Análise de dados 

Os dados referentes ao questionário foram analisados, comparados e por meio de 

estatísticas descritivas simples de porcentagem, acompanhados de quadros para 

especificar os resultados. Em relação, a estatística descritiva simples, foi calculada a 

proporção de participantes que havia opinado sobre a sua relação com a internet, sites e 

textos virtuais, focando o que eles consideram primordial no espaço interativo para a 

sua formação. O questionário serviu para verificar as divergências e semelhanças nas 

respostas entre os jovens e preferências entre ser leitor de texto virtual e texto impresso. 

4-RESULTADOS E DISCUSSAO 

Nesta pesquisa, os resultados mostram que havia participantes do sexo 

masculino e feminino. 55% dos participantes possuem até 21 anos, os outros 35% tem 

entre 22 a 30 anos, enquanto apenas 10% tem acima de 30 anos que reforçam a amostra 

almejada de ter participantes jovens. Desses 75% tem o Ensino Médio completo e 25% 

iniciou o curso superior, entretanto, estes pretendem prestar vestibular numa 

universidade pública. Entre os entrevistados 100% explicitou que almejam ser 

aprovados em futuros vestibulares, que se inscreverão este ano e eles visam uma maior 

formação para enfrentarem o mercado de trabalho com maior confiante e a acreditam 

que será um passo importante para enfrentar o desafio na sociedade.  

Neste contexto os objetivos dos jovens são confirma na ótica de Apple (2006, 

p. 146), se faz necessário “uma defesa consciente de uma perspectiva mais realista sobre 
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a dialética da mudança social para que o ensino contribua para preparar alunos com 

instrumentos políticos e conceituais para lidar com a realidade que devem enfrentar”. 

Diante desse contexto, numa das questões perguntou sobre o acesso diário a 

internet e os dados mostraram que 35% não usam a internet diariamente, 20% navegam 

até uma hora no ciberespaço, 25% frequentam a web até 3 horas no seu cotidiano e 

somente 15% usam o mundo virtual por até 7horas. Apenas 5% dos entrevistados 

confirmaram que passam mais de 8 horas na internet, porque trabalham com essa 

interface para a execução das tarefas no emprego.  

QUADRO 1: COMPARATIVO 
PARTICIPANTES: JOVENS INTERNAUTAS 

IDADES 

Até 

21 

anos 

55% 

De 22 

a 30 

anos 

35% 

De 31 

a 40 

anos. 

10% 

 

Total 

 Estudam  30% 15% 5% 50% 

Trabalham e estudam 25% 20% 5% 50% 

Tempo gasto semanalmente navegando na internet (até 10hs) 55% 15% 5% 75% 

Tempo gasto semanalmente navegando na internet (+ que 10hs) 0% 20% 0% 20% 

Tempo gasto semanalmente lendo  na ‘web’ (ultrapassa 5hs). 5% 10% 0% 15% 

Livros lidos por semestre  (+ que 2 livros por semestre) 10% 5% 0% 15% 

Frequenta biblioteca ou site de livros de 3 a 5x por ano 10% 10% 0% 20% 

1º contato com a leitura (em casa) 30% 5% 0% 35% 

1º contato com a leitura (na escola) 25% 30% 5% 60% 

Fonte: Dados baseados numa pesquisa empírica realizada com jovens do município de Porto Real do 
Colégio-Al. 
 

Os resultados acima indicam que 50% dos pesquisados são estudantes e 

trabalhadores, e 50% só estudam, desses 75% ficam até 10 horas semanais navegando 

ou interagindo no mundo virtual, e 20% passam mais que 10 horas por semana. Dentre 

estes, eles possuem internet viabilizando seu contato a web, podendo ficar mais tempo 

navegando. 

No que se refere à leitura de textos virtuais, apenas 15% passam mais que 

cinco horas lendo na internet e justificam alegando não ter paciência para esse tipo de 

texto. Esses resultados também se repetem na leitura de textos impressos, pois somente 
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15% leem mais que dois livros por semestre, demonstrando a inexistência do hábito de 

leitura desses internautas.   

Outro dado que é importante, apenas 35% tiveram contato com a leitura em 

casa, fato que agrava o distanciamento do mundo letrado, do prazer de ler. Os outros 

60% tiveram o contato na escola, ambiente em que ocorre o processo ensino-

aprendizagem.   

Os resultados demonstram um distanciamento considerável dos jovens do 

mundo virtual, confirmando a versão de SILVA (2003, p. 101) que “ao lado do grande 

desafio, que é a compreensão de como o leitor-navegador usa a web, está à exclusão 

digital” que desfavorece aqueles que não utilizam de aparatos tecnológicos para o seu 

desenvolvimento. Ratificando essa realidade, os dados comprovaram que, apesar da 

evolução tecnológica, a sua inserção não atingiu a todos, como ocorreu em 5% dos 

jovens que não realizam trabalho pela internet e sequer possuem e-mail.  

QUADRO 2: SITES QUE JOVENS ACESSAM 
SITE 

ACESSADO 
PARTICIPANTESv NO CURSO OU NAS AULAS 

USA OU USAVA A INTERNET  
PARTICIPANTES 

Informativos 80% Não uso\usava 40% 
Educativos 60% Pesquisa pessoal 15% 
Jogos 10% Pesquisa escolar 45% 
Bate-papo ou 
chat 

45% Troca de e-mail ou bate-
papo 

15% 

Troca e-mail 35% Obtenção de informação 35% 
Entretenimentos 35% Leitura  15% 
Outros1 15%   
 

Assim o diálogo, entendido como “toda comunicação verbal, de qualquer 

forma que seja” (BAKHTIN, 1997, p.123) ocorre via enunciados, que são produzidos 

no meio social que se enraíza na existência histórica e social do homem, logo, tanto uma 

enunciação primitiva quanto uma elaborada, assim como o mundo web é um “produto 

de interação” (MOURA E PEREIRA, 2006, p.72) 
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QUADRO 3: LEITURA DE TEXTOS 
TEXTOS PREFERIDOS (cada entrevistado 
pode escolher 3 opções entre as citadas abaixo,  
por isto o total será maior que 100%). 

NA INTERNET 
(TEXTO 

VIRTUAL) 

EM CASA OU 
ESCOLA 
(TEXTO 

IMPRESSO) 

Informação   65% 60% 

Pesquisas diversas 50% 55% 

Livros ou e-books 10% 15% 

Contos  15% 10% 

Poema 5% 10% 

Blogs 15% __ 

Bate-papo ou chat   30% _ 

Entretenimentos   25% 10% 

Não gosto de ler 5% 5% 

Fonte: Dados da pesquisa baseados na entrevista a jovens, realizadas na cidade de Porto Real do Colégio - AL.  
 

De acordo com o quadro acima, percebe-se que a maioria dos participantes, lê 

texto informativo, independente de ser impresso ou virtual, uma escolha que é 

transferida de um tipo de texto para o outro, embora continuem tendo as mesmas 

preferências. Em segundo lugar, os textos mais lidos são relacionados à pesquisas 

diversas, reforçando o estilo da maioria citado anteriormente.  

No entanto, o que destaca é a prazer que os jovens têm em adentrar as salas de 

interação e linguagem, como os chats, sala de bate-papo on-line, bastante citados pelos 

jovens navegadores, sendo apontados como a terceira opção.  Ressaltando um diálogo, 

na ótica de Bakhtin (1977, p.123), como “toda comunicação verbal, de qualquer forma 

que seja”, estes ocorrem no meio social  dos internautas quando estão navegando no 

mundo web. 

No que diz respeito à representação da internet para a vida desses jovens, cada 

entrevistado pode escolher até três alternativas e grande parte (90%) respondeu que o 

mundo web representa fonte de conhecimento, além de ser passagem para conhecer o 

mundo (2ª opção dos pesquisados). Reforçando o que cita Bernardes e Fernandes (2006, 

p.121), “a internet não é só um repositório de informações variadas, mas 

fundamentalmente um provedor poderoso, que pode ser acessado a qualquer hora e de 

qualquer lugar”, que é mais uma facilidade do mundo virtual. Apenas 5% o considera 

como uma armadilha para os mais frágeis. 
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Outro dado importante: 15% dos entrevistados utilizam a internet para 

realização das atividades relacionadas ao seu emprego, demonstrando a necessidade das 

pessoas trilharem a web para ter uma gama de saberes essenciais para a sua formação 

educativa, e 55% utilizam nas pesquisas escolares. Assim, para Lévy “a multimídia 

interativa ajusta-se particularmente aos usos educativos [...] quanto mais uma pessoa 

participar da aquisição de um conhecimento, mais ela irá integrar e reter aquilo que 

aprender” (1999, p.40). Do total de entrevistados, 65% acreditam que a internet trouxe 

mudanças positivas, enquanto 20% disseram que as transformações foram negativas 

para sua vida, e ainda 20% não souberam responder se esse ‘novo’ mundo contribuiu 

para seu crescimento pessoal e social. 

Questionados sobre a leitura de livros e textos para leitura, 85% responderam 

que o texto impresso é melhor por inúmeras razões que vai desde oferecer um 

aprendizado “mais calmo”, “confortável”, “não cansa a visão”vi, até “mais confiável”, 

pode ser lido em “qualquer lugar”, além de oportunizar “chance” (de conhecimento) a 

todos que não tem acesso a leitura virtual, logo, é mais acessível a toda classe social. 

Nota-se que apesar dos diversos tipos de textos, ainda está enraizada a cultura da leitura 

dos livros impressos pelos jovens ao transmiti-la aos seus descendentes. 

5-CONCLUSÕES  

Compreende-se que a internet ao ser associada a leitura e escrita poderá 

promover uma formação intelectual, fornecendo subsídios interativos de relação entre 

os seres humanos. Assim, o trabalho promovido pela escola, com a sociedade visando 

uma boa desenvoltura dos jovens visa o desenvolvimento das competências cognitivas 

primordiais para a sua formação como ser individual e social.    

Nessa perspectiva, lembramos que a prática da leitura não se restringe ao 

mundo escolar, ela faz parte da vida do ser humano, do seu cotidiano e deve ser 

cultivado nas tarefas diárias. Além disso, a leitura e a internet abrem possibilidades de 

contribuição para a aquisição do conhecimento, ressaltado por SILVA (2003), portanto, 

quando se divulga um texto, um livro, há influencia nos jovens que se aproximam dos 

produtores de sentido. Percebe-se através dos resultados que mesmo tendo noção das 

aplicabilidades dessa junção, poucos são os jovens navegadores que buscam o saber 

pela leitura ou no mundo web. Só há grande interesse para distração nos chats, bate-

papo, sem refletir sobre o processo de aprendizagem. 
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 Percebe-se, pelos dados, a necessidade de incentivo à leitura e o 

compartilhamento e discussão das ideias lidas. Desse modo, oportuniza-se às pessoas o 

a descoberta do prazer de enveredarem no mundo letrado, e na ‘net’ visto que ela não é 

feita de unidades, mais de dimensões, ‘ela não tem começo nem fim,mas sempre um 

meio pelo qual ele transborda’ (DELEUZE E GUATTARI, 1995, p.32)”. 
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