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RESUMO

Este artigo tem como objetivo principal apresentar a importância do desenvolvimento do hábito de leitura no comportamento dos alunos e discutir questões
ligadas ao uso das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC’s) nas escolas. Essa é uma discussão que merece destaque, pois a escola como
instituição social não pode se colocar alheia às mudanças sociais. O docente, por sua vez, precisa estar apto ao uso dos recursos, para que não faça um uso
equivocado destes, usando-os apenas para perpetuar um ensino retrógrado e tradicional. A escola precisa estar atenta às mudanças mundiais, a globalização
e necessita acompanhar essas tendências de forma inteligente e eficaz, usando as ferramentas tecnológicas para melhorar a qualidade do processo de
ensino-aprendizagem. Entre os autores referenciados neste trabalho estão Kuenzer (1989), Grinspun (2001) e Failla (2012), que contribuem na reflexão sobre
o hábito da leitura, o uso das TIC’s na sala de aula e a formação de leitores em tempos de tecnologia digital, afinal formar alunos leitores e preparados para o
uso das tecnologias é mister para que tenhamos uma educação completa e de qualidade.

PALAVRAS - CHAVE:
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ABSTRACT

This article has as main objective to present the importance of the development of the habit of reading in the behavior of students and to discuss issues related
to the use of Information and Communication Technologies (ICTs) in schools. This is a discussion that deserves to be highlighted, since the school as a social
institution can not stand apart from social changes. The teacher, on the other hand, must be able to use the resources, so that he does not misuse them, using
them only to perpetuate traditional and retrograde teaching. The school needs to be attentive to global changes, globalization and needs to follow these trends
intelligently and effectively, using technological tools to improve the quality of the teaching-learning process. Among the authors referred to in this study are
Kuenzer (1989), Grinspun (2001) and Failla (2012), who contribute to reflection on the habit of reading, the use of ICT in the classroom and the training of
readers in times of digital technology , after all to train students readers and prepared for the use of technologies is necessary for us to have a complete
education and quality.
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RESUMEN

Este artículo tiene como objetivo principal presentar la importancia del desarrollo del hábito de lectura en el comportamiento de los alumnos y discutir
cuestiones ligadas al uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en las escuelas. Esta es una discusión que merece destaque, pues la
escuela como institución social no puede colocarse ajena a los cambios sociales. El docente, a su vez, necesita estar apto para el uso de los recursos, para
que no haga un uso equivocado de éstos, usándolos sólo para perpetuar una enseñanza retrógrada y tradicional. La escuela necesita estar atenta a los
cambios mundiales, la globalización y necesita acompañar esas tendencias de forma inteligente y eficaz, usando las herramientas tecnológicas para mejorar la
calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entre los autores a los que se hace referencia en este trabajo están Kuenzer (1989), Grinspun (2001) y Failla
(2012), que contribuyen en la reflexión sobre el hábito de la lectura, el uso de las TIC en el aula y la formación de lectores en tiempos de tecnología digital , al
final formar alumnos lectores y preparados para el uso de las tecnologías es necesario para que tengamos una educación completa y de calidad.

PALABRAS - CLAVE:

Educación. La lectura. Sala de clase.

INTRODUÇÃO

O hábito de leitura no comportamento estudantil possibilita o desenvolvimento de instrumentação necessária à competência de interpretar e produzir textos.
Além de ser um instrumento de aquisição da linguagem, a leitura permite o aprimoramento das estruturas cognoscitivas e de inserção do sujeito em seu
contexto sócio-histórico (GIORDANI, 2013), o que favorece a construção do indivíduo crítico e capaz de modificar sua realidade.
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O Brasil lê muito pouco e essa constatação pode estar associada a razões diversas, tais como: a ausência de incentivo no âmbito familiar e a ausência de
políticas que tornem a leitura acessível à maioria populacional. Diante da dificuldade dos alunos de interpretar e produzir textos, o que dificulta o processo de
aprendizagem, e considerando a origem socioeconômica e cultural desses alunos que normalmente não têm estímulos e acesso à leitura, surge a
necessidade de desenvolver uma pesquisa que apresente a importância do desenvolvimento do hábito de leitura no comportamento dos alunos, afinal no
contexto da era da informação e com os processos de acesso as informações aceleradas pelas mídias digitais e pela internet, a leitura tornou-se instrumento
privilegiado de acesso ao universo da informação e do conhecimento.

Considerando como leitores aqueles que declararam ter lido pelo menos um livro nos três meses anteriores, conforme a pesquisa “Retratos da leitura no
Brasil” (AMORIM, 2008, p. 26), e através de um embasamento teórico, será possível responder a questão: Como formar leitores na era da informação Para o
enfrentamento do problema apresentado, parte-se da hipótese de que a melhoria no hábito de leitura dos alunos é possível através de uma ação planejada
promovendo atividades que estimulem o prazer pelo ato de ler.

A escola, como importante instituição integrante da sociedade, não pode estar alheia às sucessivas mudanças ocorridas no meio social, em especial, quando
se trata do uso de novas tecnologias no processo educacional. Questões como as recorrentes alterações no processo de produção capitalista, no modo de
consumo social e demais questões que permeiam o processo produtivo do capital devem ser consideradas também pelas instituições escolares. Nesse
sentido, é necessário considerar a adequação e inserção das escolas, tanto de ensino propedêutico quanto as escolas da educação profissional, no meio
tecnológico e digital. É preciso considerar os diferentes e possíveis usos da tecnologia dentro da sala de aula.

Conforme Grinspun (2001, p.44), “a escola onde a educação ocorre formalmente precisa rever sua visão dinâmica de organização para atender ao novo
contexto da modernidade”. Afinal, as teorias e práticas predominantes do século passado dificilmente se adéquam às demandas na educação atual e muitas
mudanças aconteceram no mundo do conhecimento e no mundo do trabalho. O século da produção industrial passou a ser o século da informação, onde o
conhecimento é dinâmico e o aprendizado saiu do modelo tecnicista para o modelo de competências, afinal o novo mundo do trabalho exige uma formação
escolar proativa.

Considerando-se as reflexões apontadas, este artigo, fruto de uma pesquisa bibliográfica, tem como objetivo principal apresentar a importância do
desenvolvimento do hábito de leitura no comportamento dos alunos utilizando as tecnologias da comunicação e informação (TIC’s) de maneira coerente e
eficaz.

HÁBITO DE LEITURA: FORMAÇÃO PARA A VIDA

A pesquisa “Retratos da Leitura no Brasil” é um projeto de grande relevância para a compreensão da temática da leitura no país, investigando suas
características, problemas, tendências e desafios. Nesta pesquisa, Gomes (2012), constata que os jovens são a maior população leitora no país, mas seu
hábito de leitura acaba com a saída da escola: “[...] se não são obrigados, se não são estimulados, eles param de ler”. Ou seja, a escola além de
desempenhar a importante função de tornar os alunos em cidadãos críticos e conscientes, a escola tem grande responsabilidade na formação, no
desenvolvimento e na competência comunicativa dos alunos enquanto usuários da língua (BAPTISTA, 2016, p. 175).

A leitura literária imposta pelo professor sem considerar preferências e expectativas dos alunos ainda é uma realidade educacional, destarte, Cereja (2005)
considera que as atividades normalmente corriqueiras nas aulas de literatura/redação, focadas em identificação de gêneros e traços de escolas literárias,
aniquilam o poder de exploração dos muitos potenciais do texto literário, texto esse que, paradoxalmente, ocupa um lugar periférico na própria aula de
literatura.

As disciplinas escolares, sendo entendidas como acervos de conteúdos de ensino, isoladas entre si e desprendidas da realidade concreta da qual esses
conceitos se originaram, não permitem compreender o real. Ramos (2008) compreende que sob essa concepção epistemológica, qualquer tentativa
metodológica de se realizar a interdisciplinaridade não passará de estratégias para relacionar mecanicamente fatos e conceitos.

Ensinar algo que não mobilize no aluno o interesse pelo aprender é um trabalho ineficiente. Charlot explica que “quando a atividade escolar perde a sua
especificidade, apenas sobra um trabalho alienado, quer se trate do aluno ou do professor. E esse trabalho, temos de admiti-lo, é chato, muito aborrecido”
(CHARLOT, 2013. p. 154).

É mister considerar que a atividade escolar para formação de leitores exige ações conjuntas que favoreçam a construção de sentidos, incentivando, assim, o
hábito à leitura. Da mesma maneira, as TIC’s precisam estar aliadas ao objetivo que se pretende alcançar, no caso específico deste estudo, à formação de
leitores.

Para Lourenço (2010), a literatura de massa tem sido a iniciação literária de muitos adolescentes, e dos livros lidos não pedidos pela escola, a maioria é

30/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2018/a_formacao_de_leitores_e_o_uso_das_tecnologias_da_informacao_e_co.pdf

Educon, Aracaju, Volume 12, n. 01, p.3-11,  set/2018 | www.educonse.com.br/xiicoloquio



romance estrangeiro traduzido para o português. Considerando essa informação, Sanfelice e Silva (2015, p. 194) acreditam que a falta de espaço para discutir
as obras em nível mais subjetivo e de enriquecimento pessoal, bem como os tipos de atividades normalmente feitas (como as fichas de leituras) possam ser
fatores que motivem os jovens a buscarem as literaturas de forma espontânea, o que de um todo não é negativo, tendo em vista favorecer a ampliação de
acesso ao mundo da leitura. Por conseguinte, práticas como estas fazem com que a escola reflita sobre, de fato, seu papel como agente na formação de
leitores.

É preciso proporcionar conhecimentos que enriqueçam os conceitos de mundo do indivíduo, de maneira satisfatória e aplicável a sua realidade. Nesse
sentido, acreditamos que o hábito da leitura de modo crítico e perspicaz pode ser útil na construção dessa riqueza de conhecimentos.

Porém, muitas vezes a escola ensina a ler os livros que interessam aos pressupostos clássicos e não raro destoantes do mundo tecnológico e profissional do
aluno. Butlen (2015) defende que é preciso questionar e reduzir essa distância que existe entre a realidade dos alunos e as práticas clássicas de ensino da
literatura. “As formas tradicionais de transmissão do patrimônio cultural ganhariam muito se se transformassem em mediações suscetíveis de favorecer as
passagens de uma leitura a outra, de uma cultura a outra” (BUTLEN, 2015, p. 560). Em uma instituição de ensino, ler pode ser a chave não só para inserir-se
no mundo do trabalho como também para compreendê-lo.

Sanfelice e Silva (2015, p. 200) propõem o desafio de aproximar os interesses discrepantes dos jovens e dos currículos, para que se crie uma relação mais
produtiva e afinada entre os jovens e a literatura na escola e sugerem que um dos caminhos é a escola conceder atenção, respeito e espaço para as obras,
autores e temáticas do universo de interesse dos alunos, agregando ao melhor andamento das aulas de literatura. Afinal, ao longo da história, o objetivo do
Ensino Médio esteve predominantemente centrado no mercado de trabalho e é imprescindível construir um projeto de Ensino Médio que supere a dualidade
entre formação específica e formação geral e que desprenda o olhar de seus objetivos do mercado de trabalho para a pessoa humana.

Para Charlot (2013), os termos da equação pedagógica a ser resolvida são: atividade, sentido, prazer, ou seja, para que os alunos desenvolvam o interesse
pela leitura, essa atividade deve ter algum sentido para eles, afinal “só aprende quem encontra alguma forma de prazer no fato de aprender” (CHARLOT,
2013. p.158).

A sociedade atual precisa de educadores que ofereçam para todos os jovens uma escola que forme homens para o exercício pleno de sua interação com a
natureza e com a sociedade. “Para isso, a escola precisa oferecer algumas atividades formativas com grande rigor formal e disciplinar, mas precisa também
oferecer outras para o exercício responsável da liberdade e o desenvolvimento dos talentos individuais.” (NOSELLA, 2007, p.149)

A formação integrada vai além da preparação para o trabalho e busca garantir uma formação completa para a leitura do mundo, logo, o principal caminho para
abertura de horizontes do conhecimento consiste no debruçar-se da leitura, sendo que esta não deve ser limitada a instrucional ou determinada, mas àquela
que seja prazerosa, encorajadora e edificante. Não deve ser, portanto, uma leitura restrita ao período escolar, mas para toda a vida, afinal, o desenvolvimento
social e humano é possível a partir da construção de uma sociedade leitora, conforme explica Failla(2012):

Se concordarmos que uma sociedade leitora é condição essencial para promover o desenvolvimento social e humano sustentável; a
inclusão social e cultural de milhares de brasileiros e a construção plena da cidadania; e que temos uma dívida histórica a ser
superada; certamente concordamos que melhorar os índices de leitura no Brasil é urgente e deve ser tarefa para toda a sociedade e
garantidas por políticas públicas construídas com a participação de todos (FAILLA, 2012, p. 51).

A leitura é o principal acesso ao conhecimento, já que desperta diferentes visões de mundo e da realidade e possibilita criar conhecimentos. Assim, Failla
(2012, p.21) defende que “a ausência de uma leitura crítica, que nos dê sentido e significado à vida e a nossa existência e de leituras que desenvolvam
nossas fantasias e nosso imaginário podem criar uma alienação de nós mesmos”.

Assim sendo, diante do cenário de avanço das tecnologias e uso diário das redes sociais, a leitura literária perde espaço entre os jovens, sendo necessário
que professores desenvolvam habilidades de conciliar tecnologias e leitura, possibilitando espaço para formação de leitores críticos.

O USO DAS TIC’S EM SALA DE AULA

O homem sempre utiliza técnicas para melhorar a situação em que vive e por mais simples que sejam, as técnicas utilizadas impulsionam para novas
descobertas dentro do fazer social. Se as primeiras tecnologias eram o uso de pedaços de madeira e pedras, hoje temos os tablets, smartphones e
computadores, conforme explica Anderson:
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Quando os primeiros computadores começaram a ser instalados nas escolas de vários países, na década de 1970, começou-se a
fazer referência a eles e a seus usos como computadores na educação. Acompanhando os computadores, chegaram às escolas os
periféricos, ou seja, as impressoras, drivers externos, scanners e as primeiras câmeras fotográficas digitais. O conjunto composto por
todos esses equipamentos passou a ser identificado como tecnologia de informação, ou TI. Quando a Internet chegou às escolas, junto
com computadores em rede, a World Wide Web, o e-mail e as ferramentas de busca, uma nova expressão foi cunhada: TICs, as
iniciais de tecnologias de informação e comunicação, referente à pluralidade de tecnologias (equipamentos e funções) que permitem
criar, capturar, inter- pretar, armazenar, receber e transmitir informações (Anderson, 2010, apud Leite e Ribeiro, 2012, p.175)

Segundo Saviani (2013, p.164), estamos vivendo a Segunda Revolução Industrial ou Revolução da Automação. Nesse momento é preciso que todos
compreendam os usos possíveis das máquinas e que pensemos para além de uma formação que beira a simples qualificação profissional, mas que, no
entanto, não a despreza. Segundo este autor, este momento pede uma formação unitária, omnilateral, que propicie uma vivência diferente daquela a que
estamos familiarizados, em sua explanação ele nos diz que o próprio mercado compreende a necessidade dessa formação mais ampla.

Dessa forma, não é proveitoso para as instituições escolares, independentemente da oferta dos níveis e modalidades de ensino, dissociar a realidade social
das relações de produção. Educação e trabalho são conceitos que devem ser tratados juntos. À medida que mudam os processos produtivos, mudam também
os processos pedagógicos, haja vista que esses não podem estar alheios aos acontecimentos globais. Quanto a isto, Acácia Kuenzer (1989) nos diz que

Isto significa trabalhar com conteúdos que caracterizam a modernidade, marcada pela crescente cientifização da vida social e
produtiva, promovendo a aquisição histórico-crítica dos princípios gerais, das formas metodológicas e das habilidades instrumentais
básicas que regem os processos sociais e produtivos em suas distintas modalidades, de modo a formar um intelectual de novo tipo
(KUENZER, 1989, p. 26).

A escola, como instituição formadora, deve comprometer-se a estar atenta às mudanças ocorridas no meio social. Uma educação emancipadora prevê
articulação entre o contexto social e o contexto escolar e isso se dá, também, por meio da inserção das escolas no mundo informativo e globalizado.

Certamente, para a maioria das crianças e jovens das escolas públicas, é no espaço escolar que terão contato com determinados aparelhos/instrumentos
tecnológicos e digitais, desse modo, cabe a escola estimular um uso consciente desses meios eletrônicos. Charlot (2013), diz que não será possível
retroceder ao período em que não havia os meios eletrônicos e digitais, com a crescente globalização fica impossível viver alheio às novas realidades trazidas
pela modernidade. Cada vez mais será preciso acompanhar as mudanças.

Desta forma constata-se que a técnica não se resume à invenção e uso de um instrumento. Ela tem a característica marcante de que,
uma vez inventado o primeiro instrumento, desencadeia-se um processo de melhoria de suas formas e usos para satisfazer
necessidades crescentes da humanidade. A princípio muito lentamente, como se verifica durante o Paleolítico; mas depois
acelerando-se até aparecem as técnicas que possibilitaram as primeiras civilizações pós-neolíticas (GRINSPUN, 2001, p.04).

Considerando o texto de Grinspun (2001), compreende-se que o uso dos recursos tecnológicos deve ser feito de forma crescente e constante, e é preciso que
a escola, representada por toda sua equipe, tenha consciência das inúmeras possibilidades de uso dos recursos midiáticos e digitais para que assim estes
sejam usados para a melhoria constate do ensino-aprendizagem.

Não é difícil perceber no atual contexto educacional que em algumas escolas públicas a inserção das tecnologias se dá de maneira descontextualizada e
equivocada. Muitos programas governamentais são criados para inserir recursos tecnológicos nas escolas, como o ProInfo Integrado, o Banda Larga nas
Escolas, o Projetor ProInfo e Um Computador por Aluno (MEC, 2018), assim, a distribuição de notebooks para os professores, distribuição de tablets para os
alunos, a implantação de laboratórios de informática, são algumas das tentativas de adequação das escolas às novas tecnologias, no entanto, de nada
adianta distribuir equipamentos sem que haja suportes para seu uso e para a manutenção dos mesmos.

Os programas são passageiros e são necessárias políticas públicas eficazes para modificar essa realidade. Por falta de conhecimento no uso dos
equipamentos por parte dos docentes, por falta de condições reais de implantação de recursos como laboratórios de informática, falta de rede de internet ou
mesmo por falta de conhecimento das inúmeras possibilidades de uso das tecnologias, as escolas aparecem, em sua maioria, como um espaço aquém no
que diz respeito ao uso de recursos tecnológicos.

Escolas que proíbem o uso de aparelhos celulares, ou que usam recursos como datashow e TV como meros coadjuvantes no ensino, não são situações de
exceção no meio estudantil. Muitas vezes, o uso do recurso acontece sem que sejam exploradas as suas potencialidades. Usa-se o datashow, mas pede-se
para que os alunos apenas copiem o que está sendo expostos nos slides. A proibição dos celulares em algumas escolas, mostra de forma clara essa faceta
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retrógrada do ensino. Essa ferramenta que poderia ser vista como aliada no processo de ensino-aprendizagem é frequentemente excluída por não terem
conhecimento de como usá-la para melhorar as aulas. Nestes casos, os meios digitais aparecem para perpetuar o mesmo viés de ensino tradicional e arcaico
na época da utilização de quadro negro e giz. Assim, Pretto (2013) corrobora ao afirmar:

A necessidade de refletir teoricamente a produção é urgente, pois do conjunto de vídeos – e mesmo multimídias – fica claro que ainda
se utiliza essa tecnologia com os pressupostos da era moderna, enquanto tentativa de, no caso dos didáticos, produzir materiais que
nada mais sejam do que a reprodução melhorada (quando assim o são) das velhas práticas de sala de aula. (Pretto, 2013, p.266)

Nesse sentido, se faz indispensável investir na formação dos professores para que estes tenham a capacitação necessária para trabalhar com as TIC’s da
melhor forma possível, fazendo com que com o apoio e uso dessas novas tecnologias, os jovens se tornem capazes de agregar ainda mais valor ao
aprendizado, além de construir conhecimentos e desenvolver novas competências em sua aprendizagem.

É preciso que tanto alunos quanto professores estejam engajados no processo de ensino-aprendizagem e na inserção e uso conscientes dos meios
tecnológicos na sala de aula. Usar as TIC’s não é somente projetar um power point na sala, é compreender a importância da participação de todos nas
mudanças tecnológicas que ocorrem na sociedade. Quanto a isto Grinspun (2001) explana que:

A tecnologia não é mais o simples saber como-fazer da técnica. Ela exige, por parte de seus agentes, um profundo conhecimento do
porquê e de como seus objetivos serão alcançados. Além disso, exige da sociedade em que ela se instalou uma reformulação de suas
estruturas e metas compatível com a utilização dos benefícios que trouxer (GRINSPUN, 2001, p.12).

É sabido que a utilização dos recursos tecnológicos aumenta consideravelmente o número de possibilidades para implantar e tornar disponível objetos de
aprendizagem, além disso, aumenta exponencialmente a capacidade cognitiva dos discentes em estudar, perceber e decodificar o novo. A metodologia de
aprendizagem demanda do docente uma capacidade de articulação das distintas formas modernas/contemporâneas de comunicação, sejam eles
computadores, softwares, internet, tablets, telefones celulares, videoaula, material eletrônico e/ou impresso, com o intuito de alcançar todos os indivíduos
inseridos no espaço educacional. Dito isto, observemos que os conteúdos abordados em sala de aula, bem como suas propostas curriculares precisam estar
entrelaçados aos possíveis contextos contemporâneos, ou seja,

À guisa de exemplificação para maior clareza, destacam-se, como conteúdos fundamentais à inserção dos jovens na sociedade
contemporânea, o domínio da linguagem em todas as formas em seu aspecto de compreensão de textos, análise crítica de mensagem,
domínio da redação oficial e uso correto da linguagem oral; de rudimentos da matemática financeira, de medidas, de análise de custos;
da compreensão do significado, do funcionamento e da tecnologia dos sistemas de comunicação e informação contemporâneos; da
compreensão dos processos sociais, com suas determinações econômicas, históricas, sociológicas, filosóficas e espaciais; dos
mecanismos de interação entre o indivíduo e o coletivo [...] (KUENZER, 1989, p. 26).

A formação que se espera das escolas atuais, longe do tradicionalismo metodológico que tem como foco o professor e faz dele o detentor do saber, é fazer do
processo de ensino-aprendizagem algo contínuo e proveitoso. Formar criticamente os discentes para que estes sejam capazes de atuar enquanto cidadãos
nas mais diversas esferas sociais.

Sendo assim, exibir um filme sobre leitura ou um filme que seja uma releitura de uma obra literária, aplicar um jogo de perguntas e respostas através de
aplicativo de smartphone, disponibilizar livros digitais nos tablets, criar fanpage de estímulo a leitura no Facebook, são algumas das possíveis estratégias de
formar leitores na era da tecnologia e informação. Fazer uso das inúmeras possibilidades que surgem cotidianamente em nosso meio social.

Dentre as articulações possíveis entre as TIC’s e a leitura podemos elencar o Facebook que é uma das redes sociais bastante utilizadas no mundo, assim
acredita-se que é uma ferramenta bem aceita pelos jovens alunos para construir uma fanpage que seja motivadora entre eles. Fanpage ou Página de fãs é
uma página específica dentro do Facebook para qualquer associação com ou sem fins lucrativos que desejem interagir com seus clientes no Facebook, que,
diferentemente dos perfis, possuem ferramentas de estatísticas, enquetes.

Outro exemplo disto é o método da sala de aula invertida, idealizada Bergmann e Sams (2016), esta metodologia tem como principal característica inverter o
ciclo comum de aquisição de conteúdos, neste método os alunos terão acesso antecipado aos conteúdos que serão ministrados pelos professores, seja pelo
uso dos computadores na escola, seja pelo celular, esse tipo de metodologia além de fazer um uso consciente das tecnologias disponíveis estimula ao aluno a
leitura prévia daquilo que se dará em sala, além da aprendizagem colaborativa, na qual um aluno ajuda um outro que tenha mais dificuldade. Obviamente é
necessário um preparo anterior do professor que fará uso desses recursos, mas é papel da escola estimular docentes e discentes a trabalharem juntos e
romperem com o tradicionalismo que pouco tem a oferecer ao ensino atual.
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Formar os jovens para que possam exercer seu papel de cidadão crítico e atuante é o dever das escolas. Dessa maneira, os espaços formativos precisam
estar ligados aos movimentos que ocorrem fora de seus muros. Faz-se necessário inteirar professores e estudantes das novas realidades mundiais, nacionais
e regionais e, através de aulas mais dinâmicas, mais acessíveis acreditamos que essa inteiração seja possível. Os alunos precisam compreender o seu lugar
social para que assim possam agir em favor de si mesmos e dos seus. Uma equipe escolar que compreende o papel do espaço pedagógico e escolar na vida
dos discentes é de suma importância para o aperfeiçoamento do ensino.

Segundo GOMES e MARINS (2013),

Entendemos que o papel da escola está em formar seus alunos para atuarem no mundo, como profissionais conscientes e críticos de
sua realidade, propiciando o desenvolvimento de suas capacidades desenvolvidas dentro de um processo de aprendizagem que se
define, na sociedade moderna, por uma educação generalizada e uma formação permanente e maciça [...] (GOMES e MARINS, 2013,
p. 25-26).

Nesse processo, o papel do educador é essencial. É a ele que cabe o desenvolvimento de atividades que sejam relevantes para uma formação completa. É
de conhecimento geral que a profissão de educador não tem, em nosso país, a relevância merecida, no entanto, cabe a classe docente o papel de trabalhar
com as TIC’s de forma crítica e elaborada para que possam formar discentes pensantes e aptos para atuar socialmente e profissionalmente. O principal
objetivo da educação é proporcionar emancipação às pessoas, torná-las livres, apesar dos obstáculos que serão enfrentados. Ainda segundo GOMES e
MARINS (2013)

Esse profissional da educação deverá contribuir com sua experiência e suas vivências profissional e pessoal, propondo uma visão
ampla e panorâmica do processo produtivo, da apropriação do conhecimento, e possibilitando uma formação comprometida,
responsável e flexível que torne possível desenvolver a capacidade de reagir a mudanças rápidas no mercado de trabalho (GOMES e
MARINS, 2013, p.26).

O professor precisa estar atento às mudanças e apto ao uso destas para começar a superar o ensino tradicional focado apenas na repetição de exercícios e
cópia de atividades. A relação professor-aluno deve estar fortalecida, a interação entre ambos é sinônimo de transformação no contexto escolar, assim como
aliar as tecnologias ao contexto escolar. O Brasil precisa melhorar a competência dos professores em utilizar as tecnologias de comunicação e informação na
educação, afinal a forma como o sistema educacional incorpora as TIC’s afeta diretamente a diminuição da exclusão digital existente no país.

Formação de leitores em tempos de tecnologia digital

A inserção das tecnologias digitais na vida das pessoas tem provocado grandes mudanças nas formas de interação e comunicação, e uma consequência
dessas mudanças é possível observar através da prática de leitura, com o surgimento de textos híbridos que associam imagens, sons, ícones, links, alterando
assim o comportamento do leitor, o processamento de informações e a construção de significados.

A tecnologia mudou o modo de vida e diante de tal dinâmica, os mediadores de leitura devem refletir como os novos suportes podem contribuir para retirar do
país os números decepcionantes referentes à leitura, afinal formas e veículos diferenciados transformam-se em poderosos aliados do processo de formação
de leitores.

“A quantidade de textos em circulação, bem como a leitura, tem aumentado em vez de diminuir”. A facilidade com que são colocados em circulação incentiva a
produção e a leitura de textos, veiculados em suporte tradicional ou em e-book, blog, Facebook, etc. (MARTHA e VALARINE, 2015).

Mesmo com os meios eletrônicos de suporte à leitura, os livros continuam sendo editados, publicados e vendidos devido a sua praticidade e economia, já que
são mais baratos (não precisa de um tablet), mais fáceis de ler e transportar. “Embora o livro de papel não seja o único suporte para a literatura, mantem-se
veículo eficiente e cômodo para o exercício da leitura, em todas as modalidades”. (MARTHA e VALARINE, 2015).

Em agosto de 2017, foi divulgado o primeiro Censo do Livro Digital. É uma pesquisa sobre a produção e comercialização do formato digital no mercado
editorial brasileiro, realizada pela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), em parceria com a Câmara Brasileira do Livro e o Sindicato Nacional
dos Editores de Livros. O censo mostra que os e-books correspondem a 1,09% do faturamento total das editoras; 2,38% se excluirmos livros técnicos,
didáticos e religiosos. Das 794 editoras pesquisadas, só 294 produzem e comercializam conteúdos digitais e 63% das editoras brasileiras ainda estão fora
desse mercado. Os dados do censo são de 2016 e informam que 49.662 é o número total de títulos digitais disponíveis para comercialização no Brasil e que
2.751.630 unidades de e-books foram vendidas no Brasil em 2016 (LIMA, 2017). O livro digital chegou ao Brasil, de maneira incipiente, em 2009, mas foi só
com a entrada de grandes corporações nesse mercado que as vendas deslancharam. O primeiro e-reader da Livraria Cultura foi lançado em 2012, e livros
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digitais começaram a ser vendidos no Brasil pela Amazon no mesmo ano. (LIMA, 2017).

Com os textos digitais, novas linguagens são agregadas aos textos verbais, como as animações, efeitos sonoros, imagens, o que possibilita diferentes
interpretações das mensagens. Assim, “essa variedade de linguagem em um mesmo suporte (a tela), descentraliza o papel da linguagem escrita e cede lugar
às diferentes maneiras de produzir sentido durante a leitura com a combinação de várias semioses”. (ZACHARIAS, 2016, p. 22)

O avanço das tecnologias da informação e comunicação trouxe mudanças na textualização, ou seja, na forma como as pessoas produzem ou leem textos, já
que consideram seus objetivos, expectativas, conhecimentos e ainda tem a participação de uma cultura letrada mediada por vários dispositivos e maneira de
ler que desafiam a concepção de leitura tradicional.

A informação, a notícia, o entretenimento, a arte: tudo está sendo oferecido na mesma tela. Mas a convergência de mídias e o
esfumaçamento entre seus limites não se restringe apenas ao ciberespaço. O estatuto do texto altera-se na medida em que o leitor
exige dele outra conformação – e, no caso da hipermídia, participa da produção – assim, mesmo as obras oferecidas em papel acabam
por sofrer as consequências dessa transformação. (DOMINGOS, 2015).

O uso de redes sociais como forma de comunicação trouxe transformações no processo de criação e recepção de textos, uma vez que apresentam aspectos
como hipertextualidade e interatividade, que demandam habilidades de leitura e de produção específicas. Assim é possível entender o novo leitor que está
surgindo com a multiplicidade de textos e mensagens da comunicação em rede. (ZACHARIAS, 2016, p. 21)

As ferramentas de interação permitem o novo leitor selecionar o conteúdo de acordo com seu interesse, assim como opinar, comentar e se sentir integrado no
contexto. E essa interatividade não se limita a técnica da leitura, mas, sobretudo a maneira como os indivíduos se relacionam, aprendem e têm acesso à
informação. Mesmo com todas as possibilidades das tecnologias, a leitura literária se esbarra em alguns obstáculos que devem ser superados, afinal é
necessário incluir no contexto escolar uma pedagogia que valorize o universo multimidiático dos ambientes digitais e que não se restrinja à cultura do
impresso.

Além de um espírito mais aberto quanto aos gêneros e as modalidades de leitura, todos aqueles que hoje se dedicam à educação
devem estar preparados para as novas tecnologias. E talvez seja a leitura do texto literário dirigido a crianças e jovens a atividade que
mantenha relações mais peculiares com as perspectivas dos novos suportes, já que se identifica de forma mais direta com o lúdico e
com a descoberta. Entretanto, a questão não parece ser tão simples assim para aqueles que se envolvem de alguma maneira com a
mediação dessa produção, pois grande parte dos mediadores considera que a leitura do texto literário deve se concretizar, sobretudo,
a partir do contato físico com o livro. (MARTHA e VALARINI, 2015)

O professor enfrenta desafios e novas possibilidades cada vez maiores no processo de ensino-aprendizagem, e as redes eletrônicas não trarão a solução
para modificar profundamente a relação pedagógica, mas poderão facilitar como nunca a pesquisa, a interação e o diálogo entre professores e alunos. A
relação ‘aluno-internet’ precisa transpor os limites da rede e chegar à sala de aula para que o professor utilize os resultados dessa relação para o avanço do
seu trabalho, afinal o sistema tradicional não deixa de existir, ao contrário, pode ter no ciberespaço um aliado, quando partilha e leva a outras leituras.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Uma instituição de ensino tem a necessidade de cumprir seu papel de formar cidadãos conscientes e críticos, assim como deve proporcionar à criança e ao
jovem a oportunidade de ter acesso à tecnologia, à cultura e conhecer outras realidades, afinal o aluno só poderá ter uma vida política produtiva a partir do
momento em que a escola lhe possibilitar a apropriação dos conhecimentos historicamente produzidos, instrumentalizando-o para que esta participação se dê
de forma positiva e efetiva.

As Tecnologias da Informação e Comunicação podem contribuir com o acesso universal da educação, a equidade na educação, a qualidade de ensino e
aprendizagem, o desenvolvimento profissional de professores, bem como melhorar a gestão educacional desde que tenha políticas, tecnologias e
capacidades organizadas. No entanto, as TICs são apenas uma parte de um contínuo desenvolvimento de tecnologias podendo apoiar e enriquecer a
aprendizagem, e assim como qualquer ferramenta, devem ser usadas e adaptadas para servir a fins educacionais.

Muitas são as possibilidades de desenvolver práticas educativas de incentivo ao hábito da leitura utilizando as tecnologias, basta que haja capacitação para
que os professores façam o uso adequado das ferramentas. Afinal, computadores, tablets e smartphones precisam ser usados como aliados no processo de
ensino aprendizagem.

Possibilitar a formação de novos conhecimentos que estão além da formação técnica e consequentemente tornar os alunos em indivíduos mais críticos e
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reflexivos quanto as suas práticas é contribuir com uma educação unitária, sendo esta a educação que pressupõe que todos tenham acesso aos
conhecimentos, à cultura, às tecnologias e às mediações necessárias para trabalhar e para produzir a existência e riqueza social. Ou seja, a escola além de
promover o conhecimento técnico direcionado a inserção do indivíduo no mercado de trabalho, deve prepará-lo para entender e modificar sua realidade, e a
leitura é a grande porta de acesso ao conhecimento.

A necessidade de articulação entre as escolas, professores e o uso das TIC’s é urgente, visto que a formação completa pressupõe a conjunção entre os
fatores sociais e o espaço pedagógico. Sendo assim, para que haja uma formação para além das demandas do capital é preciso que haja essa interação entre
as escolas e a tecnologia que as cercam. As escolas e suas equipes precisam romper as barreiras dos muros de concreto e dos muros mentais, incentivando
o uso consciente das novas tecnologias em sala de aula e criando meios para que sejam usados as recursos midiáticos e digitais existentes nas escolas,
assim como as universidades federais que estão aderindo às metodologias ativas.

Formar alunos e professores para o uso das tecnologias é mister para que tenhamos uma educação completa e de qualidade. Não podemos continuar alheios
às mudanças globais, a escola precisa, portanto, reaver o seu papel formador. É preciso que o aluno encontre sentido no aprender e que o professor busque
sempre aperfeiçoar sua prática, focando na formação completa do seu aluno. Da mesma forma o professor deve buscar se desenvolver integralmente, a fim
de contribuir na formação omnilateral dos estudantes.
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