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Resumo

Este artigo objetiva trazer alguns determinantes da realidade cotidiana da escola pública para o debate na
tentativa de instigar reflexões críticas num contexto que expressa dialeticamente as contradições entre os
avanços tecnológicos-informacionais e os retrocessos na prática da leitura. Para isso, adotamos a metodologia
com base em verbalizações, observações e referenciais bibliográficos que discutem o tema em foco. Desse
estudo, compreendeu-se que o contato de jovens com as tecnologias da comunicação, embora um importante
instrumento de aprendizagem, contraditoriamente, tem sido uma das argumentações acerca da falta de
interesse em ler livros. Na contrapartida, analisamos que tal acepção ao ganhar centralidade tem obscurecido
a questão política da educação, as condições estruturais das escolas, qualificação e perfil do
professor,ausência e ou ineficiência de políticas focadas no projeto de leitura, dentre outras.

Palavras- Chaves: Leitura; Tecnologia da Informação; Escola Pública.

Resumen

este artículo objetivo para traer algunas determinativas de la realidad diaria de la escuela pública para el
discusión en el dialeticamente de la tentativa instigar a reflexiones críticas en un contexto expreso que las
contradicciones entre los avances tecnológicos-informacionais y los retrocesos en el práctico de la lectura.
Para esto, adoptamos la metodología en base de los verbalizações, de los comentarios y de los referenciais
bibliográficos que discuten el tema en foco. De este estudio, era entendido que el contacto de jóvenes con las
tecnologías de la comunicación, sin embargo un instrumento importante de aprender, contradictorily, ha sido
una de las discusiones referentes a la carencia del interés en libros de la lectura. En las contrapartes,
analizamos que tal significado al ganar el centralidade tiene revestimiento la política de la pregunta de la
educación, las condiciones estructurales de las escuelas, calificación y perfil del profesor, de la ausencia y o de
la ineficacia de los focadas de la política en el proyecto de la lectura, entre otros.
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Llaves de las palabras: Lectura; Tecnología de la información; Escuela pública.

1-Introdução

Na Era da Informática, a cultura da escrita encontra-se permeada por diferentes objetos escritos, impressos
ou virtuais que exercem sobre nós uma constante interação. A todo instante nos deparamos com a linguagem
escrita: em jornais, revistas, panfletos, cartazes, outdoors, placas de trânsito, e-mails, blogs, sites, MSN e
outros. Na sociedade da escrita concomitantemente dividem espaços, os leitores ambulantes e os navegantes.

A escola é um dos espaços privilegiados para possibilitar o contato com os livros e outras fontes de leitura.
Entretanto, aculturar-se enquanto leitor depende não apenas das oportunidades de acesso à diversidade
livresca ou textual. Apreciar ou não a leitura tem uma relação com a qualidade das interações entre o
intermediário, as condições estruturais, os espaços construídos e os encontros com os textos, com a
tecnologia informacional, bem como, com as situações em que as leituras ocorrem. Mas não só isso, é preciso
de uma política capaz de dar efetividade a um projeto de sociedade sob o prisma da cultura da leitura.

Embora aja um consenso acerca da importância que tem à leitura, na realidade verifica-se um desprestígio
crescente nos últimos anos, em particular, a prática de ler livros. Entre os projetos estimuladores da leitura
podemos destacar, “Brasil País de Leitores” e “Arca da leitura”, dentre outros construídos nas particularidades
dos ambientes escolares, etc.

Estes e tantos outros projetos para formar leitores no Brasil, não dão conta de realidade tão complexa. Vale
lembrar que, no dia 07 de janeiro comemora-se o Dia Nacional do Leitor, contraditoriamente, dados
divulgados em 2007 pelo IBOPE, em parceria com a Fundação Pró-Livro apresentaram percentuais em queda
crescente no Brasil do número de leitores.

Em 2011 o número de leitores foi reduzido para 88,2 milhões, isto é, de 55% da população para 50%. Os
dados também visualizaram que as mulheres são maioria entre as pessoas que leem pelo menos um livro a
cada três meses (57%), encontrando nas faixas etárias entre 30 e 39 anos (16% do total), entre 5 e 10 anos
(14%) e entre 18 e 24 anos (14%) (IBOPE). Imprime observar que houve uma queda do número de leitores
em todas as regiões brasileiras, com exceção do Nordeste, que ganhou um milhão de leitores entre 2007 e
2011.

Entre os textos escolares lidos com maior frequência: 44% dos leitores que leem esse modalidade
diariamente, no mesmo percentual (44%) leem textos escolares de vez em quando. A pesquisa afirma que o
livro no formato tradicional tem perdido espaço para os leitores de textos eletrônicos (38%) pontualmente e
42% esporadicamente (IBOPE,2011).

Nas particularidades da escola pública de Sergipe, a experiência de quase 20 anos leva a docente afirmar que
é comum os alunos dizerem que não tem tempo para ler”, não “gostam de ler”, acham melhor ler textos
eletrônicos e informações mais breve. No que se refere ao livre textual, o distanciamento dos alunos no
ensino médio torna-se ainda mais visível, uma vez que estes encontram em fase de vestibular, e portanto, as
leituras das obras deveriam ser mais intensas.

O fato é que, por quase duas décadas ministrando aulas de língua portuguesa e literatura brasileira no ensino
médio, afirma a professora, em sua considerável experiência que, é visível o desencanto pela prática da
leitura e, principalmente, por obras literárias. Observa a referida professora, “quando indagados acerca da
leitura em livro e a virtual, os alunos recorrem as respostas acerca de que o computador mostra tudo de
forma rápida e mais divertida.

Entende-se que se vivi um contexto cuja conjuntura agrega várias outras modalidade de informações via
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avanços tecnológicos, o que nos induz a instigar questões norteadoras desse artigo: será que a escola pública
no Brasil sofre os influxos de um processo de desinteresse pela leitura em livros?
Se há esvaziamento e desencanto pela leitura pode-se encontrar as reflexões negativas no acesso à
tecnologia?
A qualificação do professor, têm sido desfavorável a uma ação fortalecedora da prática da leitura como
emancipadora dos indivíduos?
.

A hipótese diretriz de partida dessa proposta de pesquisa é a de que o interesse crescente pelo acesso a
tecnologia informacional não são causadores do (des)canto e esvaziamento à prática da leitura nas escolas
públicas brasileiras, pois a questão tem um enraizamento na própria política de educação implantada no
Brasil. Nesse sentido, esta investigação procurou focar nos estudantes da escola pública na realidade de
Sergipe, por ser um universo cuja experiência das elaboradoras desse artigo instigou a destacar algumas das
mais recentes observações e verbalizações de estudantes e professores.

Nessa perspectiva, este artigo objetiva trazer alguns determinantes da realidade cotidiana da sala de aula na
tentativa de instigar reflexões críticas e alternativas no quadro de tecnologia da informação e
contraditoriamente, o desinteresse pela prática da leitura. Para isso, adotamos a metodologia com base em
reflexões bibliográficas seguida de informações obtidas na dinâmica escolar.

No exposto apresentado, visualizou-se a necessidade desta investigação, apriori, por acreditar que dentre as
contribuições encontram-se as possibilidades de obter dados que possam sugerir caminhos e respostas
alternativas a retomada do interesse pela leitura em livros. De outro, fortalecer projetos de leitura textual e
virtual de modo que a tecnologia possa auxiliar a escola, o professor, e o leitor, não competir com o livro.

2-Entre o prazer do uso da informática e o fardo em ler um livro

Ler é um ato exclusivamente do ser racional, somente este tem a capacidade de ler e apreender conceitos e
transformá-los em novos conhecimentos. O caminho para uma boa formação profissional está conectado com
a capacidade de apreender os conceitos, concepções e construir visões de mundo.

Pode-se afirmar ainda que, ler trata-se de uma necessidade do leitor (DALAROSA, 1999). Para Dalarosa, o
estudo de um texto deve iniciar pela seleção do que ler, definido a partir dos elementos: título da obra, a data
de publicação, a editora, a “orelha”, o índice ou sumário, a bibliografia, a introdução ou prefácio. Logo após,
delimitar a unidade de leitura.

Estamos aqui privilegiando as discussões com base em leitura de livros e textos eletrônicos. Para isso,
procurou-se no espaço foco dessa investigação visualizar numa sala de 53 alunos do 2 ano do 2ª grau do
colégio estadual que todos os alunos têm acesso a internet. Seja de uso particular, seja através de amigos
parentes ou ainda de em espaços de lan houser.

Nesse contexto, o diálogo foi sobre a prática da leitura, especificamente, obras literárias, sobre a qual
verbalizou o discente: “Acho a internet um caminho melhor para buscar informações, os livros são
monotomos, cansativos, e logo dá sono, e literatura pior ainda. Na internet eu fico o dia-inteiro (2014).”

Entre outras verbalizações, compreende que não se trata de não gostar de ler, mas a juventude encontra na
tecnologia um caminho mais prazeroso “ não é que a gente não goste de ler, a questão é que, hoje temos
outras formas de ler mais dinâmica, mais divertida e rápida, na internet por exemplo (2014). Verbalizou ainda
que (...) “você não só ler como pode buscar muitas outras coisas em pouco tempo, além das imagens,
música, coloridos, sei lá.”

A tecnologia é parte do cotidiano de milhares pessoas, empresas, instituições e residências familiares, as
quais têm se informatizado como mecanismos de melhor acesso a comunicação e informação. A chamada Era
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da Informação, da tecnologia, da informática, consolidou como parte do progresso da sociedade global.
Entretanto, não baste acessar a tecnologia, para Santos,

se as novas tecnologias e seu uso na esfera da informação contêm potencialidades
enormes no sentido da construção de uma nova sociabilidade, há que se pensar na
técnica tal como usada pelos homens: ‘As técnicas apenas se realizam, tornando-se
história, com a intermediação da política [...]’ (2000, p. 26).

Cada vez mais a sociedade constrói uma cultura da necessidade de recursos eletrônicos como mediadora da
gama de informações que circulam a nível, local, regional, nacional e internacional, ou seja, as “sociedades
em redes” como destacou Castells (2004). Atualmente, o acesso tem sido rápido e fácil, mesmo para aqueles
que não têm o computador em casa, vários são os serviços eletrônicos ofertados nas casas de informáticas,
shoppings, aeroportos, rodoviárias, casa de xérox, escolas, universidades,etc. Conforme Kachar, “ A nova
geração é introduzida nesse universo desde o nascimento e por isso sua intimidade com os meios eletrônicos
ocorre numa relação de identificação e fascinação “(2003,p.52-53).

A questão que perpassa transversalmente este artigo não questiona o uso da tecnologia, da informática, da
internet, mas visa compreender a realidade que leva ao des(encanto) pela leitura, observando as condições
estruturais e estratégicas que fomentam a dinâmica do cotidiano dos estudantes do ensino médio. Nessa
direção, procurou-se verificar as possibilidades de abrir alternativas de aprendizagem de textos mais
complexos, profundos, obras que trazem reflexões e níveis de abstrações que exige aprimoramento na
capacidade de interpretação, ou seja, exige uma educação mais qualificada.

Do retrato da experiência que focalizamos na escola, indagamos acerca das obras que os estudantes
habitualmente procuram ler. Dentre as respostas, apenas quatro (04) alunos disseram que leram uma obra
inteira devido ao envolvimento com a leitura, a qual foi instigada por força da cobrança do professor no
conteúdo da avaliação e vestibular. Outros ainda afirmaram que já havia participado de peças teatrais que
acabou por levar ao interesse em ler a obra. Nesse sentido, o mais importante é identificar didaticamente
caminhos que aproximem os jovens da leitura, podendo agregar a outras ferramentas como a internet.

Na verdade o desestímulo à leitura também tem uma relação com a base que foi construída desde as séries
fundamentais. Estimular os alunos a leitura de obras somente a partir da adolescência, gera um hiato, parte
de um processo inerte à construção da cultura da prática desta, especialmente de autores do pensamento
literário brasileiro.

Outro elemento que analisamos trata-se da preocupação em instigar a leitura como uma tarefa escolar,
medida de eficiência, avaliação,etc, as quais responderão pelo desempenho em memorização de autores,
atores, falas, e cenas, contextos, etc. Tal realidade, certamente, distancia da leitura enquanto fonte de
conhecimento necessário à vida e prazer entre o real, a fantasia, a arte e o imaginário do leitor.

Encontrar respostas para o desinteresse à prática da leitura no horizonte informacional tecnológico é algo que
parece um tanto reducionista da complexidade da questão. Portanto, é incoerente transformar os meios
tecnológicos em “bode exploratório”, pois há mais de três décadas em que o acesso à informática era raro nas
escolas públicas periféricas, tal contexto não refletia em maior nível de leitores, mas ao contrário. Foi
somente a partir do acesso a computadores e internet que podemos ver uma outra dinâmica, quando os
alunos passaram a pesquisar com maior frequência, “hoje todos nos pesquisamos na internet, é uma febre,
seja lá o que for, de meninos a meninas todo mundo busca a internet”.

Partimos da compreensão de que, o desinteresse pela leitura nas escolas públicas brasileira carrega lastro
temporal muito antes da inserção da informática. È importante destacar, entre outras questões elementares
ao desestímulo à leitura, por exemplo, “bibliotecas e salas de leituras fechadas, livros velhos mofados,
cobertos por traças, etc, são partes da realidade de muitas escolas, certamente, algo bastante desestimulador
da leitura”. (PROFESSORA,2014).
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Diz Fernanda Cano (2010, p. 84-85) que “ nossa vida está hoje mediada pela tecnologia”. Na sensatez,
ninguém dúvida que o avanço das novas tecnologias da informação e da comunicação introduzem mudanças
na vida das pessoas, em seus hábitos e costumes. A questão, no entanto é, compreender como as mudanças
tecnológicas implicam na relação com as práticas de leitura e escrita, nas transformações que afetam as
práticas sociais vinculadas ao ler e escrever e como tais transformações afetam os discentes e docentes, na
medida em que a escola não está, ou pouco está aberta a tais mudanças.

Conforme Moran (2002), toda a base de acesso à informação – de construção de conhecimento centra-se nas
atividades de leitura e escrita. Na aula tradicional, embora haja espaço para a leitura e produção de textos
escritos - talvez pelo status de protagonista conferido ao professor como organizador e implementador das
situações de aprendizagem -, a oralidade ainda é predominante. Na medida em que o uso das tecnologias
disponíveis nos computadores portáteis passa a fazer parte do cotidiano escolar, ao professor caberá produzir
por escrito promovendo a disponibilização das propostas de atividades.

Na apresentação da obra Novas Tecnologias e Mediação Pedagógica, Moran et al. (2002, p. 8) assinalam
pontos cruciais e críticos para uma renovação na busca pela educação com qualidade, pautada na construção
do conhecimento na sociedade da informação. Paulatinamente, os computadores estão sendo introduzido no
ambiente escolar, e esta realidade, aqueles que fazem parte da escola não pode negar. Portanto, o caminho
tendencia a lançar-se à navegação, enxergando o universo de possibilidades. Tais necessidades são
apontadas por Lévy, que diz:

qualquer reflexão sobre o futuro dos sistemas de educação e de formação na
cibercultura deve ser fundada em uma análise prévia da mutação contemporânea da
relação com o saber. Em relação a isso, a primeira constatação diz respeito à
velocidade de surgimento e de renovação dos saberes e savoir-faire. Pela primeira
vez na história da humanidade, a maioria das competências adquiridas por uma
pessoa no início de seu percurso profissional estarão obsoletas no fim de sua
carreira. A segunda constatação, fortemente ligada à primeira, diz respeito à nova
natureza do trabalho, cuja parte de transação de conhecimentos não pára de
crescer. (2000, p. 157).

Tais inovações e mudanças apontam para a necessidade de reestruturação dos espaços e da organização de
cursos, das propostas curriculares, do trabalho pedagógico que envolve a leitura. Para isso, é preciso atenção
e preparação de gestores e docentes, responsáveis por implementar as condições imperiosas à concretização
de um paradigma adequado às exigências da cibercultura e do ciberespaço.

Reconhecer a importância da internet como mais um espaço de leitura, é entender que ela precisa ser
utilizada como mais um recurso à leitura e como tal, ter critérios para o uso dessa ferramenta, pois as redes
são ambientes muito abertos e por isso, visões muitas vezes despolitizadas, preconceituosas estão nesse
universo. Entre outros, a exemplo do Google, importante ferramenta, contudo, também é possível verificar
textos de qualidade questionáveis.

As inovações tecnológicas, a expansão dos impérios globais da mídia, uma explosão de novos tipos de mídia e
um ilimitado bombardeio comercial têm contribuído atualmente para a formação de um ambiente em que a
juventude está crescendo num mundo mediado, muito diferente do que vivenciou a geração anterior. Se, por
um lado, os avanços tecnológicos criaram novas possibilidades para o livre fluxo de informações, o uso de
redes sociais e o ativismo global, por outro lado, há também o potencial que as empresas e governos
exercem de ampliar seu controle sobre os meios de comunicação, restringir o fluxo de informações e
apropriar-se dessas novas ferramentas para o seu próprio lucro e controle, à custa da livre expressão e da
democracia (CASTLLS,2004).

Vale sublinhar que, no contexto da contínua expansão da transformação tecnológica e econômica, a

13/11/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/leitura_textual_e_virtual_e_seus_desencanto.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.5-8,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



alfabetização crítica da mídia é um imperativo para a democracia participativa, pois as novas tecnologias de
informação e comunicação, associadas a uma cultura de mídia com base no mercado,
fragmentaram,conectaram, diversificaram, homogeneizaram, (...), remodelaram o mundo. Na dinâmica desse
panorama, as mudanças têm reconstruindo a forma de pensar, ao mesmo tempo, têm reestruturado as
sociedades, nos níveis local-global com fins de ampliação da informação útil ao cidadão e dialeticamente, aos
interesses da expansão do capital (CASTELLS, 2004; JENKINS, 2006).

Nesse sentido, podemos considerar que o caminho para o encanto pela leitura de bons livros, não é a negação
à tecnologia informacional, embora compreendamos a importância da crítica aos fins últimos a que esta se
destina. Sublinha-se que a questão apresenta maior grau de complexidade perpassando pela necessidade de
construção de uma política da cultura do ler de base estrutural, focalização em fontes tecnológicas com fins
educacionais, dentre outras. O cotidiano da escola, as salas de aula, embora sejam campo fértil, pouco tem
sido otimizado. Assim, pensar em caminhos a formação de leitores, não pode resumir a mine-projetos
desmobilizados pela falta de incentivo, e ausência do debate bem como, de uma política capaz de agregar
práticas de leituras e tecnologias com fins meramente mercantis.

3-Considerações Finais

O movimento da sociedade em suas contradições traz uma dupla finalidade: negar e afirmar as
possibilidades. Nesse sentido, o universo do des( encanto) à leitura é crescente, daí sugeri Castell(2004), que
as interconexões entre a tecnologia, redes,informações, economia, a cultura e a identidade estão desafiando
combater e impactar a dinâmica societal.

Assim, repensar as bases políticas e estratégias das escolas públicas no seu histórico intento de construir a
cultura da leitura, vale amputar a rejeição da ideia de que a educação ou a informação podem ser neutras e
livres de valores essenciais para o questionamento crítico que aborda a injustiça social e a desigualdade.
Entendemos que, a pedagogia transformadora baseada na práxis (reflexão e ação), deve ser parte
permanente de projeto de sociedade que busca no Brasil, a cultura de um País de leitores. Assim, com base
em Giroux (2001, p. xxiv) compreendemos e defendemos que a educação não é treinamento, e portanto o
aprendizado, em sua melhor forma relaciona-se a importantes questões de responsabilidade social e atitude
política.
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