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Novas práticas de leitura manifestam-se em um contexto de trans-
formações nas fontes de informação, seus processos de produção e tam-
bém nas condições de acesso a elas. Em uma conjuntura de aceleradas 
mudanças, o ato de ler envolve outros significados, abarcando as novas 
demandas informacionais e organização social. Daí, novos desafios sur-
gem ao pesquisador, que, ao refletir sobre estas leituras, pode compre-
ender melhor uma sociedade que se (re)organiza simbolicamente. 

Neste sentido, Interfaces de leitura reúne textos apresentados e 
discutidos nas atividades do projeto Café com Leitura, que propõe-se a 
debater assuntos relacionados às práticas de leitura em uma perspectiva 
multidisciplinar. A publicação foi dividida em três seções, cujas temáticas 
compreendem os capítulos deste livro. “Leitura e sociedade”, “Leitura e 
competências informacionais” e “Leitura das mídias” trazem pesquisas e 
ensaios produzidos por pesquisadores da leitura em todo o país.

“Leitura e sociedade” discute as práticas de leitura como forma-
doras de – e formadas por – contextos sociais específicos. A relação do 
ato de ler com a constituição de si, a formação do cidadão, entre muitos 
outros temas, perpassa tal relação. A leitura constitui uma sociedade ou 
é a sociedade que determina as práticas de leitura? Têm-se em jogo um 
vínculo pragmático ou ontológico?

O primeiro capítulo, “Leitura e identidade: uma relação poética”, 
em uma perspectiva filosófica, identifica a leitura como elemento essen-
cial para constituir nossas identidades tendo em vista que durante o pro-
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cesso de leitura é necessário pensar sobre o que se lê. Salienta-se também 
que a leitura, especialmente a da poesia, é experiência estética. Já “Bibliote-
ca pública a partir de sentidos de leitura: interfaces, alcances e ramificações”, 
apresenta a história da Biblioteca Zeca Batista, em Anápolis (GO), do ponto 
de vista dos leitores, que são os que constroem sua história.

A figura do leitor como aquele que é, ao mesmo tempo, objeto e sujei-
to da arte literária é problema central de “A vez do leitor: ler é uma forma de 
constituir a literatura”. O capítulo aponta que alteridade na literatura é mate-
rializada pela existência do leitor real e das diversas maneiras de representá-lo 
na ficção. Destaca-se a metaficção, em que o leitor é invocado a participar 
da narrativa. 

Mas, que leitor é este? E que mudanças temos no perfil do leitor com 
as mudanças sociais e tecnológicas? “Leitor ubíquo: desafios e oportunidades 
para a biblioteca universitária” discute se as bibliotecas de instituições de ensi-
no superior atendem as demandas de um novo público. Este público é o leitor 
ubíquo, proposto por Lúcia Santaella, a partir dos perfis cognitivos do leitor 
das metrópoles (leitor movente) e aquele das redes (leitor imersivo). O leitor 
ubíquo é aquele que ao mesmo tempo em que está corporalmente presente, 
também flutua nas arquiteturas líquidas do ciberespaço. Esse é o leitor que 
está em dupla mobilidade, ou seja, está o tempo inteiro transitando em infor-
mação enquanto ele se move. Estão as bibliotecas das instituições de ensino 
superior do Centro-Oeste prontas para atender as demandas deste leitor? 

O quinto capítulo, “Leitura e escrita: experiências com tertúlia literária 
dialógica e grupos interativos” apresenta vivências, experiências e aprendi-
zagens adquiridas por meio da tertúlia literária dialógica e dos grupos interati-
vos. Tais atividades educativas fazem parte do subprojeto “Comunidades de 
Aprendizagem: a formação docente em um meio comunitário de escola”, 
dentro do Projeto Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID - Peda-
gogia), na Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás.

“Motivação para leitura literária a partir de dicas categorizadas pelo 
perfil do/da leitor/a” aponta a motivação como elemento fundamental no 
processo de incentivo à leitura de obras literárias. A partir deste pressuposto, 
propõe-se identificar que tipo de leitura literária poderia causar uma reação 
nos discentes da Licenciatura em Química (LQ) do Instituto Federal de Edu-
cação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG) Câmpus Inhumas, a ponto de 
despertá-los para o ato de ler obras literárias.  

O texto seguinte, “Leitura, literatura e formação de leitores”, traz algumas 
reflexões acerca da leitura como uma prática da cultura e, como tal, forma-
dora do leitor – sujeito do ato de ler. Ainda discute aspectos da leitura literária 
que, pela força de sua constituição, contribui com a formação humana deste 
mesmo sujeito, por meio da sua condição tanto material como subjetiva. Mas, 
que espaços podem estimular tais leituras? Destacamos a biblioteca escolar, 
espaço por excelência do estímulo à leitura, que, de acordo com a Lei 12244, 
de 2010, deverá ser implantado em toda instituição escolar brasileira.

Neste sentido, “Por uma biblioteca na escola: que biblioteca é essa?” 
discute a importância da biblioteca no ambiente escolar e seu lugar no es-
paço pedagógico, entendendo-a como um centro dinamizador da leitura e 



Apresentação

13

difusor do conhecimento produzido pela humanidade (em qualquer suporte 
de informação). A biblioteca escolar é o ponto constituidor da primeira opor-
tunidade concreta de acesso ao patrimônio científico e cultural para a maio-
ria das crianças quando ingressam na escola pública.

As práticas de leitura religiosa difundidas na Modernidade e sua impor-
tância na história da leitura e escrita no Ocidente são tema de investigação 
em “A letra e o espírito: literatura e religiosidade na época moderna. Em outro 
contexto, “Grupo Plaft! Cantando e contando histórias: uma ação de leitura” 
demonstra como uma ação voltada para o ensino de leitura e música influen-
cia a vida de moradores de uma casa comunitária em Goiânia. Trata-se de 
uma reflexão acerca das experiências do Projeto “Plaft: cantando e contan-
do histórias: uma ação de leitura”, desenvolvido na Sociedade Beneficiente 
Maria Benta (Sobem), no Jardim Nova Esperança, localizado na região noro-
este da capital goiana. O texto destaca a importância da leitura na forma-
ção da cidadania.

A segunda seção dedica-se a discutir a relação entre leitura, compe-
tência e letramento informacional. A investigação de tais temas ganha mais 
espaço na academia a cada dia, enquanto lança luz à importância de de-
senvolver de modo efetivo a busca e uso da informação de maneira ética. 
“Leitura e competências informacionais” envolve a constituição de um pen-
samento reflexivo, o letramento informacional, assim como as condições de 
acesso à informação disponíveis, dentre outras temáticas próximas.

Nesta seção, “Leitura e Ciência da Informação” defende uma relação 
intrínseca entre a leitura e a obtenção de conhecimento. Discute-se ainda 
como o ato de ler é visto na literatura científica do campo da Ciência da 
Informação. Neste sentido, ler e entender textos de forma efetiva é essencial 
para que se estabeleça uma leitura concreta e reflexiva. Tais leituras, destaca 
o capítulo, devem emergir a partir da efetivação de três elementos interdisci-
plinares: contexto, motivação e sentido.  

Mas, de que modos se dá tal leitura reflexiva na prática? De que modo 
um discente busca a informação adequada para construir um trabalho aca-
dêmico, por exemplo? Neste sentido, “Competência informacional entre aca-
dêmicos de Direito: um estudo à luz do modelo ISP” investiga a construção do 
trabalho de conclusão de curso (TCC) de graduandos em Direito do Instituto 
Aphonsiano de Ensino Superior, na cidade de Trindade (GO). Tal pesquisa é 
desenvolvida à luz do modelo de processo de busca de informação (ISP), pro-
posto por Carol Kuhlthau.

Em alguns contextos específicos, a busca de informação foi facilitada 
com a publicação da Lei nº 12527, em 2011, norma conhecida como Lei de 
Acesso à Informação (LAI). O terceiro capítulo desta seção, “Lei de Acesso à 
Informação: proposta de uma equipe interdisciplinar para uma melhor aplica-
bilidade” discute dificuldades que se enfrenta no atendimento à legislação 
sobre divulgação de informações de interesse público. Para superar alguns 
destes problemas, propõe-se uma equipe interdisciplinar para melhor aplica-
bilidade da LAI. A partir de análise documental da Classificação Brasileira de 
Ocupações, destaca-se profissões que podem compor equipes para que a 
legislação seja cumprida respeitando-se os princípios de publicidade e efici-
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ência do serviço público. 
Por sua vez, “Atuações educativas de êxito a partir dos propósitos de 

comunidades de aprendizagem” apresenta experiências com atuações edu-
cativas de êxito desenvolvidas em uma escola municipal de Goiânia (GO), a 
partir dos propósitos de Comunidades de Aprendizagem. Trata-se de subpro-
jeto da Faculdade de Educação da UFG desenvolvida dentro do Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID).

Em “A leitura e a escrita no hipertexto digital como práticas sociais: 
reflexões na perspectiva do letramento” se propõe reflexões, à luz de autores 
como Lévy, Marcuschi, Ramal, Xavier, Soares, Kleiman, Santaella, sobre como 
se configuram a leitura e a escrita no hipertexto. Também discute-se sobre o 
papel social destas práticas e as implicações para o letramento dos que as 
utilizam. Procura-se compreender como a leitura/escrita de hipertextos pode 
contribuir para o desenvolvimento da compreensão leitora das crianças e jo-
vens que têm acesso à internet.

A última seção desta publicação trata da “Leitura das mídias”. Diante 
de sua ubiquidade e os novos contextos por elas (e nelas) formatados, têm-se 
novas leituras e outra constituição do sujeito leitor. Tais mídias redesenham o 
espaço social da leitura e parecem, aos poucos, devolver a voz ao leitor que 
foi proibido de vocalizar suas leituras na Idade Média. Cada vez mais, trans-
gredimos a individualidade da leitura – que nos foi forçada em vários momen-
tos, como quando da proibição da leitura oralizada nas bibliotecas - e passa-
mos a assumir definitivamente seu caráter coletivo e social. O que lemos deve 
ser exposto, assim como as recriações que fazemos em nossas interpretações, 
fanfictions e demais manifestações de (re)leitura colaborativa.

O Skoob é um destes espaços por excelência. Em “Rede social literária 
Skoob: análise dos recursos oferecidos” somos convidados a conhecer esta 
mídia social, assim como as funções, opções e recursos desta rede. O capítulo 
situa as redes sociais de internet no contexto dos crescentes avanços tecno-
lógicos da sociedade civil atual e aponta as redes sociais literárias como seg-
mentos específicos onde o livro e a leitura são interesse em comum. 

Este é um dos diversos reflexos da cultura digital. A cibercultura instaura 
novas relações entre homem e tecnologia e gera implicações mais amplas 
em termos organizacionais, culturais, sociais e até mesmo subjetivos. “Sociali-
dade virtual: imagens e corpos” aponta como corpo e socialidade passam a 
ser resignificados em meio às diversas imagens virtuais que circulam nas redes 
de computadores.

Neste contexto, as diversas informações da mídia constroem enqua-
dramentos sociais, que são modos como algo deve ser percebido. “Relatos 
sobre a ciência: fontes na Galileu e Superinteressante” discute o papel das 
fontes jornalísticas em catorze reportagens destas revistas. A partir de análise 
de conteúdo, aponta-se alguns enquadramentos sobre ciência que são suge-
ridos. O texto aponta algumas falhas na cobertura da ciência pelo jornalismo 
da Galileu e da Superinteressante, relacionadas aos critérios de escolhas das 
fontes e seu impacto na formação de enquadramentos específicos.

As imagens que a mídia cria, contudo, também podem ser alteradas. 
Neste sentido “Para além do “beijinho no ombro”: signos visuais e reposicio-



Apresentação

15

namento de marca” analisa o reposicionamento de imagem de Valesca 
Popozuda. Destaca-se as estratégias de comunicação evidenciadas pelos 
signos visuais e aplicadas no processo de celebritização da cantora. A cons-
trução de imagens não é prerrogativa unicamente de grandes corporações 
ou dos profissionais de mídia, mas também é realizada por seus usuários. As 
mídias sociais nos dão diversos exemplos de celebrização ou completo escru-
tínio de alguém cujos responsáveis são os outros usuários destas redes.

Neste sentido, é possível perceber que a performatividade da lingua-
gem aponta para a construção de diferenças sociais. “Leitura crítica da mí-
dia, performatividade e ciber-racismo” discute alguns discursos racistas difun-
didos no ciberespaço a partir da leitura crítica da mídia. Aponta-se que a 
linguagem pode ser instrumento de diferenciação, auxiliando na construção 
e afirmação dos “abismos” sociais que ela mesmo ajuda a reproduzir. 

O último capítulo do livro aponta como os conteúdos jornalísticos na 
formação do pensamento disperso. “As significações culturais e a conforma-
ção do pensamento disperso no telejornalismo brasileiro: casos que marcaram 
a história do Jornal Nacional” discute dois momentos históricos do telejornal 
da Rede Globo de Televisão. O direito de resposta concedido à Leonel Brizola 
em 1994, lido com voz embargada por Cid Moreira, e os editoriais de Arnaldo 
Jabor sobre as manifestações populares de 2013, cuja angulação discursiva 
altera-se completamente após a revolta do público apontam para um jor-
nalismo que dispersa, que fragmenta, hiperespecializa e dilui o global. Deste 
modo, atrofia a representação do sujeito no mundo e de sua ação histórica.

Os textos aqui apresentados compõem parcela das discussões sobre 
leitura realizadas no âmbito do projeto Café com Leitura e destacam o quão 
amplo é o horizonte para pesquisas posteriores. As interfaces da leitura de-
lineiam uma sociedade que se transforma, em que a informação tem lugar 
de destaque e demandam pesquisadores que reflitam sobre tais mudanças 
e seus impactos. Espera-se que essa publicação possa contribuir com estas 
reflexões sobre o campo da leitura e suas interfaces. 

Andréa Pereira dos Santos
Frederico Ramos Oliveira
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Almeida Júnior, em sua bela imagem “Leitu-
ra” retrata a mulher brasileira, paulista, do século XIX 
e seu deleite pela leitura. Trata-se de uma leitura de 
lazer, dada a postura um tanto despojada da moça.

Leitura (1892)
Almeida Júnior. Óleo sobre tela.

Pinacoteca do Estado de São Paulo



Leitura e identidade:
uma relação poética

Wilson Alves de Paiva1

Em sua passagem pelo Brasil, em 2012, o poeta Adonis (1930) afir-
mou que mesmo que a poesia não mude a sociedade, ela é certamente 
um forte elemento para compreendermos as relações entre as coisas. 
A afirmação do poeta sírio, radicado em Paris, revela uma perspectiva 
muito peculiar pela qual devemos repensar o sentido de poesia, sua im-
portância política e seu papel de traduzir a leitura que o poeta faz da 
realidade. E falo de poesia não apenas como um gênero literário escrito 
de forma harmoniosa em versos, mas num sentido mais amplo que nos 
remete diretamente ao sentido grego de poiesis – como ato de criação 
e recriação do belo -. E, precisamente, ao sentido de Aristóteles, para 
quem o belo é a disposição das coisas numa ordem simétrica de tal for-
ma que sua grandeza seja facilmente abarcada pela visão, isto é, seja 
lida em seu conjunto (ARISTÓTELES, 2000). Falando de drama, em sua Po-
ética, o filósofo afirma que “quando o poeta está ordenando as ações e 
compondo as falas dos personagens, deve agir, o mais possível, como os 

1 Doutor em Filosofia da Educação (USP). Pós-Doutor em Educação e Cultura (Uni-
versity of Calgary). Professor da PUC-GO e Presidente da ATLECA – Academia Trinda-
dense de Letras, Ciências e Artes.  E-mail: wap@usp.br
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estivesse vendo diante dos olhos, como se estivessem assistindo a tudo quanto 
se passa e se passará no drama” (p. 57). Ou seja, criação e recriação viven-
ciada, subjetivada na consciência de tal forma que realidade e imaginação 
não sejam tão distantes e uma auxilie a outra na promoção de uma socieda-
de harmoniosa. Cabe ao poeta, particularmente, compreender e explorar 
essa relação.  Mais do que isso, cabe ao poeta explorar todas as relações 
possíveis, inclusive a proximidade que existe entre a leitura e a escrita.

A confusão entre leitura e escrita poética não é apenas aparente, 
como proposital. Pois quero analisar esses dois fenômenos como um só, como 
um ato de criação cuja dinâmica não separe a ação de ler e a ação de 
produzir, isto é, uma condição pela qual o sujeito seja capaz de apreender o 
mundo, as coisas e, em particular, as pessoas por uma visibilidade estética tal 
que seu intelecto se misture com seu sentimento a fim de produzir uma com-
preensão mais bela, mais harmoniosa e mais criativa. Ler e pensar devem ser 
ações simultâneas, interligadas e fundidas numa só, como uma moeda cujos 
lados distintos caracterizam um mesmo objeto. Nesta perspectiva, ler e escre-
ver talvez não possam ser fundidos em um só verbo, em uma só ação, tendo 
em vista que se tratam de processos distintos, mas nada nos proíbe pensá-los 
em suas relações. Quando escrevo este texto, por exemplo, recorro, quando 
necessário, ao dicionário de termos filosóficos, leio textos de pensadores reno-
mados no campo da cultura, da identidade, da leitura e da escrita para em-
basar algumas ideias aqui levantadas; detenho-me nos escritos de Aristóteles 
o tempo necessário para entender sua perspectiva de criação poética; vou 
a Plotino, aos pré-socráticos, a Platão e descubro que todos eles concebiam 
a leitura como uma ação interativa e não passiva do sujeito. Ou seja, escrevo 
e leio, leio e escrevo, de forma simultânea e já não vejo mais a distinção entre 
essas duas ações. 

Descubro também que a leitura na Idade Média era uma ação tão 
introspectiva que a ação se tornava sinônimo da própria filosofia. Tal como 
faço neste texto, os pensadores escreviam, liam as obras numa exegese tão 
profícua que também fundiam as ações numa só. Embora a maioria dos fi-
lósofos do Medievo tenha realizado uma leitura um tanto quanto passiva do 
cosmos, aceitando a realidade como uma dádiva divina que não pode ser 
questionada, suas interpretações não deixavam de ser criativas. Do lirismo de 
Agostinho (354-430 AD) ao senso prático de Dans Scotus (1266-1308), à ousa-
dia de Guilherme de Ockham (1285-1347), todos fizeram uma leitura profícua 
dos textos sagrados e da realidade de sua época. A exegese e a hermenêu-
tica demandam por si só uma leitura filosófica, uma intepretação das coisas 
por via de suas relações. 

 Assim sendo, somos levados a entender a leitura como arte, mas 
uma arte que supere a mera imitação, a reprodução passiva da aparência 
das coisas e dos homens, como queria Platão (2004). E embora o conceito de 
arte como criação estética seja mais próprio do romantismo, tenha recebido 
um tratamento especial por Kant, na Crítica do Juízo, alguns filósofos antigos 
trataram do tema e conceberam a arte como uma espécie de visão interior 
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(NUNES, 2000), portanto, uma leitura sensível e uma experiência estética que 
objetive não apenas a apreensão das coisas (leitura), mas um profundo refletir 
sobre elas e a busca constante da medida do bem – o que, para Aristóteles, é 
a busca do meio termo, da moderação entre a virtude e o vício. Dessa forma, 
entre uma leitura apaixonada e uma leitura apática, o ideal seria uma apre-
ensão crítica da realidade sem os veios ideológicos que alienam as mentes e 
cegam as visões de quem procura ler o mundo, sem perder de vista o ideal 
grego da kalokagathia (ser belo e bom) e da póiesis (criar e gerir uma nova 
realidade que eleve o espírito e proporcione o êxtase da contemplação).

 Deixando de lado, pelo menos por enquanto, esse sentido amplo 
de leitura, e restringindo-nos ao sentido estrito, ou seja, o da ação de ler algo 
escrito, da decodificação dos signos em geral e do texto, podemos interro-
gar qual seria a leitura propícia ao ideal grego de sociedade? Para Platão, a 
leitura da produção poética deveria passar por uma censura, sendo elimina-
dos os trechos considerados perniciosos à formação dos jovens, uma vez que 
depreciavam os valores humanos, relatavam caprichos mesquinhos dos deu-
ses e exageravam na demonstração do sofrimento dos heróis – quando não 
fossem totalmente banidos porque eram incapazes de promover os valores 
morais. Embora o filósofo tenha criticado mais a escrita épica e trágica, rigo-
rosamente mimética, estava preocupado com toda a produção que viesse a 
desvirtuar a formação do ethos. Nunca uma relação tão próxima entre leitura 
e identidade esteve tão próxima e tão significativa que no contexto da Gré-
cia Antiga, pois sofistas e poetas exerciam uma influência considerável sobre 
a juventude e poderiam, segundo Platão, fazer com que os jovens imitassem 
tanto heróis quanto deuses em suas ações pouco virtuosas. Se a arte é pura 
mímesis, então que os jovens imitem a beleza dos heróis, sua firmeza de cará-
ter e sua conduta heroica em favor dos ideiais da República. 

Por sua vez, Aristóteles faz uma análise positiva da produção poéti-
ca, desde que os trabalhos, lidos ou encenados, provocassem no leitor ou no 
expectador um processo catártico, portanto, de depuração dos maus senti-
mentos e, obviamente, promoção dos sentimentos nobres – mais apropriados 
à vida social. Menos radical que seu mestre, Aristóteles apenas adverte, na 
Política (2000), que aos jovens, sobretudo os mais novos, seria bom evitar que 
fossem aos espetáculos ruins, principalmente os com tragédias e comédias 
mal apresentadas, sem os rigores da arte e o brilhantismo do talento - capa-
zes de evocar uma verdadeira elevação no leitor ou expectador. Ou seja, 
enquanto Platão estava mais preocupado com a “leitura” que os jovens pu-
dessem fazer das encenações e dos textos escritos, Aristóteles buscou discutir 
a “escrita”, ou seja, a qualidade da produção teatral ou poética que pudesse 
ser apresentada a esses jovens. 

Vemos aqui claramente o ideal formativo da paideia, ou seja, o ideal 
de formação do homem e do cidadão em todas suas potencialidades, o su-
jeito que atinja, segundo Jaeger (2001) todas as formas e produções do espíri-
to, como um tesouro completo da tradição, como formação mesma do que 
se entende por cultura. E, nesse aspecto, é preciso deixar a Poética e ir a outra 
obra mais próxima do que chamamos de formação do ethos, da identidade 
do sujeito e sua localização no âmbito soical: a Ética a Nicômaco, também de 
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autoria de Aristóteles. Claro está, em sua Política, que o homem é um animal 
político e se constitui enquanto sujeito nas relações sociais. Sem discutir aqui 
as diferenças que o estagirita considerava natural, como o nascer escravo, ou 
mesmo a condição subalterna da mulher, na constituição da sociedade, os 
“sócios” precisam compartilhar certos comportamentos e princípios básicos, 
objetivando um equilíbrio entre as diferenças.2

Antes mesmo de Aristóteles, diversos filósofos e poetas questionaram 
qual era o ser do homem, embora estivem ocupados com o problema da ori-
gem, evolução e estrutura do universo (PENEDOS, 1984). Pitágoras, por exem-
plo, defendeu a imortalidade da alma; Parmênides discutiu a diferença entre 
verdade (aletheia) e opinão (doxa), embora ambos sejam discursos humanos; 
e, por fim, o sofista Protágoras ficou famoso com sua máxima relativista de que 
o homem é a medida de todas as coisas. Entre os poetas, talvez Píndaro (558-
448 AC) tenha sido quem mais tenha se aproximado das reflexões em torno 
do ser do homem, da busca pela identidade, pois perguntas do tipo “que 
somos”, “que não somos” apontam para uma posição interrogativa quanto à 
existência e o sentido da humanidade. Vejamos seu poema O sonho de uma 
sombra:

A sorte dos mortais
Cresce em um só momento;
E um só momento basta
Para jogar por terra,
No momento em que o cruel destino
Venha a balançá-la.

Efêmeros! Que somos?
Que não somos? O homem
É o sonho de uma sombra.
Mas quando os deuses lançam
Sobre o homem a sua luz,
O esplendor o envolve
E doce então é a vida.

Malgrado sua devoção religiosa e, neste poema, o recurso aos deuses 
para dar sentido à vida, há indubitavelmente em seus escritos uma preocupa-
ção quanto à condição humana. A interrogação “que somos?” já prenuncia 
o pensar filosófico ao buscar refletir sobre o ser do homem, sobre sua condi-
ção existencial e suas condições concretas. Mais do que isso, ela nos remete 
a pensar os elementos que identificam esse homem efêmero e “sombra” que, 
certamente, constituía o homem grego de sua época.

O homem é marcado ainda por uma condição efêmera. Se recorrer-
mos ao mito - outra construção poética bastante significativa – veremos que 
a preocupação central é o Cosmo, sua ordem e sua disposição. O homem é 
apenas uma “sombra” perdida entre a grandeza e o brilho dos deuses, como 

2  Diferente de Platão, Aristóteles assegurava a diversidade, afirmando: “O Estado que 
se tornar progressivamente uma unidade deixará de ser Estado. A pluralidade, neste caso, 
é natural; e quanto mais o Estado se afastar da pluralidade, em direção à unidade, menos 
Estado será e mais próximo estará de uma família, que por sua vez tornar-se-á um indivíduo” 
(2000, P. 170).



Leitura e Sociedade

23

bem relatado nas cosmologias e nas teogonias, salvos alguns momentos reve-
ladores de uma possível antropologia, como no mito de Prometeus e Pandora. 

Porém, se a Ordem existe e governa a existência, cabe ao pensamen-
to humano refletir sobre ela, cabe ao homem as diversas formas de realizar a 
leitura e a interpretação dessa Ordem. Eis aqui a abertura que possibilitou o 
aparecimento e o sucesso de mitos como Hércules e suas façanhas; Teseu e 
sua vitória sobre o Minotauro; e Édipo, cuja inteligência possibilitou decifrar o 
enigma da Esfinge. Algo que só foi possível devido a uma conversão do olhar 
do sujeito, voltando-se para si. Foucault (2006), na hHHHHHermenêutica do 
sujeito, vai ressaltar o quão importante foi esse processo, porque possibilitou 
não apenas a concretização do imperativo socrático do “conhece-te a ti 
mesmo”, como uma genuína relação consigo mesmo pela preocupação e 
realização do cuidado de si.

Durante a Idade Média, dois tipos de leitura eram evidentes: uma leitu-
ra em voz alta, feita geralmente para uma apresentação ao público; e uma 
leitura introspectiva, feita em silêncio, para si mesmo. A primeira tem sua ori-
gem e tradição no teatro grego-romano e se destina a outrem, à fruição do 
público – o qual não precisa necessariamente ser composto por pessoas le-
tradas ou “iniciados”, mas de qualquer um que se interesse em ouvir o fruto 
da leitura realizada por alguém que dominasse a arte. Desde uma represen-
tação litúrgica – obviamente a mais comum nesse período, até às efêmeras 
apresentações mambembes, tudo era fascinante aos olhos dos iletrados. Era 
uma forma de leitura ilustrada, dramatizada, vivenciada e tão popularizada 
que o público se envolvia talvez em maior escala que nos tempos de Platão e 
Aristóteles. Portanto, a contribuição das pantomimas alegóricas, as imitações 
cômicas e satíricas e até as burlescas novelas de cavalaria foi imensamente 
significativa. E do ponto de vista poético, não podemos deixar de citar a im-
portância das éclogas, ou autos pastoris, nas quais os atores apresentavam 
geralmente um diálogo entre pastores, chamando o público à “volta às ori-
gens”, ao retorno à simplicidade e à vida pura do campo. 

Lamentavelmente a Igreja não via isso com bons olhos e valorizava 
a leitura introspectiva, a que “falava ao coração” e se “voltava ao espírito”. 
Santo Agostinho (Apud NUNES, 2007, p. 161) ressalta que:

“Ambrósio não lia (decifrava) as letras em voz alta, mas que o 
fazia silenciosamente, como se fosse feita com o espírito e não 
com os olhos e o movimento dos lábios. Ficou tão vivamente im-
pressionado não apenas por ver uma pessoa ler em silêncio, o 
que era incomum na época, mas também porque lhe pareceu 
que Ambrósio havia silenciosamente descoberto, com aquela 
prática inusitada de leitura, “o ‘espírito’ e a ‘letra’ como analo-
gia do eu ‘interior’ e do eu ‘exterior’”.

A leitura era a da palavra. E a palavra verdadeira era a que estava es-
crita. Afinal, quem se fez carne foi o verbo, como podemos ler no início do Evan-
gelho do Apóstolo João. Tal como houve, nos tempos pitagóricos, uma fasci-
nação pelo número, dando a ele um caráter divino, da mesma forma houve 
em quase todo o Medievo uma fascinação pela palavra. Se o verbo era Deus, 
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obviamente a devoção à letra, à escrita e à arte da interpretação da escrita – 
sobretudo sagrada – era uma forma de aproximar-se de Deus. Daí a querela dos 
universais que produziu tanto debate entre os pensadores medievais. Por seu 
turno, os realistas defendiam que as palavras eram reais e definiam a essência 
do nominado. Certamente que, para eles, a leitura da palavra era uma ritual 
que elevava o leitor à condição de compreender o sentido real das coisas, o 
que elas realmente eram em sua essência e originalidade. Por outro lado, os 
nominalistas diziam que as palavras não passavam de nomes, meras entidades 
linguísticas, criadas aleatoriamente, sem relação obrigatória com a realidade.

No entanto, antes de falar sobre a arte da leitura e da escrita nos hu-
manistas e renascentistas, gostaria de ressaltar a significativa relação esté-
tica que havia entre o monge e seu livro. Para começar, vamos à palavra 
estética, cuja origem está no grego, com o termo aisthesis, o qual significa 
capacidade de sentir, isto é, a faculdade de compreender pelos sentidos. 
Portanto, não é difícil imaginar a facilidade e propensão dos monges para 
com a leitura e a produção da escrita. Com seu impulso e devoção místi-
ca, os clérigos não tiveram dificuldade em se dedicar ao árduo trabalho 
de copista, embora isso significasse horas, dias e anos inteiros a produzir e 
reproduzir as obras. Ou seja, para a tarefa era necessária uma dedicação 
realmente devocional, uma entrega fervorosa ao ofício porque isso signi-
ficava uma oferenda ao Criador. Por isso mesmo o empenho nos detalhes 
e o mais refinado e criativo labor na produção da escrita. Cada letra era 
um desenho minucioso e as iluminuras uma verdadeira obra de arte, re-
quintadas reproduções e criações artísticas do um alto valor estético, tal-
vez um dos mais importantes no contexto da produção artística medieval.

Igualmente, a leitura se identificava com esse processo e era parte 
intrínseca do mesmo. Seu trabalho tinha início bem cedo, ao despertar-se e 
levantar-se pela madrugada para a realização das preces, do canto e da 
meditação. Logo após o alimento, que era, evidentemente, precedido por 
uma longa oração de agradecimento, seguia-se com a leitura e a escrita. 
Salvos os intervalos para alimentação, necessidades pessoais e serviços reli-
giosos, seu dia laboral só terminava à hora de se recolher ao aposento. Grego, 
Latim e Árabe compunham o universo literário desses homens e nada lhes es-
capava ao intelecto, sejam as nuances satíricas de alguns textos à incansável 
busca pela verdade através da palavra, dos conceitos. Embora bem antes 
da querela dos universais, Tomás de Aquino já dizia em sua Suma Telógica (Q. 
XIII), quando procura discutir os nomes divinos: “as palavras são sinais dos con-
ceitos, que são semelhanças das coisas. Por onde é claro que as palavras se 
referem às coisas que devem significar, mediante a concepção do intelecto” 
(AQUINO, 2004, p. 210). Posição bem próxima dos realistas, mas que é comple-
mentada por uma visão mais abrangente na qual o sujeito deixa de ser pas-
sivo para ser um tanto quanto ativo nesse processo de produção do conhe-
cimento. Diz ele em seguida: “Logo, na medida em que uma coisa pode ser 
conhecida por nós, nessa mesma pode ser por nós nomeada” (Ibidem). Daí o 
sentido devocional do ato de leitura, pois o mesmo significava interpretar, mas 
também nomear, isto é, definir o sentido das coisas, criar e produzir por seu inte-
lecto.  E não me refiro apenas à leitura que o copista fazia em seu processo de 
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reprodução, mas ao ato de ler dos estudiosos, fossem clérigos, aprendizes ou 
outro qualquer que pudesse decifrar o alfabeto e ler os poucos textos que havia. 

Entrementes, longe desse austero mundo, fervilhava já uma produção 
profana, não menos rica que a eclesiástica, que lançou as bases para 
uma leitura mais leve, menos comprometida e menos litúrgica. Uma leitu-
ra aprazível que conduzia o leitor ora ao riso, ora às lágrimas e ora à refle-
xão crítica, uma vez que seus autores não tinham compromisso direto com 
a Igreja e não se sentia no dever de sublimação das entidades divinas, ou 
do clero ou de qualquer outro que detinha o poder temporal ou religioso.

Dessa produção, é preciso louvar o esforço romântico dos trovado-
res para a conquista de suas amadas. A lírica da Cantiga da Ribeirinha e, 
enfim, de toda a produção poética dos cancioneiros, é tão preciosa quan-
to à produção do clero com seus cantos e poemas litúrgicos. É óbvio que, 
com a liberdade de expressão nascente, vem também os cantos de escár-
nio e até de maldizer, mas não podemos afirmar que não se tratavam de 
belas peças de um tempo em que a racionalidade objetiva (HORKHEIMER, 
2000) não permitia muito pluralismo e diversas interpretações da realidade. 

O ofício de trovador gerou, nesse contexto, uma nova forma de mani-
festação artística, valorizando a produção popular. E aqui estamos falando de 
uma leitura peculiar de mundo, feita pela população menos abastada, des-
provida das letras e do universo escolástico. Uma leitura feita pela retina, pura e 
simplesmente, mas capaz de captar as mais diversas impressões do mundo e re-
gistrá-las em suas mais variadas formas, seja no teatro de rua, seja nas prosas das 
esquinas, nos poemas românticos dos bares ou nos folhetos de feira – de onde 
surge a literatura de cordel -, é o momento em que o povo se vê no direito de 
ler o mundo e emitir suas impressões, suas opiniões e sentimentos. Manifestação 
que foi transplantada para o Brasil com a verve da aventura portuguesa e rein-
ventada no calor dos trópicos para gerar uma poética sofrida e encantada ao 
mesmo tempo. Perspectiva bem viva nas linhas de João Cabral de Melo Neto, 
principalmente na peça Morte e vida Severina. Vejamos um pequeno trecho:

Somos muitos Severinos
iguais em tudo e na sina:
a de abrandar estas pedras
suando-se muito em cima,
a de tentar despertar
terra sempre mais extinta,
a de querer arrancar
alguns roçado da cinza.
Mas, para que me conheçam
melhor Vossas Senhorias
e melhor possam seguir
a história de minha vida,
passo a ser o Severino
que em vossa presença emigra.

E é nesse sentido, embora se aplique também a muitos outros, que 
Paulo Freire (1988) vai defender que a leitura de mundo precede a leitura da 
palavra. Isto é, a leitura da própria realidade feita pelo sertanejo foi funda-
mental para sua produção artística, e esta para a projeção de seu sofrimento 
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para o resto do país e para o mundo. Hoje, quando entramos em sítios da 
Internet e encontramos a tradução das linhas severinas e impossível não se en-
cantar e imaginar como os estrangeiros reagem, qual o nível de sensibilidade 
e compreensão ao lerem as linhas:

“– My name is Severino,
I have no Christian name.
There are lots of Severinos
(a saint of pilgrimage)
so they began to call me
Maria’s Severino.
There are many Severinos
With mothers called Maria,
So I became Marias’s
Of Zacarias, deceased.”3

Embora apropriada pela cultura de massa, via rádio, televisão, pela 
produção gráfica dos livrinhos xilografados de cordel, e agora até pela In-
ternet, sua origem remonta à condição de marginalidade, esquecimento e 
anonimato do povo simples. Remonta aos tempos em que, como trovadores, 
os repentistas saiam pelas praças para alegrar o público e ganhar seu susten-
to ou apenas para dizer a todos como via o mundo, proclamar sua leitura e 
deixar as graças de sua interpretação.  Vejamos, por ilustrar mais uma vez, as 
doces palavras do poeta Patativa do Assaré:

Eu sou de uma terra que o povo padece
Mas não esmorece e procura vencer. 
Da terra querida, que a linda cabocla 
De riso na boca zomba no sofrer 
Não nego meu sangue, não nego meu nome 
Olho para a fome, pergunto o que há? 
Eu sou brasileiro, filho do Nordeste, 
Sou cabra da Peste, sou do Ceará.
 

E é nesse momento que a identidade se forma com a maior originali-
dade possível, com a maior autenticidade que um povo, uma nação ou uma 
região pode ter. Pois ela é formada por processos inconscientes que se reali-
zam na mais variada forma possível, no balanço entre o discurso e as relações 
sociais (HALL, 1998). Por exemplo, e aqui bem notado por Gilberto Freyre, em 
sua obra magistral Casa Grande e Senzala, a identidade da mulata, como 
mulher sensual, não foi imagem autoconstruída, mas resultante da leitura que 
os portugueses fizeram da mulher dominada, tendo em vista seu status de es-
crava, podendo satisfazer seus donos em qualquer sentido, inclusive no ape-
tite sexual. E o próprio Freyre (1943) é quem questiona se podemos culpá-las 
pelo erotismo e desejo que se despertou nos jovens de sua época? Certamen-
te não. Tal identidade se formou no balanço entre os processos inconscientes 
dos portugueses, assim como do próprio povo transplantado da África, e as 

3 Disponível em: https://en.wikipedia.org/wiki/Morte_e_Vida_Severina. Acessado em 
29/10/2015. Morte e Vida Severina by João Cabral de Melo Neto (Translated by Elizabeth 
Bishop).

https://en.wikipedia.org/wiki/Morte_e_Vida_Severina
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interrelações que se estabeleceram aqui na dinâmica da vida social.
A identidade se forma como “negociação” (KRAAY, 2007) dessas dife-

renças temporais, étnicas, regionais, de crença e costumes. E, eu diria, como 
balanço entre a leitura do presente e a leitura do passado cuja dialética possa 
produzir um elemento híbrido, novo e melhor preparado para um mundo em 
constante mudança. O grande problema das identidades - formadas ao lon-
go de séculos de produção folclórica -, é que se encontram hoje, conforme 
atesta Hall (2015), em um processo acelerado de descentração e fragmenta-
ção, haja vista o processo de globalização com seu grande impacto sobre a 
identidade cultural. Impacto este não apenas da globalização, mas também 
da norma forma de se ler o mundo, sem as amarras das metanarrativas da 
Modernidade que por séculos alimentou sonhos, fomentou a criação projetos 
de identidade que culminaram na tentativa de se edificar um novo tipo de 
homem, que é o sujeito moderno. Centrado no cogito, o sujeito moderno foi 
dando lugar a uma identidade não fixa, mas flexível e fragmentada, menos 
absoluta e universal. Como diz Ternes (2004, p. 157) “Desde Kant, Nietzsche, 
os primeiros biólogos, a medicina anátomo-patológica, as novas físicas, a cul-
tural ocidental tem consciência de que não há verdades absolutas, eternas. 
Que a verdade é nossa invenção” (grifo do autor). 

E o que está em jogo em relação à leitura? O que tem a ver com 
a questão da identidade? Para responder a essas questões, preciso primei-
ramente confessar que a escrita deste texto desenvolveu um emaranhado 
difícil de sair dele. Da forma de pensar dos gregos, em sua capacidade de 
reflexão e abstração, saltamos para a constituição do sujeito segundo uma 
concepção objetiva de racionalidade tanto do mundo medieval quanto do 
moderno. Ao longo da Modernidade o cogito cartesiano se estabeleceu e se 
desenvolveu de tal forma que as grandes narrativas “brilharam” mais que as 
iluminuras do Medievo. Lamentavelmente as conquistas reais não responde-
ram às necessidades históricas e concretas dos povos. Nem positivismo, nem 
marxismo, nem cristianismo ofereceriam as respostas para o mundo em mu-
dança. A leitura deixou de ser do discurso para ser uma leitura das relações, 
de sua constituição interna e das diferenças. Como diz Ternes (2009, p. 135):

A partir dessa nova orientação epistemológica, não se pode 
mais falar em línguas bem-feitas ou mal-feitas, superiores ou in-
feriores, civilizadas ou selvagens. Na medida em que cada uma 
tem leis de formação e de transformação próprias, todas mere-
cem a mesma dignidade epistemológica da parte do filólogo. 
Não se trata, então, de simplesmente estabelecer o mapa das 
línguas existentes. Trata-se de investigar as suas raízes e de esta-
belecer os parentescos possíveis, que não se encontram, talvez, 
lá onde as aparências e a tradição costumam situá-los.

Sendo assim, não há sociedades superiores e inferiores, povos cultos e 
incultos, pois de Saussure a Lévi-Strauss, o que vamos encontrar é uma leitura 
apurada das relações. Geertz (1973), por sua vez vai dizer que é a própria 
cultura é uma teia dessas relações. De forma que a leitura – tanto de mundo 
quanto da palavra -, precisa ser tão minuciosa quanto à ação decodificado-
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ra dos copistas medievais, porém, com a capacidade de ler nas entrelinhas, 
captar as nuances, as minúcias e os detalhes de cada texto, cada obra ar-
tística, cada fenômeno e cada situação humana, numa mesma dignidade 
existencial. 

E não é exatamente o que vamos encontrar nas escolas, pois há nes-
ses espaços ainda uma tendência tradicional muito forte, uma leitura que re-
produz o etnocentrismo o qual impede a ampliação focal do olhar. Recen-
temente uma de minhas orientandas defendeu seu mestrado procurando 
demonstrar o quanto a produção escrita do livro didático ainda beneficia a 
branquidade, o gênero masculino, a posição colonialista do europeu e uma 
visão e a subalternidade das culturas não-europeias.

Nesse aspecto, concordo com Gomes (In: MOREIRA & CANDAU, 2013, 
p. 73) para a qual uma “releitura da África e a cultura afro-brasileira na escola 
afeta e causa impacto não só na subjetividade dos negros”, pois uma reflexão 
desse nível tem tudo a contribuir com a forma de educar os demais grupos 
étnico-raciais, uma vez que a apropriação simbólica da branquitude, história 
no Brasil, pode ser devidamente desconstruída pela leitura mais aprofundada 
da contribuição dos demais povos. A África tem sido abordada quase sempre 
pelo viés da escravidão, da exploração colonialista e dos estereótipos de po-
breza, ambiente inóspito e região de animais selvagens. Pouco se fala de sua 
cultura, de sua poesia, de suas cores e sua beleza em geral. 

Todavia, defendo também uma releitura da Europa, bem como da 
ação dos colonizadores, não por um viés revanchista, e sim por análise que 
leve em conta o que aprendemos com Lévi-Strauss e demais estudiosos. Uma 
releitura do próprio Brasil, buscando entender os brasis que aqui existem e con-
vivem em intensa relação. Não sei se é possível uma leitura poética. Mas de 
alguma forma Darcy Ribeiro (2006) parece que conseguiu fazer isso. Fez uma 
leitura lírica do povo brasileiro, ressaltando a riqueza que existe nos grotões 
do Nordeste, nas matas e palafitas da Amazônia e, de forma geral, em cada 
rincão deste país. Talvez assim possamos testemunhar o desenvolvimento de 
uma identidade puramente brasileira, mesmo que híbrida, mesmo que desen-
volvida nos “entre-lugares” (BHABHA, 2013), isto é, nas fronteiras das diversas 
culturalidades existentes. 

Enfim, por mais que tentei, acho que não consegui sair do emaranha-
do que criei. Só me resta reforçar a ideia que quis defender no princípio: a 
identidade de um povo se consolida, se enriquece e se diversifica à medida 
que esse povo seja capaz de realizar um leitura poética de sua realidade.
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biblioteca pública a partir 
dos sentidos de leitura :

 interfaces,  alcances 
e ramificações1 

“É preciso preservar bibliotecas que sejam humanas e onde 
seja mantido o vínculo carnal com o livro,  que reúnam nesse 
ato estranho – a leitura refletida – uma comunidade de seres 
lendo junto e, contudo, isolados. 
Que as bibliotecas permaneçam assim lugares de vida, onde 
as ideias não nasçam somente da relação entre um leitor e 
seu livro, mas também da conversa em torno de uma xícara 
de café, de encontros com leitores estrangeiros, do devaneio 
que invade o público no torpor de uma tarde de verão”. 

Jean Marie Goulemot
Keila Matida de Melo2

1  Este texto faz uso de resultado da pesquisa que resultou na tese de doutoramen-
to intitulada Entre memória e história: os sentidos construídos sobre a Biblioteca Munici-
pal Zeca Batista, dependida na Universidade Federal de Goiás, em 2012.

2 Doutora em Educação pela Universidade Federal de Goiás. Professora Adjunta da 
Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás. E-mail: keilamatida@gmail.com
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Refletir sobre as interfaces da leitura impõem muitos desafios, uma vez 
que a leitura não necessariamente se mostra como interface, mas como práti-
ca cuja ramificação possui alcances variados. Então a leitura que seduz pode 
ser proveniente de uma discussão sobre espaços formais e informais, legiti-
mados ou não; pode ser proveniente ainda de um encontro leitor e livro, ge-
rando, com isso, uma discussão sobre a materialidade do impresso, inclusive; 
pode ser proveniente de rede de relações entre leitores, que se encontram 
em livros e se encontram por livros. 

Em cada uma dessas situações, o que se lê, o como se lê, o para que 
se lê e onde se lê se apresentam de modos distintos, ou não. Amiúde, as prá-
ticas de leitura revelam um diálogo temporal e, portanto, histórico que bem 
sintetiza um jeito de se fazer leitor, de se estar presente em bibliotecas, de 
se deixar ver, de se mostrar, mesmo que à revelia; de ler o tempo enquanto 
passado que permanece como almejo de mudança, daí as bibliotecas são 
importantes e expõem uma relação da sociedade com o saber instituído. Di-
ria Goulemot (2011) que é a proliferação do saber, a atenção que recai sobre 
isso que dita o tempo do nascimento das bibliotecas. Por isso, contenção, 
dominação, posse e conservação são representações que tornam vivas es-
ses espaços formais de leitura. Espaço que, fomentado por representações, 
estabelece relação direta com leitores. Afinal, “o que é uma biblioteca sem 
leitores?” (GOULEMOT, 2011, p. 18).   

Usos da biblioteca no tempo e no espaço
Leitores fazem, sim, a história da biblioteca. Do mesmo modo que a 

biblioteca como lugar guarda lampejos de pretensões, de usos, e até abusos. 
O histórico da Biblioteca Municipal Zeca Batista em Anápolis, cidade próxima 
à capital de Goiás, Goiânia, criada na década de 1950, época do cinquen-
tenário da cidade, desponta para dois eixos na relação história e memória. 
Um primeiro que localiza a tentativa de instauração de um lugar, ocupado ou 
não, tal qual certo modelo. Um segundo que assegura o olhar do leitor, por-
tanto, as leituras que ele faz do tempo na biblioteca ou da biblioteca como 
decurso temporal. A história dessa biblioteca pública, como de tantas outras, 
é marcada pelo deslocamento, ausência de um lugar definitivo de leitura, 
mesmo que em determinado tempo histórico ela teve um prédio construído 
para esse fim. Descolada dele a biblioteca somente ali retorna com interven-
ção de leitores que proclamam a ela lugar próprio. E é pelo “olhar” dos lei-
tores que essa biblioteca ganha sentido, permanência. Leitura que se faz do 
tempo, do lugar. 

Lugar inclusive lido pelos livros contidos na estante. Uma das leitoras da 
biblioteca de Anápolis aponta que esse espaço de leitura já está velho, arcai-
co, em razão dos livros enciclopédicos que escurecem suas salas, deixando 
de ser atrativos para os leitores mais jovens. Biblioteca, desse modo, não pode 
ter aspecto sisudo, padronizado. Se a biblioteca precisa se atualizar e a tecno-
logia é marca da modernidade, um dos participantes da pesquisa de Oliveira 
e Melo (2005) destaca que a estrutura física da biblioteca muitas vezes distan-
cia o leitor desse espaço de leitura. No caso da pesquisa dos autores, o objeto 
era a Biblioteca Central da Universidade Federal de Goiás situada em Goiâ-
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nia, Goiás. A diretora desse espaço formal de leitura afirmava que o público 
ali presente era mesmo de alunos da universidade porque havia “um certo 
receio dos leitores de chegar numa biblioteca desse porte [...] a estrutura tal-
vez iniba a pessoa”. Os pesquisadores, a partir dessa fala, questionam que o 
que poderia inibir leitores seria, possivelmente, o atendimento e o sistema de 
acesso aos livros, não necessariamente a estrutura da biblioteca. 

A projeção estrutural de uma biblioteca foi pensada por Jorge Luís Bor-
ges e fomentada por Umberto Eco. No primeiro caso, a biblioteca é compra-
da ao universo:

O Universo (que outros chamam a Biblioteca) compõe-se de 
um número indefinido, e talvez infinito, de galerias hexagonais, 
com vastos poços de ventilação no centro, cercados de ba-
laustradas baixíssimas. De qualquer hexágono, vêem-se os an-
dares inferiores e superiores: interminavelmente. A distribuição 
das galerias é invaariável. Vinte prateleiras, com cincos longas 
estantes de cada lado, cobrem todos os lados, menos dois; sua 
altura, que é a dos andares, excede apenas a de um biblio-
tecário normal [...] No vestíbulo há um espelho, que fielmente 
duplica as aparências. Os homens costumam inferir desse es-
pelho que a Biblioteca não é infinita (se o fosse realmente, para 
que essa duplicação ilusória?); prefiro sonhar que as superfícies 
polidas representam e prometem o infinito.... (BORGES, 2001, p. 
91-92). 

Ao definir código, por exemplo, Eco também instaura um sentido de 
biblioteca como algo infinito:

Podemos escrever por exemplo 3335.33335.33335 e logo temos 
a imagem de uma biblioteca com um número imenso de sa-
las: cada sala tem uma forma poligonal, mais ou menos como 
os olhos de uma abelha, onde podem existir, portanto, 3.000 
ou 33.000 paredes, de resto não sujeitas à força da gravidades, 
pelo que as estantes podem situar-se também nas paredes 
superiores, e estas paredes, que são mais de 33.000 são enor-
mes, pois podem albergar 33.000 estantes e estas estantes são 
enormíssimas, pois cada uma delas pode conter 33.000 livros ou 
mais. Será esta biblioteca possível ou pertencerá apenas a um 
universo da fantasia? (ECO, 1994, s/p.).

O imaginário das bibliotecas perpassa a história da cultura ocidental. 
Alexandria é exemplo disso. Sobre ela Goulemot (2011) afirma que a memória 
cultural do ocidente a institui como a primeira biblioteca pública da histó-
ria, entendendo como pública não a abertura de suas portas a um público 
vasto, mas a publicidade de sua existência. Mesmo por sua história incerta, 
segundo afirma o autor, mitos e sonhos prolongaram-na no tempo. E, assim, 
das bibliotecas imaginadas, sentidos são construídos por bibliotecas “reais”. 
Elas, no entanto, e tantas outras, se mostram entrecortadas pela nostalgia de 
revisitar o passado. Revisitação que, inclusive, permite melhor entendimento 
do presente. E, por isso, a visibilidade de uma delas, no caso a biblioteca de 
Anápolis, neste momento, antevê sentidos que se alongam, que coadunam 
outros porque a história das bibliotecas são não apenas histórias de almejos, 
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de fantasias, de sonhos, de mitos, mas também de políticas não efetivadas, 
de fragilidades, de incapacidades de garantia de lugar fixo, definitivo de lei-
tura. Por elas histórias de leitores no tempo e no espaço emergem. Para Gou-
lemot (2011, p. 22):

Se nos propomos explicar o que esconde ou encobre o amor 
às bibliotecas, é muito evidente que os monges medievais, por 
mais apegados que fossem à sua biblioteca, experimentavam 
por ela sentimentos diferentes dos nossos ou daqueles dos sá-
bios do museu de Alexandria. Assim como existe uma história 
das bibliotecas, da leitura, do seu estatuto, dos desafios reais e 
imaginários que elas recobrem da Suméria até hoje, existe tam-
bém uma história ainda por escrever dos interesses que essas 
instituições suscitam, das paixões que elas fazem nascer. 

Mesmo anunciando histórias ainda por escrever, porque outros leitores 
devem assim fazê-las, Goulemot descreve sua relação com bibliotecas pú-
blicas. Segundo o autor: “porque não posso dissociar minha experiência das 
bibliotecas, francesas, espanholas, americanas, de um olhar lançado à biblio-
teca, não somente como depósito de livros e lugar de leitura, mas também 
como lugar de aprendizado e de sociabilidade”. Históricos que apontam sen-
tidos da biblioteca, quer como depósito, quer como lugar de leitura, ou ainda, 
quer como aprendizado e sociabilidade. No tempo de construção da cidade 
de Goiânia, a gênese desse tipo de biblioteca foi lembrada como resposta à 
construção de uma cidade planejada a partir de preceitos modernos e civili-
zados, como mostrou Melo (2007). Na reconstrução, por memórias de leitores, 
da cidade planejada, e situada no sertão do Brasil, a biblioteca aparece da 
seguinte forma:

Se, de um lado, os leitores entrevistados projetam na BPMG [Bi-
blioteca Pública Municipal de Goiânia] as imagens dos “tem-
pos literários de ilustração e cultura” representados pelas biblio-
tecas de Constantinopla e de Alexandria, ao mesmo tempo, 
produzem os meios necessários para fazer a travessia para esse 
mundo da leitura. Entra em cena o discurso neo-liberal da esco-
laridade como um dos caminhos seguros para a ilustração de-
sejada – as pessoas, pela educação, alcançariam o degrau da 
cultura e da ascensão social. As práticas de leitura, como num 
passe de mágica, teriam, desse modo, a força de transformar 
o “inculto” em “culto”, o que geraria o progresso não só indivi-
dual, mas também o progresso social e moral requerido pela 
modernidade. (MELO, 20017, p. 99, grifos da autora). 

A existência de uma biblioteca pública na construção de uma capi-
tal planejada respondia aos preceitos da modernidade em que ilustração e 
escolaridade marcaram as exigências que caracterizavam a passagem do 
inculto para o culto. O progresso, então, era assim anunciado. Em tal caso, 
fez-se, nesse sentido, uso da biblioteca para configuração de um espaço num 
determinado tempo em que o anúncio era do novo, do melhor, do moderno.

Adjetivações, portanto, não apenas caracterizam bibliotecas, mas fa-
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zem recair sobre elas discursos “mudancistas”3. Independentemente disso, ou 
até dependentemente, não se pode negar que em tempos inúmeros, bibliote-
cas de estudantes, de clubes, gabinetes de leitura e outros espaços de leitura 
informais como farmácias e cafés fizeram com que o impresso circulasse. Esses 
locais, muitas vezes, assumiam alguns dos papeis que caberiam à biblioteca 
pública pela ineficiência desse tipo de biblioteca, carente de investimento 
público efetivo. A fala do Sr. Gesco, participante da pesquisa de Melo (2007), 
aponta isso. Ao conhecer a biblioteca pública de Goiânia em 1942 recorda 
que:

Era uma repartição pública, e perguntando aos funcionários 
desta repartição em que sala estava instalada a biblioteca, le-
varam-me a um canto de uma sala e mostraram-me armários 
praticamente vazios, um mero depósito de livros empoeirados. 
[...] umas dúzias de volumes encadernados, alguns ainda em 
brochura, com aspecto de já terem sido usados longamente e 
doados à Biblioteca de Goiânia. Com grande decepção, ve-
rifique que a nossa Biblioteca Pública estava deslocada; não 
possuía, ainda, nem casa, nem livros [...] bibliotecas particula-
res dos amigos supriam a falta de livros da Biblioteca Pública. 
(MELO, 20017, p. 87-88). 

Uma produção do Instituto Nacional do Livro, resultado de uma visita 
técnica às bibliotecas do centro-oeste, no ano de 1951, mostra um pouco a 
realidade desse lugar de leitura em tempos determinados como é mostrado 
no quadro a seguir: 

bibliotecas Públicas do Centro-Oeste – 1951

MUNICÍPIO bIbLIOTECA 
PÚbLICA SITUAÇÃO

Corumbaíba Biblioteca Pública 
Municipal

“Mal saída de um longo período de inativida-
de, com seus serviços em fase de reerguimen-
to, sem preparo técnico e sem orientação per-
feita”.

Formosa Biblioteca Pública 
Municipal

Instalação inadequada e ausência de eleva-
do padrão de serviço. “Instalada em sala si-
tuada ao fundo do prédio da prefeitura, qua-
se não é visitada. O acervo não foi trabalhado 
por classificação. Empréstimo controlado por 
inscrição em livro”. 

Goiandira Biblioteca Pública 
Municipal

“Instalada em pequena sala alugada [...] Dis-
põe de móveis de bom aspecto, estantes mu-
rais, abertas, mesas e cadeiras para os con-
sulentes. Não adotou nenhum processo de 
classificação de livros, assim como não elabo-
rou catálogo de suas obras [...] Freqüência pe-
quena [...]”. Em fase de reorganização. 

3 Discurso mudancista foi termo usado na construção e consolidação de Goiânia como 
capital de Goiás.
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Goiânia Biblioteca Pública 
Municipal

“Não possui sede própria [...], instalada em 
prédio alugado, impróprio por ser exíguo e 
destituído dos requisitos necessários à natureza 
dos serviços biblioteconômicos. A sala destina-
da à leitura apresenta nível de conforto defi-
cientíssimo [...] Apresenta, com tal conjunto de 
deficiências, um padrão de serviço que muito 
deixa a desejar. Seu diretor luta com a falta de 
recursos – material e pessoal – e parece que a 
entidade mantenedora não tem dispensado 
à biblioteca o apreço que ela merece como 
fonte de cultura popular e como serviço social 
importante”. Passou da responsabilidade do 
estado (governador Pedro Ludovico Teixeira) 
para a prefeitura. 

Itapaci Biblioteca Munici-
pal de Itapaci

“Não foi visitada, em 1951, em função de o 
trânsito não permitir, visto esta biblioteca estar 
situada em localidade muito distante”. 

Pedro Afonso Biblioteca Henri-
que Silva

Instalada no prédio da prefeitura municipal, 
“sendo dotada de estantes, mesas e cadeiras 
para consulentes. Não havia sistema de classi-
ficação e catalogação de livros”. No entanto, 
“a entidade mantenedora demonstra zêlo e 
permanente assistência à biblioteca”. 

Rio Verde Biblioteca Popular 
Ricardo Campos

“Instalada em pequena sala do prédio da 
Prefeitura Municipal, está provida de estantes 
murais, abertas e demais móveis necessários”. 
Não classificava os livros, nem organizava os 
catálogos até receber a visita técnica do INL. 
“Não inclui obras raras e se constitui de assun-
tos gerais. As estatísticas de freqüência acu-
sam baixo índice de rendimento, o que pode 
ser levado a conta do longo período em que a 
biblioteca estêve inativa, tendo sido o funcio-
namento restabelecido recentemente, graças 
à boa vontade do atual governo do Municí-
pio”.

Silvânia Biblioteca Munici-
pal de Silvânia

“Instalada em prédio anexo ao da Câmara de 
Vereadores, está provida de estantes fecha-
das, mesas e cadeiras para consulentes. As 
instalações são deficientes por exíguas, e, de 
modo geral, os serviços não têm organização 
satisfatória. Deixou de classificar os livros, não 
os catalogando também. [...] O acervo é, em 
sua maioria, constituído por doações do INL, e 
versa assuntos gerais, não existindo obras ra-
ras, nem de referência”. 

Fonte: Costa (1953).

O panorama apontado em Goiás, no caso restrito ao centro-oeste, já 
que o estudo incluía Mato Grosso, tinha sido feito também em outras regiões, 
como Nordeste (Piauí e Maranhão) e Norte (Pará, Amazonas, T. do Guaporé). 
No caso específico do quadro apresentado, o painel que se tinha era de ca-
rência: de lugar próprio, de leitores, de acervos, de organização, de móveis, 
de funcionamento.  E porque não dizer, então, como disse o Sr. Gesco, que 
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outras bibliotecas supriam realmente a falta da biblioteca pública. Neste caso, 
sem condições devidas de funcionamento, deixando de assegurar, inclusive, 
lugar “próprio” de leitura aos leitores. 

Dilemas já se mostravam nessa época: a biblioteca pública deveria ser 
muito mais do que um lugar de inauguração para mostras políticas, benfeito-
rias do Estado. A biblioteca pública deveria ser mais do que depósitos esque-
cidos, empoeirados, como diria Chartier (1998) de livros. Mais ainda do que 
lugar marginal em repartições públicas. Mais do que dizeres, sobre ela deveria 
haver fazeres. Saber e poder sempre estiveram em jogo quando o eixo era 
a criação de um espaço formal de leitura. Inaugurações e reinaugurações 
pareciam querer garantir “politicamente” uma preocupação com a “forma-
ção” do povo assentada em discursos laudatórios populistas. Interesses outros 
asseguravam leituras que se faziam almejos: biblioteca como pretensão políti-
ca, como já foi dito, biblioteca como esconderijo, biblioteca como interdição. 
Na época da Ditadura Militar, por exemplo, em Anápolis, a biblioteca pública 
era o lugar das reuniões de intelectuais, lugar que não gerava desconfiança 
ou que, mesmo sob suspeita, acarretava segurança ao ponto de ações “proi-
bidas” serem ali articuladas.

andanças na biblioteca pública
 Pela biblioteca pública, histórias foram sendo construídas. Os desloca-

mentos de prédios que marcaram suas andanças pelas cidades garantiu-lhe 
lugar de memória. E no trânsito de um lugar a outro, a biblioteca foi se fazendo 
espaço, engendrando permanência pela relação memória e história. Por isso, 
por onde esteve leitores tinham-na como “própria”. E mesmo a biblioteca não 
ocupando mais certo prédio, ela era lembrada por ter estado ali. A bibliote-
ca era referência de localização nos centros urbanos. Em Anápolis, houve a 
construção de um prédio específico para ela, mas, com o tempo, ele foi de-
sapropriado para ser usado pela Secretaria da Saúde. A biblioteca deslocada 
retornou ao prédio próprio pela intervenção de leitores que fizeram abaixo-as-
sinado para que ela ali retornasse. E conseguiram. Desse modo, foi a luta de 
leitores, frequentadores da biblioteca, que garantiu a ela definição de lugar 
em prédio específico na década de 1980.

Então a biblioteca pública, nesse caso, fez-se pública porque voz em 
coro a definiram como necessidade de permanência, de lugar definitivo de 
leitura. Não foram políticos, muito menos intelectuais que atuaram para que 
a biblioteca se mantivesse em lugar apropriado aos leitores para leitura. E ins-
tituída, o público ali, fazendo-se presente, assegurava acesso a ela, mesmo 
que o acervo se mostrasse limitado, desatualizado, insuficiente, como diz uma 
das leitoras-frequentadoras dessa biblioteca: “A biblioteca ainda precisa me-
lhorar, aqui só tem livros antigos, eu mesma que sou leitora há um bom tempo 
já li quase todos os livros da parte que eu gosto de literatura. (Alcione)”. A 
biblioteca é espaço não circunscrito a ela mesma. Ela é referência de lugar. 
Ela é ponto de encontro. Ela é local de descoberta, de aventura, como afirma 
Eco.

Para o autor o bom de uma biblioteca é se perder em seus labirintos. 
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Em sua experiência de leitor, o autor se identifica com a biblioteca de Toronto:

Esse tipo de biblioteca foi feito à minha medida, posso decidir 
passar lá o dia inteiro em santa delícia: leio os jornais, desço 
até ao bar com alguns livros, depois vou à procura de outros, 
faço descobertas, entrara ali para me ocupar, suponhamos, de 
empirismo inglês e em vez disso começo a seguir o rasto dos 
comentadores de Aristóteles, engano-me no andar, entro numa 
zona em que não suspeitava que pudesse vir a entrar, de me-
dicina, mas de repente encontro algumas obras sobre Galeno, 
portanto de referências filosóficas. A biblioteca converte-se, 
neste sentido, numa aventura. (ECO, 1994, s/n).

Pelas andanças na biblioteca o leitor se defronta com o inesperado. 
A biblioteca é local de permanência e passagem de um corpo que ali se faz 
presente, e mesmo não estando presente nos cômodos da biblioteca a leitura 
pode ser garantida pelos empréstimos. Por isso, dizer que a biblioteca é vazia, 
quase não há nela leitores nem sempre traduz a realidade de acesso aos livros 
ou impressos em geral. De local cheio de leitores, isso entre 1970 a 1980 em 
Anápolis porque a biblioteca pública era local de encontro de estudantes, de 
acesso a livros indicados pela escola, a leitores ausentes, enquanto presença 
no prédio da biblioteca, o preenchimento de fichas de empréstimos  mostra-
va frequência, acesso, “permanência”. O leitor lia em casa, portanto; e, com 
o tempo, o espaço de sociabilidade de leitura na biblioteca pública foi per-
dendo sentido para muitos deles. 

 Soma-se a isso o fato de que ressonâncias temporais dariam ao público 
frequentador da biblioteca um olhar sobre ela revelador de histórias de liber-
dade e aprisionamentos de sentidos. Mesmo a tecnologia entendida em sua 
dimensão positiva, porque facilitadora de acesso, amedrontou leitores que se 
afastaram da biblioteca por desconhecerem a nova forma de se chegar à 
leitura, como já foi dito. Interfaces e alcances da leitura por biblioteca que se 
mostra, leitor que a lê, que inclusive propaga a leitura nela encontrada, já que 
ser a ela associada permitia que livros circulassem em outras mãos. Os leitores 
então pegavam livros para emprestá-los inclusive a amigos, filhos, colegas de 
filhos ou de trabalho. A propagação do impresso assim ocorria e ainda ocorre. 

E os leitores leram a biblioteca no decorrer do tempo: biblioteca encai-
xotada, transitando pela cidade; biblioteca como lugar permitido de se estar, 
como mostra esta leitora: 

Eu fui leitora da biblioteca na década de 1980, quando eu cur-
sava o primário. A biblioteca funcionava neste prédio, a gente 
tinha que fazer pesquisa escolar. Eu tinha oportunidade de sair 
de casa com minhas colegas para vir à biblioteca, só à biblio-
teca. Naquela época, os pais tinham muito medo de deixar os 
filhos andarem sozinhos. Nós só vínhamos para a biblioteca e 
voltávamos para a casa, passávamos à tarde aqui (Andréia).

E outros leitores, inclusive, recordam desse espaço de leitura para pas-
seios “principalmente aos sábados, devido à falta de bibliotecas nas escolas e 
de lazer na cidade” (MELO, 2007, p. 91). A biblioteca também foi rememorada 
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como lugar de guarda e aprisionamento de livros. Isso justificava as grades na 
janela que impediam furtos, mas que geravam sensação de aprisionamento 
no leitor também: “as grades nas janelas, que permanecem até hoje, como 
no passado, evitavam que pessoas caíssem e que jogassem livros por ela. As 
grades protegiam crianças e evitavam furto”. (Andrea).

A biblioteca também foi lida como esconderijo de livros, no caso, livros 
raros; biblioteca como lugar performático, com espaços próprios para leituras 
individuais-silenciosas, coletivas-ruminantes; biblioteca em sua dimensão sani-
tarista em que para evitar contaminação na relação leitor e livro criavam-se 
suportes e marcadores de livros distanciando o leitor do livro. Tocar no livro po-
deria gerar doenças na pele, disse uma ex-diretora da biblioteca de Anápolis. 
De acordo com essa leitora, na época em que atuou na biblioteca pública, 
havia casos que pessoas perdiam as mãos na contaminação com os livros. 

A biblioteca foi lida e continua sendo. Se o passado a ela se mostrava 
glorioso como almejo, “uma cidade moderna precisa de biblioteca”, dizia a 
protagonista de Melo (2007), hoje ela se apresenta escura pela presença de 
livros velhos, modelos enciclopédicos (marca de outros tempos), acervo de-
satualizado, que não garante mais a ela caminhar concomitantemente “ao 
ritmo” da modernidade. Mesmo assim antes da abertura de suas portas, dia-
riamente, leitores de jornais ali se atualizam e a atualizam por presença certa 
e segura. Práticas de leitura se evidenciam pelo olhar do leitor frequentador 
da biblioteca:  

Eu gosto de ler sozinho ou levar o livro para casa, mas já li em 
pé jornais na biblioteca quando estou com pressa, faço uma lei-
tura rápida porque tem a leitura rápida, visual, e aquela leitura 
em que você tem o paladar de ler e saborear as palavras, eu 
gosto! Eu já vi na biblioteca outros leitores lendo em pé, embora 
geralmente eles ficam sentados lendo. Para mim, não tem hora 
para ler, eu levanto e leio, à noite se eu acordo eu leio, não te-
nho horário para a leitura. (José Lopes)

As pessoas vêm, dão uma passadinha aqui; funcionários de lo-
jas, no horário de almoço, vêm ler jornais, revistas, livros. Elas se 
interessam tanto que acabam fazendo a carteirinha de sócio. 
A biblioteca é importante culturalmente para aumentar a infor-
mação, para fazer pesquisa, para ampliar a leitura. (Andréia)

O interessante neste lugar é que as pessoas quando fazem uma 
horinha do serviço, vem para cá ler. Eles vêm aqui conhecer a 
biblioteca, ler livros. (Alcione)

Inclusive os leitores adormecem sobre livros. Outros, ao visitarem esse 
espaço de leitura, ali permanecem pela sedução que o livro os provoca. Em 
todos esses casos a localidade da biblioteca é importante diriam algumas 
leitoras:

A localidade central é imprescindível para isso, pois a bibliote-
ca precisa ser visualizada, estar em lugar que chame atenção, 
necessita ser conhecida, as pessoas precisam falar sobre ela, 
saber onde ela está. Uma biblioteca escondida é uma biblio-
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teca esquecida, daí a dúvida: “tem biblioteca aqui? (Alcione). 

A biblioteca precisa ser central, estar no “coração da cidade”, defen-
de a Srª Ana. Longe de ser lugar de esquecimento, a biblioteca seduz porque 
o livro caça o leitor. Ramificações e alcances de leitura:

Na biblioteca, o livro chama atenção do leitor, você olha na 
estante e vê: Em busca de mim, aí fica pensando o que tem lá 
dentro ... você volta só para buscar o livro. Quando eu trabalha-
va na biblioteca da escola, veio um garoto procurando livros, 
ele viu um livro grande, O crime do padre Amaro, ficou doido 
com o livro, queria só aquele, só ele servia. Eu fiz uma torcida 
para ele não levar o livro, mostrei outros para ele, levei-o na 
seção infantil, mas não teve jeito, ele quis aquele e teve que 
levá-lo. Eu não conhecia o livro, mas julguei o livro pelo título. Eu 
também levei o livro para ler. Acho que ele pensou que era a 
história de um padre doidão. E nem era tanto assim! (Ana).

A leitura como caça não é sustentáculo de prática de bibliófilo sim-
plesmente. Armadilhas de sedução aprisionam inicialmente o leitor e também 
podem libertá-lo porque instiga um pensar sobre o que foi lido. Sedução e se-
dição pela leitura fazem parte de uma prática de mão dupla, de um e vir ca-
paz de assegurar que o leitor também se mostre pela leitura dada a ele, que 
a ele lhe chega como as leituras de operárias mencionadas por Bosi (2008), 
como as leituras que alcançam professores do ensino fundamental por inter-
médio dos vendedores ambulantes. 

Leitura que nos chegam também por relações em que um amigo, ou 
conhecido, indica ou comenta sobre livro, por presenteações, por captura 
de livros que nos seduz pelos dispositivos tipográficos que a eles pertencem. O 
objeto livro em todas as suas dimensões produzem sentido e capturam leitores 
que, por passagem, o vê; que, por almejo, o adquire; que, por necessidade, 
o consome. Leituras que não mais permanecem restritas ao livro porque se 
propagam nas relações sociais. 

Leitura que se espraia por espaços informais, não legitimados, não as-
segurados em livros, mas em outros suportes, de outros modos, diferentes dos 
exigidos pela escola ou biblioteca. Leitura como escolha, como entorpeci-
mento, como ação no mundo que se faz linguagem. Leitor que se assim se 
constitui pela leitura alheia, por livros alheios, por leituras outras, por embates, 
choques de sentidos capazes de destrinchar saberes instituídos desestabilizan-
do-os. Situado em regiões fronteiriças, o leitor vai se arriscando e riscando, 
escolhendo, selecionando, experienciando práticas viventes reais, ficcionais 
também. Leituras que mobilizam, que movem, que desasseguram, que ali-
mentam. 

Talvez isso justifique o desejo de Sartre, registrado por Pompougnac 
(1997): nascer e morrer entre livros; o anseio de Mindlin (1997) que, na aventu-
ra da garimpagem, defronta-se com o prazer de um livro não pensado, não 
escolhido, no entanto, almejado; a descrição de Borges (1985)  quando afir-
ma que o livro é uma forma de felicidade e extensão da memória e da ima-
ginação. Depoimentos de amantes dos livros e da leitura tal qual a professora 
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da pesquisa de Almeida e Costa (2012) no interior de Goiás, a qual relata: 
“Nossa, na adolescência, eu sonhava com aquela Julia, com aquelas histó-
rias de amor assim incríveis! Eu dava tudo por elas, eu largava sapato novo, 
sandália, largava vestido, largava tudo, tudo, para comprar uma revista da-
quelas”. Os famosos romances açucarados formando sensibilidades, como 
defende Cunha (1999). 

Noutras palavras, os leitores da biblioteca arrolam sobre práticas, sobre 
sociabilidades, sobre sensibilidades, porque a biblioteca é, acima de tudo, lu-
gar de leitura, de encontro, de produção de sentido. Afiguram-se assim, nesse 
espaço, leituras silenciosas, práticas compartilhadas, corpos moventes porque 
não acomodados em limites determinados. Leitores que gostam de literatura, 
de “leitura de evasão com senso de realidade”, de livros de autoajuda, de ins-
trução, de pesquisa, de biografia, como mostro em outra pesquisa na qual tive 
como protagonistas crianças-leitoras4. Os leitores, então, independentemente 
da idade, transitam por dispositivos tipográficos e até projetam outros leitores 
por esses percursos, já que dar acesso ao livro pressupõe expansão – preceitos 
de outros tempos que permanecem e reforçam a história do livro e da leitura 
no Ocidente. Na interface da leitura, leitores e leituras fazem da biblioteca, 
no dizer de Certeau (2005), “um lugar habitável” pelas narrativas construídas 
sobre ela. Interfaces, ramificações e alcances de leitura e de leitores.

4  Costa (2007).
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a vez do leitor:
 ler é uma forma de 

constituir a literatura 

Angelita Pereira de Lima1

introdução

 “Em literatura, é sempre bom que a mão esquerda, a da ficção, 
não queira imitar muito o que faz a direita, a da teoria”.
(Tezza, 2005)

Diferentes e importantes abordagens são possíveis a partir da lei-
tura do romance a Rainha dos Cárceres da Grécia, 1976, de Osman Lins. 
O problema central deste artigo é a figura do leitor, ao mesmo tempo 
objeto e sujeito da arte literária. A alteridade na literatura é materializada 
pela existência do leitor real e das diversas maneiras de representá-lo na 
ficção, mais especificamente na metaficção, quando o leitor é invocado 
a participar da narrativa. No romance de Osman Lins, essa figura do leitor 
se apresenta como participante da obra e como teoria. O leitor é cha-

1 Doutora em Educação pela Universidade Federal de Goiás. Professora Adjunta 
da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás. E-mail: keilamatida@
gmail.com
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mado a participar da narrativa e, ao mesmo tempo, uma das personagens é 
narrador e leitor crítico de uma obra literária. Disso decorre um jogo delicioso 
e inteligente de significações.

O presente artigo é uma releitura dos estudos realizados no âmbito 
do Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguística, da Faculdade de 
Letras/ UFG, durante o segundo semestre de 2010, na disciplina Estratégias da 
Narrativa, ministrada pela professora doutora Zênia de Faria. A disciplina teve 
seu foco programático nos estudos dos aspectos conceituais da metaficção 
e as análises literárias. 

A partir de leituras e debates dos textos de Hutcheon (1980), Lepaludier 
(2002), Devoize (2002) dentre outros; e das análises de romances metaficcio-
nais: A vida e as opiniões do cavalheiro Tristram Shandy; Jaques, o fatalista; e 
d´O engenhoso fidalgo Dom Quixote de La Mancha fiquei instigada a continu-
ar o diálogo sobre os aspectos metaficcionais e o leitor no romance A rainha 
dos cárceres da Grécia (Lins, 1976). Inconteste é que se trata de uma obra 
literária cuja estratégia narrativa remete, em diversos aspectos2, à metaficcio-
nalidade. Artigos científicos como os de Faria (2009), Pereira Camargo (2008), 
Moreira (2008) permeiam suas análises diante da problemática e da articula-
ção de tais elementos na obra de Lins.

No entanto, na condição de leitora empírica (Reis e Lopes, 2000) per-
cebo, com certa angústia, o caráter complexo e de inesgotabilidade dos sen-
tidos do romance e, por isso também, a existência de possibilidades analíticas 
quanto à ocorrência de elementos metaficcionais em todos os níveis da sua 
estrutura narrativa. A rainha dos cárceres da Grécia é um romance cuja estra-
tégia narrativa revela uma complexidade que exige um engajamento do lei-
tor real à sua estrutura e, logo em seguida, o desapego e a destituição dessa 
mesma estrutura para um encontro com o literário. O enredo simples, como 
todos em geral, ganha complexidade com a genialidade da forma com que 
se conta a história. 

estratégia narrativa
O romance de Lins foi escrito em três níveis de narratividade, ou melhor 

em camadas, como o próprio Lins afirmou (1976). Para constituir essas cama-
das, há três autores e três obras literárias distintas em uma mesma obra. A pri-
meira, é o livro que o leitor real tem acesso, escrito por Osman Lins e intitulado 
A rainha dos cárceres da Grécia. A segunda obra é um ensaio crítico que um 
professor de biologia escreve sobre o livro de Júlia Marquezin. E, por fim, a ter-
ceira obra que constitui tais camadas narrativas, é o livro de Júlia Marquezin 
Enone autora de um romance não publicado, também intitulado A rainha dos 
cárceres da Grécia.

Vamos considerar o romance de Júlia Marquezin Enone como a ins-
tância narrativa e o espaço literário central no romance de Lins. Ela escreveu 
uma obra romanesca ambientada no Recife dos anos 1970. A personagem 
central dessa obra, intitulada A rainha dos cárceres da Grécia, é Maria de 

2 Nenhum romance é totalmente metaficcional, senão seria teoria pura.
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França que passa a vida tentando se aposentar por invalidez pelo INPS. Maria 
de França é uma personagem anacrônica, louca e construída por fragmen-
tos discursivos existente na metrópole. 

Seu cotidiano e sua personalidade são revelados pelos recortes de 
jornais que lê e por sua comunicação com um locutor de rádio imaginário. 
Sua compreensão do mundo, ou sua leitura da realidade, ocorre por meio do 
fragmentos da cidade a que tem acesso.

O livro de Marquezin não foi publicado, pois a autora morreu atropela-
da, tendo deixado apenas os manuscritos ao quais o leitor empírico, eu e você, 
não temos acesso direto. Só iremos conhecê-lo, também de forma fragmenta-
da, por meio da crítica literária. Trata-se de um ensaio escrito em forma de ano-
tações e diário por um professor de biologia. Esse professor, que não tem nome, 
é a personagem narradora que informa a existência do livro de Marquezin. Ele 
o faz porque Júlia Marquezin Enone, sua ex-amante, está morta. Ao comentar 
e analisar a obra, ao mesmo tempo revela seu amor por Julia e revela, em ca-
madas, a saga de Maria de França, a mulher pobre que quer se aposentar pelo 
INPS. Ele é  leitor e crítico literário da obra de Júlia Marquezin. 

O autor real do livro, Osman Lins, escreve um romance sobre teoria 
literária, o leitor e a Literatura, utilizando como estratégia uma personagem 
escritora que escreve um ensaio sobre um romance que ninguém leu. Do que 
se constata que a materialidade dos três níveis narrativos ocorre no ensaio do 
professor, por meio do qual o leitor real, eu e você, conseguimos acessar a 
história de Maria de França e as ideias sobre teoria e crítica literária do autor 
real. Ao revelar o processo de escrita do seu ensaio, denominado pela teoria 
literária de mímesis do processo, ao mesmo tempo em que analisa o romance 
de sua ex-amante, o professor-escritor torna-se uma espécie de dobradiça - 
instrumento que permite mobilidade - articuladora da estratégia narrativa de 
Lins para, de maneira superposta, realizar sua crítica social e literária3.

Tezza (2005), por ocasião do relançamento da obra de Lins relembrou que 

Numa entrevista de 1976 (Revista “Escrita”, nº 13), o escritor Osman Lins 
(1924-1978), autor do romance “Avalovara” (Companhia das Letras), 
publicado em 1973 com grande repercussão, faz três observações 
que sintetizam parte do imaginário literário daquela década no Brasil: 
o mercado editorial brasileiro estaria perniciosamente dominado por 
uma “literatura epidérmica”; a arte contemporânea se equivocava 
ao “voltar as costas para o cosmos”; e, referindo-se à prosa, diz que o 
romancista não quer mais iludir o leitor, não propõe um “simulacro da 
vida”, mas “personagens feitos com palavras” (TEZZA, 2005).

A literatura epidérmica, feita para consumo, incomodava Lins. Certa-
mente, por isso, seu romance se propõe a uma crítica à crítica literária, ao 
formalismo científico que passou a ter mais relevância no mercado do que a 
própria obra. Sobre a função de crítica social que A Rainha dos Cárceres re-
aliza, Ferreira (2004) comenta, a partir de seus estudos comparativos sobre as 
estratégias narrativas de Lins e Borges, o caráter quixotesco da personagem 

3 O próprio Lins comentou em carta ao Jornal do Brasil, em 1977, que o que tenta ironizar 
e parodiar no livro não é o romance e sim o ensaio (apud Ferreira, 2004, p. 137).
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Maria de França:

Parece-me significativo que Osman Lins transcreva no diário do 
seu narrador exatamente essa passagem4 do conto de Borges. 
Significativo e revelador daquilo que decide fazer: pôr em prá-
tica a técnica do anacronismo deliberado, oferecendo a sua 
versão do D. Quixote brasileiro moderno, travestido na imagem 
de Maria de França, cuja natureza, sem dúvida, é a mesma do 
protagonista de Cervantes: a dos locos cuerdos, a dos idiotas 
lúcidos, a dos bobos sábios, aqueles inocentes que povoam 
muitas das páginas mais inteligentes que a história da humani-
dade já produziu, e cujo papel é o de exercer uma crítica social 
(FERREIRA, 2004, p. 142)

Logo em seguida complementa:

Herdeira da metáfora quixotesca com que Cervantes elogia, e 
lamenta, o patético heroísmo dos idealistas nos tempos moder-
nos, escritores ou não, Maria de França é a versão feminina, nor-
destina, analfabeta e miserável desse heroísmo. A sua aventura 
contra os moinhos de vento das repartições públicas brasileiras 
do INPS não poderia ser mais legitimamente reveladora dessa 
herança, por anacrônica e descontextualizada que possa pa-
recer à primeira vista. Para se manter fiel à sugestão de Borges, 
Osman Lins executa ainda a técnica das atribuições errôneas: 
autor do único romance A rainha dos cárceres da Grécia ver-
dadeiramente escrito, atribui a sua autoria implícita a uma mu-
lher, Julia Marquezim Enone, e explícita ao professor anônimo 
que o analisa, o suposto redator do texto, reflexo de um espan-
talho de nome sonoro que aparece no livro analisado: o Báçira. 
(FERREIRA, 2004, p.142)

Considerando o caráter híbrido da obra (teoria e ficção), proponho-
me ao desafio de encontrar aspectos metaficcionais na hipotética narrativa 
ficcional de Júlia Marquezin, ou seja, no romance do qual não existe materia-
lidade física, mas que está implícito no diário-ensaio do professor e que, em 
última instância, é uma estratégia narrativa de Lins. Seria possível saber se a 
estratégia narrativa de J.M.E. lança mão da metaficção? Teria sido ela auto-
consciente dessa escrita? A construção da personagem Ana da Grécia teria 
funcionado, para além da metáfora que a ladra representa no romance de 
J.M.E., como mímesis do processo do seu romance?

4 A autora refere-se ao fragmento: “a arte retardada e rudimentar da leitura: a técnica 
do anacronismo deliberado e das atribuições errôneas.” (Borges, L. Ficções, 1989), como 
inspirador do fragmento: “Eu, que eu seja, quero ver – e, vendo assim, vejo e faço ver de 
uma certa maneira a romancista – quero ver nos loucos do romance, na clausura dos loucos, 
principalmente o lado negro e cru do ofício de quem  escreve, a condição do escrito em algum 
país onde só se tolera o seu ato essencial quando esvaziado de sentido e onde, se admitido 
à convivência dos sãos,é sob vigilância e em caráter provisório, como esses retardados que 
vêm passar em casa o natal”. (Lins, p. 185)
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A vez do leitor
Metodologicamente pretende-se neste artigo estabelecer um diálogo 

utilizando o benefício da dúvida exposta por Faria (2009, p. 263) que assinala 
a existência de “certa ambigüidade no tocante à possível metaficcionalida-
de do romance de Julia Marquezin Enone”. Faria sustenta seus argumentos 
em Hutcheon (1980), que afirma que a narrativa narcisista (metaficcional) é o 
processo tornado visível5 e, que no caso em estudo, trata-se de um romance 
acabado. O argumento é que fragmentos do processo de criação do ro-
mance de J.M.E. são revelados por meio da leitura crítica desenvolvida pelo 
professor-escritor. 

No entanto, ela constata que a postura de leitor dialogal adotada 
pelo professor-escritor revela aspectos que compõem os estatutos das meta-
ficcionalidade no romance de Julia:

Essa dinâmica de leitura tem como conseqüências principais 
– além da fragmentação do texto, romper com a linearidade 
temporal e espacial da narrativa, instaurar uma ampla rede in-
terdisciplinar e intertextual, da qual o romance de Julia é inter-
texto privilegiado. (FARIA, 2009, p.267)

Nos encontramos, então, diante de questões importantes: a postura 
de leitor-escritor do professor seria suficiente para comprovar o caráter me-
taficcional do texto de Julia ou haveria outros elementos a serem pinçados/
captados? A ideia de estarmos diante de uma obra aberta (Alves, 2011) nos 
leva a crer que há possibilidades para tal percurso analítico, ou pelo menos, 
para algumas ilações sobre o tema.

A começar pelo “senhor” leitor. A metaficação é uma estratégia nar-
rativa que tem como função mostrar o funcionamento de uma obra de arte 
e, no caso da arte literária, para quebrar a ilusão de realidade criada pelo Ro-
mance Realista. Para isso, lança mão de recursos da linguagem que revelem 
uma autorreferencialidade da narrativa tais como: a existência de um escritor 
ou de um narrador, interferência do narrador na narrativa; interrupções e di-
gressões; quebra da temporalidade e da linearidade da história (anacronis-
mo) e chamamento do leitor para dentro do texto. Além disso, a obra meta-
ficcional se volta a para as dimensões de crítica literária e da possibilidade de 
crítica social.  Por isso, a necessidade de “tornar o processo visível”.

Mas tudo isso só realiza na relação com o leitor. E, no romance em 
questão, essa relação ocorre por meio de uma superposição de leitores que 
cumprem funções estratégicas na obra: o narratário de Maria de França a 
quem se dirige na forma de ouvinte de rádio; o professor que cumpre ao mes-
mo tempo a função de leitor empírico do romance de J.M.E. e leitor modelo 
na obra de Lins6, Esses são alguns exemplos encontrados na narrativa.

Para o funcionamento dos romances de estrutura narrativas meta-
ficcionais é fundamental que o leitor, no caso o leitor real (eu e você) não 

5 Narcissistic narrative, then, is process made visible. In this sense, metaficcion is “production” 
but not in currente French ideological used of the Word”.

6 Sobre isso ver: REIS e LOPES, 2000.
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permaneça na posição passiva de receptor, conforme a teoria clássica da 
recepção. Ao contrário, ele é chamado a participar da narrativa, a ponto 
de ser considerado uma espécie de co-autor. Nesse sentido, Hutcheon (1980) 
fala em “paradoxo do leitor” porque seu olhar será direcionado para dentro 
e, paradoxalmente, para fora do produto textual:

O leitor sempre tem sido o único a ativar o universo latente do 
romance ou conto; a metaficção apenas torna este fato cons-
ciente e funcional, revelando as convenções que o “realismo 
tradicional” procurou esconder, ou mesmo negar. O escritor 
tem sempre que tentar unir retoricamente a linguagem com 
sua experiência imaginativa privada. O leitor então se apro-
xima da mesma linguagem, trazendo-lhe toda esta experiên-
cia de vida, da literatura e da linguagem, a fim de acumular 
suficientes referentes fictícios para trazer o autônomo universo 
ficcional para dentro de si. Este tem sido sempre o caso. (HUT-
CHEON, 1980, p.41).7

A mímesis do processo da escrita, realizada pelo autor, está profunda-
mente ligada à postura desse leitor que se torna um leitor ideal capaz de se 
inserir no romance. É isso que se espera dele:

O leitor deve aceitar a responsabilidade do ato de codificar, do 
ato de ler. Perturbado, desafiado, forçado a sair de sua compla-
cência, ele deve conscientemente estabelecer novos códigos, 
fazer surgir termos com os novos fenômenos literários. Desde que 
o produto da mímesis sozinho não satisfez as novas funções do 
leitor como são tematizados nos próprios textos, uma mímesis do 
processo deve, talvez, ser postulada. O romance já não busca 
apenas fornecer uma ordem e um sentido para ser reconheci-
do pelo leitor. Ele agora exige que o leitor seja consciente do 
trabalho da sua construção do qual também é objeto, concre-
tiza o trabalho da arte e dá vida a ela. (HUTCHEON, 1980, p.39)8

A problemática do leitor em A rainha dos cárceres da Grécia tem vá-
rias ramificações a serem exploradas. Uma delas é a perplexidade gerada no 
leitor empírico pela estratégia narrativa que torna obscura a relação coinci-
dente dos títulos dos romances com a fugaz e fluida presença da personagem 
Ana da Grécia que, ao meu ver, parece que nomeia apenas o romance de 

7 Of course, he has always been the one to ativate the latent universe of the novel or short 
story; metafiction merely makes this fact conscious and functional by revealing the conventions 
that “traditional realism” sought to conceal, or even deny. The writer has always had to try rhe-
torically to unite shared language and his private imaginative expererience. The reader then 
approached that same language, bringing to it all this own experience of life, of literature, and 
of language in, order to accumlate enough fictive referents to bring the autonomous fictional 
universe into being. This has always been the case. 

8 The reader must accept responsibility for the act of decoding, the act of reading. Dis-
turbed, defied, forced out of his complacency, he must self-consciously etablish new codes 
in order to come to terms with new literary phenomena. Since product mimesis alone does 
not suffice to account for the new functions of the reader as they are thematized in the texts 
themselves, a mimesis of process must perhaps be postulated. The novel no longer seeks just 
to provide an order and meaning to be recognized by the reader. It now demands that he be 
conscious of the reader who, in Ingarden´s terms, “concretizes” the work of art and gives it life.
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J.M.E. A perplexidade é gerada pelo aparente desprezo da narrativa sobre 
relação que poderia haver entre o título do romance e a personagem Ana, 
ficando a cargo do leitor estabelecer tais níveis de relações. Se a protagonista 
de Júlia Marquezin se chama Maria de França, por que seu romance se cha-
ma a rainha dos cárceres das Grécia?

Trata-se de uma impressionante quebra canônica da narrativa: a per-
sonagem Ana da Grécia somente surge no último fragmento do diário do pro-
fessor, no dia 23 de setembro, e figura em apenas dez páginas da edição de 
1976, editora Melhoramentos. Há algo a intrigante nessa questão. Não seria 
um problema do gênero ensaio, que destrói a obra literária, a quem a crítica 
de Lins se dirige? Mais do que isso, Ana da Grécia não existe de fato, é uma 
personagem encontrada em recortes de jornais por Maria de França e passa 
a habitar o seu imaginário. Resposta não há, mas se aplicarmos ao professor 
leitor-escritor, o professor de biologia, as definições de Hutcheon (1980) de 
que:

Ler e escrever são, e sempre foram, exercícios ativos e 
criativos, isso talvez seja apenas o grau de consciência ou de 
autoconsciência que tem crescido atentando sua natureza 
quase paralelas. Na metaficção, o leitor ou o próprio ato de 
ler em si muitas vezes tornam partes tematizadas da situação 
narrativa e é reconhecido como tendo uma função de co-
produção. (HUTCHEON, 1980p.37)9

Constata-se que tais afirmações nos posicionam diante de outra pro-
blemática em relação ao professor-escritor-leitor, que é, com já foi dito, o leitor 
empírico do romance de J.M.E. que ao mesmo tempo é escritor do seu ensaio 
e do romance de Lins. É o fato de que a leitura feita pelo professor explicita-
da em seu diário realiza a mímesis do produto, o que é o romance – a crítica 
literária e em si, e dá pistas em relação a mímesis do processo d’A rainha... de 
Júlia, ou seja, como ela o construiu e com que estratégias narrativas.  

Já se disse que em metaficção o autor torna-se uma posição a ser 
preenchida. E o professor, em grande medida, o faz em relação a sua ama-
da morta. Isso nos levaria à possibilidade de aceitar que o professor utiliza a 
mesma estratégia narrativa de Lins para realizar a crítica social por meio da 
história de Maria de França, isto é, criando um escritor morto para sua história. 
Se isso ocorre, de fato, o romance de J.M.E., que se materializa em forma do 
ensaio do professor seria metaficcional, tanto quanto é o romance de Lins.

Mas voltando ao nível diegético da obra de J.M.E., Maria de França, a 
personagem de principal é também uma leitora de fragmentos anacrônicos 
de jornais. É por meio de um destes fragmentos que Maria de França captura 
Ana da Grécia e se relaciona com ela em um nível psicológico e fantasioso 
tão aguçado que Maria de França quer ser Ana, a negação de si mesma. 
Ana é uma ladra e conhece a burocracia dos cárceres. Ela se dá bem ao lidar 

9 Reading and wirinting are both active, creative exercises and always have been; it is 
perhaps merely the degree of self-conscousness regarding their quasi-parallel natures that has 
increased. In metafiction the reader or the act of reading itself often become thematized parts 
of the narrative situation, acknowledged as having a co-producing function.
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com os muros da prisão e, por isso, torna-se a heroína de Maria de França que 
sofre justamente por não ser assim.  Ana não é personagem de J.M.E. e sim da 
fantasia e do desejo de Maria de França. 

Tais informações nos dão outras pistas para pensar que J.M.E. também 
teria organizado seu romance, lido-escrito pelo seu ex-amante, de maneira 
anacrônica e de narrativa desestruturada, embora haja uma cronologia 
disfarçada das idas e vindas de Maria de França ao INPS. Só pelo fato de se 
tratar de um romance centrado em uma personagem louca (que fala com 
seus leitores/ouvintes de rádio) seria indício de estrutura narrativa fora da lei 
da linearidade narrativa. “A doença de Maria de França é verbal é a perda 
da memória”, afirma Lins por meio do professor.

Para mais uma perplexidade do leitor empírico, além de Maria de 
França, J.M.E. também é louca, também freqüentou manicômios, como nos 
revela o professor amante sugerindo que sua morte foi suicida. Ao descobrir/
revelar a trajetória de sua amada, ele torna o seu ensaio crítico literário em um 
meio para conhecê-la melhor, romper as lacunas da falta de memória e da 
ausência dela. Dessa forma, ele poetiza seu ensaio crítico. Sobre isso, o próprio 
Lins (1976) afirmou: 

A Rainha dos cárceres da Grécia é uma obra construída mais 
com a inteligência. Naturalmente, não é destituída de poesia, 
foi mesmo um dos grandes desafios, dos grandes problemas a 
resolver, fingir que o pseudo-autor estava refletindo sobre o livro, 
estava escrevendo um ensaio sobre o livro, e matizar o discurso 
abstrato de tal maneira que ele viesse a se tornar poético, sem 
que o leitor de apercebesse de que estava fruindo um texto po-
ético. Foi uma dificuldade realmente muito grande, mas tenho 
a impressão de que consegui superar. (LINS, 1976, p.10)

Poderia-se também acreditar na “insanidade” de Ana da Grécia, vez 
que ela sempre volta aos cárceres da Grécia quando quer, ou quando não 
suporta o tempo fora dos muros. O tempo que se revela implacável e do qual 
ela tem medo. Há que se ressaltar que até a gata de Maria de França, estéril 
como a dona, fica insana e perde a memória de si. O tema da insanidade fe-
minina, tangencial à obra de Lins, deve ter uma função. Possivelmente, para 
revelar o que Ferreira (2004) considera o verdadeiro tema do autor real do 
romance: o tempo. 

Ao analisarmos os fragmentos e a intrusões do professor no romance 
de J.M.E., percebemos que a memória e a perda dela são articuladoras da 
história: a ausência de memórias que o próprio professor tem da amada; a 
memória anacrônica de Maria de França; a transmutação da identidade da 
gata mimosina que passa agir como a um rato; a perda da memória gerada 
pela burocracia do INPS; a fotografia que não reconhecida pelo escritor. Em 
última instância, a memória é o tema da compressão do tempo e do espaço 
nos romances. É, portanto, ao mesmo tempo, elemento de teoria, da crítica 
literária e da crítica social.

Mas voltemos à Ana da Grécia. O último fragmento do diário do pro-
fessor-leitor-escritor inicia com o tema da memória e nele, pela primeira e úni-
ca vez, será mencionada a personagem de Ana da Grécia. O que Ana, a 
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rainha dos cárceres da Grécia, tem a ver com a memória? Ana é prefixo de 
negação. A rainha que não é rainha é uma ladra, tem medo do tempo e 
por isso vive de modo a não ver o tempo passar - ela odeia o tempo lento da 
zona rural; na cidade o tempo não é tão visível, e por isso se sente “rainha” 
nos cárceres.

Ana não é personagem de J.M.E., mas dos jornais de Pernambuco – é 
a anti-heroína pinçada de jornais por Maria de França, a leitora de fragmen-
tos, de memória sem nexos. Ela é uma representação dos cárceres do roman-
ce: manicômios, prisões, burocracia do INPS. Donde se conclui que o título é o 
mesmo para os dois livros, mas possuem funções e significados completamen-
te diferentes: no livro de J.M.E. ele remete à compressão (fluidez) do espaço e 
do tempo. A Grécia que não é a Grécia, a rainha que é ladra. 

No livro de Osman Lins o título torna-se, nesta perspectiva, uma provo-
cação ao leitor desatento e passivo, pois produz um deslocamento espacial 
baseado no senso comum: leva o leitor real a pensar na Grécia Antiga e sua 
hipotética rainha. Essa escolha do título induz a se achar que trata-se de um 
romance histórico, o que não se confirma. O título obriga o leitor à perplexida-
de diante da peça que Lins nos prega e remete para o romance J.M.E todo o 
sentido metafórico e polissêmico do título:  A rainha dos cárceres da Grécia.

considerações
Dois escritores, duas estratégias metaficcionais numa mesma narrativa. 

Se for verdadeira a afirmação de que a presença de um escritor no romance 
nunca será inocente, pois isso indica que ali se vai realizar uma Literatura vol-
tada para si mesma, em que a arte literária será questionada e o centro de 
interesse será desviado para a própria Literatura; em A rainha dos cárceres 
da Grécia, como já foi dito, estamos diante de dois autores (Lins e o professor) 
que escrevem por meio de dois escritores: o professor e Julia Marquezin Eno-
ne, respectivamente. Essa “coincidência” nada inocente se revela como uma 
tentação à busca de uma relação entre a estratégia narrativa de Lins e a do 
professor, que sendo instrumento de Lins para realizar a crítica literária, utiliza 
o romance de J.M.E. para, ao fazer um ensaio de um livro não existente, falar 
de sua amada.

Haveria aí uma expressão de mise en abyme, uma obra dentro da ou-
tra, quando a personagem escritor de Lins, o professor de biologia, lança mão 
da mesma estratégia narrativa de seu autor, criando também uma escritora, 
para realizar sua obra literária. Mas também, sustentaria a afirmação que o 
romance de Lins é metaficcional porque o ensaio do professor é metaficcional 
que se estrutura na metaficionalidade do romance de Julia. Essa afirmação só 
pode se confirmar se for aceita a noção de que as narrativas estão constru-
ídas em forma de palimpsesto (escrita sobre escrita), ou em camadas como 
disse Lins (1976), de modo que o que ocorre em uma camada da narrativa, 
atinge de alguma maneira, as demais. 

E para realizar a crítica literária, o fracasso do professor ensaísta, ou o 
fracasso da razão (Tezza, 2005), é fundamental quando ao final ele é toma-
do completamente pela linguagem esquizofrênica de Maria de França e, ele 
mesmo, se torna uma personagem do romance que estava a analisar. Lins 
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afirma que aqui A rainha dos Cárceres da Grécia realiza “o triunfo do imagi-
nário sobre o real”10, do romance sobre a crítica. O fracasso da personagem 
de Lins e de seu ensaio crítico, é a estratégia para salvar o romance.

Curiosamente, o formalismo científico que inventou a morte do 
narrador se encontra aqui com o irracionalismo que faz da lin-
guagem um valor autônomo, religioso ou não, e não uma ex-
periência laica enraizada na história e realizada na palavra. Em 
literatura, é sempre bom que a mão esquerda, a da ficção, não 
queira imitar muito o que faz a direita, a da teoria. (TEZZA, 2005)

Portanto, o romance de Julia Marquezin Enone é anacrônico, como 
é sua personagem Maria de França. O ensaio do professor de biologia é um 
diário submetido à cronologia, porém fragmentado e  o autor,  Osman Lins, se 
diverte em destruir a teoria para salvar o romance. Mas o romance de Lins não 
é nada disso, ou melhor, é muito mais do que isso. Ler A rainha dos cárceres 
da Grécia é um exercício de inteligência e formação de leitor. Talvez, como 
pode se deduzir de Tezza (2005), o fracasso da razão seja necessário para a 
Literatura permanecer.

10  Apud Ferreira, 2004
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Leitor ubíquo:
desafios e oportunidades   

para a biblioteca universitária
Filipe Reis1

1 introdução
O retrato da sociedade da informação é a Biblioteca de Ba-

bel (e não apenas do ciberespaço). Estruturada em rede, com infini-
tos conectores. A sociedade da informação busca a comunicação 
de todos para todos. É cultura do virtual que emerge para criação de 
uma super-realiadade que destrói as fronteiras de espaço e tempo. 
É uma sociedade que tem grande estoque de informações, sendo 
distribuída em memórias externas aos diversos leitores. (VIRGIL, 2007).

 Diante disso, questiona-se se às bibliotecas universitárias (BU) 
têm estado atentas às modificações do perfil cognitivo do leitor. 
Para Santaella (2004; 2013) existem quatro perfis de leitor que foram 
desenvolvimentos pelas mudanças dos meios e conteúdos informa-
cionais. Portanto, com surgimento de novas mídias, novas formas de 

1 Mestrando em Comunicação pela Faculdade de Informação e Comuni-
cação (FIC) da Universidade Federal de Goiás (UFG). Bacharel em Bibliotecono-
mia pela UFG. Pesquisador do Grupo LUMUS (Pesquisas em Comunicação Científi-
ca). E-mail: filipe.reis17@gmail.com, Goiânia (GO), Brasil.
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leituras foram necessitadas. 
Nesse contexto, este artigo tem como objetivo refletir o perfil cognitivo 

do leitor ubíquo diante das BU. Para isso, buscou-se fundamento na literatura 
sobre BU, leitura e os tipos de leitor (contemplativo, movente, imersivo e ubí-
quo). Após isso, afim de comparação e reflexão entre as bibliotecas pesquisa-
das e os tipos de leitores, levantaram-se os produtos e serviços de quatro BUs, 
cada uma referente a uma das Regiões do Centro-Oeste. 

2 biblioteca universitária
A biblioteca universitária tardou no Brasil. Diferentemente das colônias 

espanholas e inglesas, as portuguesas não instalavam universidades, conse-
quentemente durante o período colonial no Brasil não existiu nem uma insti-
tuição de ensino superior. Dessa forma, esse impasse só acabou no do século 
XIX com a Constituição da República que propiciava a descentralização do 
ensino superior de Portugal.

A chegada da família real portuguesa no Brasil em 1808 garantiu a 
criação das primeiras universidades nesse século. De lá para cá, a prolifera-
ção de universidades cresceu bastante, logo as BUs também, visto que, as bi-
bliotecas têm históricas contribuições nas universidades. No Brasil desde 1963, 
o Conselho Federal de Educação incluíra, entre outros requisitos, que um curso 
superior deveria possuir uma biblioteca para obter reconhecimento de ensino 
superior. (LEMOS, 1974)

Em 1968, com a Reforma do Ensino Superior, passa ser obrigatória a bi-
blioteca nas Instituições de Ensino Superior (IES) no Brasil. Contudo percebeu-se 
que a biblioteca demoraria a ser reconhecida como instrumento no processo 
educativo universitário. Essa realidade é analisada pela Tarapanoff ao afirmar 
que ´´a universidade e a biblioteca universitária brasileira são produtos da histó-
ria social, econômica e cultural do País, bem como das características regionais 
brasileiras aos mais variados segmentos sociais.`` (TARAPANOFF, 1980)

Para Dias (2005) a missão da biblioteca universitária é prestar serviços 
com excelência a sua comunidade, além disso, participar de forma ativa, 
intra-curricular, do processo de ensino, pesquisa e aprendizagem. Nessa pers-
pectiva, a biblioteca universitária deve proporcionar acesso, consulta e recu-
peração de informação especializada e atualizada de acordo com as exi-
gências e necessidades da educação superior.

Com encargo, os objetivos da BU devem estar em harmonia com os 
parâmetros da universidade. Tarapanoff (1981 apud OLIVERIA, 2004, p. 30) afir-
ma que a biblioteca precisa:

a) Preocupar-se com as funções e atividades da universidade a qual 
pertence;

b) Planejar os serviços, relacionando-os aos objetivos de ensino, pesquisa e 
extensão da universidade;

c) Reestruturar suas atividades, em relação às da universidade;
d) Integrar-se aos níveis hierárquicos quando estabelece os seus objetivos 

para estar coerente com a política geral da instituição e orientar sua 
própria política;
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e) Ter objetivos e essencialmente dinâmicos que devem sempre representar 
as necessidades da universidade a qual pertence.

Percebe-se que tais objetivos apresentados pela Tarapanoff limita-se 
uma relação à universidade. Contudo, o consulente é ator chave para a bi-
blioteca. Assim, com a delineação do perfil do leitor pode-se preparar a bi-
blioteca para satisfazer suas necessidades informacionais.

3 Leitura
Uma miríade de conceitos de leitura tem gerado inúmeras discussões. 

Portanto, definir o que é leitura, se complica, mas partimos da perspectiva dos 
que não se limitam a leitura simplesmente por textos linguísticos, ou seja, que a 
leitura de imagens, por exemplo, é inferior ao do texto do livro.

Fora do leitor do livro, há uma multiplicidade de leitores. Aliás, leitores 
que vem aumentando ao decorrer do tempo. Tem o leitor da imagem, no de-
senho, pintura, gravura, fotografia, no jornal e revistas. Tem também o leitor de 
gráficos, mapas, sistemas de notações. Há ainda o leitor da cidade, leitor da 
miríade de signos, símbolos e sinais em que se converteu a cidade moderna. 
Depois disso tudo, ainda surge o leitor da imagem em movimento, no cinema, 
televisão e vídeo. Toda essa multiplicidade saltou para tela dos dispositivos 
eletrônicos. (SANTAELLA, 2013).

Nesse prisma, percebe-se a pluralidade de leituras florescerem com a 
criação dos variados suportes para extração de sentido. Atualmente, é inegá-
vel o impacto das práticas de leituras na sociedade. Como afirma Santos (2014):

Hoje, como se vê, a leitura ganha outra dimensão mais ampla, 
diretiva e formativa. Ampla, pois há uma porção de mídias, tex-
tos, contextos, suportes de leitura. Ela é diretiva por conta da 
quantidade de autoatendimentos existentes hoje: sejam em 
bancos, supermercados, livrarias, bibliotecas e também, pe-
las placas de sinalização de trânsito, ou de prateleiras de lojas. 
(SANTOS, 2014, p. 68)

As práticas de leituras são recorrentes às mudanças da sociedade. 
Para Santos (2014, p. 70) as práticas de leituras se dão ´´por um processo con-
tínuo o qual muda de tempos em tempo com o avanço da história.`` Estamos 
em constante mutação, isso vai ecoar em nossos pensamentos e práticas, 
como afirma Marx (1989), transformando a natureza, o ser humano transforma 
a sua própria natureza.  

3.1 Tipos de leitor
Em 2004, a professora e pesquisadora Lúcia Santaella publicou o livro 

Navegando no ciberespaço: o perfil cognitivo do leitor imersivo, no qual, ela 
define três tipos de leitores: leitor contemplativo, leitor movente e leitor imersi-
vo. Tendo em vista uma análise, Santaella parte de um ponto de vista classi-
ficatório, ou seja, ela busca agrupar as diferenças singulares dos fenômenos 
nos traços comuns por eles são apresentados. Para ela, o interesse está volta-
do para revelar as características perceptivos-cognitivas do leitor.
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3.1.1 Leitor contemplativo
Com a queda do Império Romano, os mosteiros e outros espaços ecle-

siásticos foram centros de produção livresca. Entretanto, a partir do século XII 
com a criação das universidades e o desenvolvimento da instrução entre uma 
classe burguesa, as condições de produção de livros foram repercutidas pelas 
essas mudanças sociais. 

Nesse ambiente, Chartier (1998a) ressalta que foi instaurado o silêncio 
nas bibliotecas universitárias da Idade Média, ou seja, o olhar não era acom-
panhado pela indicação verbal do texto. Para Santaella (2004) essa experi-
ência estava preparando para o livro impresso, pois a leitura contemplativa 
propiciava uma leitura mais rápida e uma leitura de textos mais complexos. 

Com advento dos tipos móveis, o livro impresso passa ser uma podero-
sa ferramenta de mediação de informação. Nele concentra o pensamento 
que estaria fragmentado. Como afirma Chartier (1998a) os autores não escre-
vem livros, eles escrevem textos que podem tornar-se objetos escritos e etc. 
Apesar da produção de livros destacarem em maior dimensão a partir no 
século XIX com o livro de bolso, antes disso, a sociedade passava por grandes 
transformações nas formas de leitura.

A impressão em papel trouxe modos de leituras. Não significa, como 
afirma Santaella (2004), que houve extinção de leitura em voz alta. Portanto, 
não havia somente práticas de leituras monolíticas. Para Chartier (1998a) há 
leituras eruditas, vacilantes, com intelação abstrata, com engajamento do 
corpo, intensiva e extensiva. A penúltima significa uma leitura reverencial e 
respeitosa, com poucos livros. Já a última, contrária à intensiva, não se preo-
cupa com a sacralidade à coisa lida e consome muitos textos.

Longe de desconsiderar a pluralidade de práticas de leituras expressas 
por Chartier (1998a), Lúcia Santella toma como paradigma delinear o perfil 
cognitivo do leitor do livro que predominou a partir do século XVI, o leitor da 
´´[...] leitura individual, solitária, de foro privado, silenciosa, leitura de numero-
sos textos, lido em uma relação de intimidade, silenciosa e individualmente`` 
(SANTAELLA, 2004, p. 23)

O leitor contemplativo busca recolhimento. O espaço de leitura deve 
ser separado dos lugares de entretenimento, divertimento e agitado. Nesse 
primeiro tipo de leitor os objetos diante de si são duráveis, imóveis, localizá-
veis, manuseáveis: livros, pinturas, gravuras, mapas e partituras. É leitor que 
tem como foco a contemplação e a meditação, ou seja, não padece pelas 
urgências do tempo. O livro para esse leitor está nas estantes, provavelmente 
à altura das mãos e do olhar. (SANTAELLA, 2004)

3.1.2 Leitor movente
A revolução industrial trazia a potencialização do capitalismo para a 

cidade. Paris e Londres são exemplos clássicos disso. As locomotivas e as es-
tações ferroviárias traziam consigo encanto pelo avanço tecnológico. Nes-
se contexto, camponeses e artesões não conseguiram competir com a pro-
dução em série, progressiva e racionalizada da indústria. Assim, tiveram que 
abandonar o campo e ingressar a cidade, ao urbano. 
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Tudo isso, fez crescer as cidades em grandes centros urbanos devido a 
crescente número de migrantes. Nesse momento, o Estado aparece para ga-
rantir ordem das transformações.  Como afirma Hobbes o Estado é necessário 
para evitar conflitos entre os cidadãos, visto que, há diferenças de desejos entre 
os homens. Nesse aspecto, buscar pelos desejos pode ser indiscriminadamente, 
o único limite é o outro, ou seja, o homem é lobo do homem. (HOBBES, 2014).

Com essas transformações, a sociedade e a situação econômica traça-
va uma linha evidente de duas classes, dos operários e dos donos do capital. A 
máquina a vapor submetia os trabalhadores em rígidas exigências. Isso provo-
cou crescimento e concentramento cada vez maior nos centros urbanos. 

Em ritmo acelerado surge o telégrafo, o telefone e, pouco mais tarde, 
os jornais, com notícias rápidas e imediatas, própria de cidadãos com exces-
so de informação. Outras mudanças chegam às cidades também. Com a 
chegada das redes de eletricidade, por exemplo, a cidade ganhava novas 
formas de exposição. Aflorava também novas arquiteturas com a construção 
de galerias, bibliotecas, museus, magazines, cassinos, etc. 

Nas cidades de luzes a multiplicidade de estímulos é infinita. Para San-
taella (2004) a roupa, o livro, o médico e o poeta são mercadorias; essa mu-
dança traria uma nova percepção de mundo que aproximaria ao imediato, 
preocupando mais com a vivência do que com a memória. ´´A vida cotidia-
na passou a ser um espectro visual, um desfile de aparências fugidias, um jogo 
de imagens que hipnotizam e seduzem.`` (SANTAELLA, 2004, p. 28).

 Não por acaso, surgem à fotografia (1826) e o cinema (1895) nessa 
sociedade fugaz, da velocidade de reprodução e de substituição incessante 
de imagens. Com tempo, o ser humano chega a substituir o fetiche da mer-
cadoria pelo o fetiche da imagem. É nesse ambiente que surgem o segundo 
tipo de leitor, o movente:

É o leitor que foi se ajustando a novos ritmos da atenção, rit-
mos que passam com igual velocidade de um estado fixo para 
um móvel. É o leitor treinado nas distrações fugazes e sensa-
ções evanescentes cuja percepção se tornou uma atividade 
instável, de intensidades desiguais, [...] de linguagens efêmeras, 
híbridas, misturadas. [...] leitor fugaz, novidadeiro, de memória 
curta, mais ágil. Um leitor que precisa esquecer, pelo excesso 
de estímulos, e na falta do tempo para retê-los. Um leitor de 
fragmentos, leitor de tiras de jornais e fatias de realidade. (SATA-
ELLA, 2004, p. 29)

Com a sofisticação das tecnologias esse leitor movente era potencia-
lizado. Isso não significa que o leitor meditativo, observador, leitor sem urgên-
cias, com férteis imaginações deixou de existir. Pelo contrario, o leitor contem-
plativo aprendeu a conviver com o leitor movente; o leitor de formas, volumes, 
massas, traços, cores, luzes etc. Tu isso, acentua com surgimento da televisão 
com suas imagens, ruídos, sons, falas, movimentos e ritmos.

Esse leitor movente é o intermediário entre o leitor contemplativo e lei-
tor imersivo do ciberespaço, ou seja, para Santaella (2004) o leitor movente 
estava preparando a percepção humana para o leitor do ciberespaço, que 
navega nas arquiteturas líquidas dos espaços virtuais. 
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3.1.3 Leitor imersivo
Na entrada do século XXI surgem a chamada ´´era digital``, na qual, o 

suporte de leitura é uma tela a qual o texto eletrônico inscrito propicia praticas 
de leituras diferentes do leitor do livro, contemplativo e do leitor movente. Para 
Chartier (1998b, p. 12) ́ ´a inscrição do texto na tela cria uma distribuição, uma 
organização, uma estruturação do texto que não é de modo algum a mesma 
com a qual se defrontava o leitor do livro em rolo da Antiguidade ou o leitor 
medieval, moderno e contemporâneo do livro [...] em páginas.`` (CHARTIER, 
1998b, p. 12).

Essa leitura no ciberespaço é pulseada pela proliferação de múltiplas 
linguagens misturada na tela do computador. Com signos ao leve clique de um 
mouse nasce o leitor imersivo, o leitor do ciberespaço. Leitor mais livre para es-
colher entre os nexos e a liberdade de buscar direções e rotas na navegação.

Diferentemente do leitor contemplativo, que percorre a passos lentos 
pela biblioteca ou que tropeça a uma miríade de signos na cidade do leitor 
movente, o leitor imersivo está em estado de prontidão, navega entre nós e 
nexos, em caminhos múltiplos e interagem com os nós das palavras, imagens, 
documentos, musicais e vídeo etc. (SANTAELLA, 2004).

Santaella (2004) afirma que o leitor imersivo ainda é pouco estudado, 
ele reclama de estudos mais específicos. As transformações sensórias, percep-
tivas e cognitivas que trazem para esse leitor são refletidas em um novo tipo 
de sensibilidade corporal, física e mental. Santaella (2004) afirma que prova-
velmente essas transformações devem estar baseadas em: 

a) tipos especiais de ações e controles perceptivos que resul-
tam da decodificação ágil de sinais e rotas semióticas,
b) de comportamentos e decisões cognitivas alicerçados em 
operações inferenciais, métodos de busca e de soluções de 
problemas. Embora essas funções perceptivo-cognitivas só se-
jam visíveis no toque do mouse, elas devem estar ligadas à po-
lissensorilidade e senso-motricidade, no envolvimento extensivo 
do corpo na sua globalidade psicossensorial, isto é, na sua ca-
pacidade sensorial sinestésica e sensório-motora. (SANTAELLA, 
2004, p. 34-35)

Com essas hipóteses, Santaella (2004) realiza uma pesquisa empírica 
com internautas e conclui, em resumo, que as mudanças já colocaram em 
curso e que deverão sedimentar-se cada vez mais no futuro.

3.1.4 Leitor ubíquo
A ideia do leitor ubíquo surgiu quando Lúcia Santaella é convida a 

participar do Simpósio Internacional de Inovação em Mídias Interativas (SIIMI) 
na Universidade Federal de Goiás. Ao ser convidada, questiona qual tema 
deveria ser a fala dela. O convidante pergunta se ela já pensou em outro tipo 
de leitor. No mesmo momento, Santaella afirma que juntou o leitor movente 
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com o leitor imersivo. (informação verbal)2

Esse leitor, pós-equipamentos móveis, é adjetivado pelo termo 
´´ubíquo``, tal vocábulo tornou-se comum no campo da computação. Para 
Santaella (2013) a ubiquidade se refere principalmente: 

A sistemas computacionais de pequeno porte, e até mesmo in-
visíveis, que se fazem presente nos ambientes e que podem ser 
transportados de um lugar a outro. É essa ideia de estar sempre 
presente em qualquer tempo e lugar que interessa levar para a 
caracterização do leitor ubíquo, uma nova condição de leitura 
e de cognição que está fadada a trazer enormes desafios para 
a educação, desafios que estamos apenas começando a vis-
lumbrar. (SANTAELLA, 2013, p. 278).

O leitor ubíquo ao mesmo tempo em que transita na cidade realizando 
suas leituras moventes, ele também tem acesso ao ciberespaço com seu seus 
aparelhos eletrônicos. O que mostra uma necessidade cognitiva de prontidão 
para saciar suas necessidades informacionais. Portanto, sua mente distribuída 
com capacidade de processar informações ao seu redor e através de apare-
lhos eletrônicos que abrem janelas a outros espaços. 

Para Santaella (2013) isso tudo dissolve as fronteiras entre o físico e o 
virtual. Nessa perspectiva, Pierre Lévy (1996) já afirmava que ´´o virtual não 
se opõe ao real, mas ao atual: virtualmente e atualidade são apenas duas 
maneiras de ser diferentes.``(LÉVY, 1996, p. 15) Para Santaella na década de 
1990, ou seja, na Web 1.0, houve exagero de discursos contra o ciberespaço. 
Contudo esses discursos caíram por terra com surgimento do mobile.

Como pode ser visualizado no Quadro 1, na web 1.0, não havia ainda 
as mídias sociais, os comandos eram de um para muitos ou de um para um, 
navegação por links etc. A web 2.0 explode no começo do século XXI com as 
mídias sócias; surgem então, as construções colaborativas e os buscadores se 
popularizam; nessa web 2.0 a construção e o compartilhamento de conteúdo 
são palavras-chave para navegantes das arquiteturas líquidas do ciberespa-
ço. Na terceira onda, emerge a web 3.0, que está em construção ainda. Ela 
pretende à organizar e usar  de forma mais inteligente o conhecimento pro-
duzido.

O leitor ubíquo é aquele que vive em hipermobilidade, ou seja, o leitor 
está em movimento e ao mesmo tempo em que ele está conectado. Esse é 
o leitor que está o tempo inteiro transitando em informação enquanto ele se 
move, portanto, uma dupla mobilidade. É o leitor que sacia suas necessidades 
a qualquer momento, bastando apenas um toque.

A forma de produção, leitura, busca e compartilhamento de infor-
mação no ciberespaço vai repercutir no perfil cognitivo do leitor. Isso, conse-
quentemente, provocará um abalo sísmico para biblioteca e o bibliotecário. 
Os desafios e as oportunidades dessas transformações são incomensuráveis. 

2  Palestra sobre o leitor ubíquo ministrada no Simpósio Internacional de Inovação em 
Mídias Interativas (SIIMI) em 2012.
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Quadro 1 – As três web

Fonte: elaborado pelo autor, 2016.

4 Metodologia e proedimentos
Esta pesquisa abordou o tema de forma qualitativa e quantitativa, pois 

não acredita em uma pesquisa nas ciências sócias com abordagem estrita-
mente quantitativa ou anti-quantitativa. (BICALHO, 2009).

Com uma visão geral e com a finalidade de desenvolver, esclarecer e 
modificar conceitos e ideias, esta pesquisa, se caracteriza por ser exploratória, 
sendo que através da leitura e análise de documentos objetiva-se alcançar 
esses alvos acerca do tema estudado. A partir da análise das informações 
das fontes desta pesquisa ela pode ser considerada também como descritiva, 
com foco na reflexão, pois não busca simplesmente um levantamento, mas 
compreender, principalmente, as relações entre o leitor ubíquo e os serviços 
das BU.

As fontes de dados desta pesquisa foram os sites das bibliotecas cen-
trais das  principais universidades da Região Centro-Oeste. Especificamente, a 
Biblioteca Central da Universidade Federal de Goiás (UFG), Biblioteca Central 
da Universidade de Brasília (UNB), Biblioteca Central da Universidade do Mato 
Grosso do Sul (UFMS) e Biblioteca Central de Cáceres da Universidade Estadu-
al de Mata Grosso (UNEMAT). No estado do Mato Grosso pensará em esco-
lher para coleta de dados a Universidade Federal de Mato Grosso, contudo a 
universidade não conta com site para sua biblioteca central, apenas com o 
sistema Pergamum para os usuários. 
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5 resultados
Após selecionar a amostra desta pesquisa identificaram-se quais pro-

dutos e serviços essas bibliotecas apresentam. Em seguida foram classificados 
os serviços e produtos em três categorias: a) Acervo da biblioteca; b) Espaços 
da biblioteca e; c) Práticas na Biblioteca. Para delimitação desta pesquisa, 
generalizalizou-se pelos tipos de leitores (Contemplativo, Movente e Imersivo), 
afim de comprovação qual tipo de leitor as bibliotecas centrais se encaixa 
com base nos seus produtos e serviços. 

Quadro 2 – Tipos de leitores

Fonte: elaborado pelo autor, 2016.

Com base nos fundamentos teóricos da Santaella (2004) resumiram-se 
esses três tipos de leitores para realizar a pesquisa, como ilustra o Quadro 2. A 
partir daí, com a classificação, Acervo, Espaços e Práticas, foi-se aos serviços e 
produtos das bibliotecas identificarem sua compatibilidade. Entende-se aqui 
acervo como as obras das bibliotecas, como livros, CD-ROM, DVD, mapas etc. 
Por espaços, abranger as estruturas da biblioteca, visto que, induzem certas 
práticas. Já por práticas, entende-se as possibilidades podem proporcionar a 
partir de uma somatória de acervos, atendimentos, estruturas etc.
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Quadro 3 – Tipos de acervos das bibliotecas centrais da
 UFG, UNb, UFMS e UNEMAT

Fonte: elaborado pelo autor, 2016.

O Quadro 3 deixa claro que as bibliotecas estão praticamente com-
patíveis com os tipos de leitores apresentados no Quadro 2. As bibliotecas 
tem histórico de preservação e facilitação de acesso à informação nos seus 
mais variados suportes, ou seja, estando atento as transformações dos tipos 
de mídias. Contudo, não pôde ser identificada usabilidade de cada tipo de 
acervo levantado nesta pesquisa. Apesar dos centros informacionais estarem 
atentos em adquirir acervos que atenda os três tipos de leitores, não levanta-
mos a usabilidades desses acervos proveitosamente, ou seja, após comprar 
uma base de e-books a biblioteca deve realizar estudos de usabilidade desse 
acervo e identificar o custo beneficio dessas bases para comunidade.

 Avaliação de produtos e serviços é requisito primordial às bibliotecas. 
Para Almeida (2005, p. 13-14) ´´avaliação é uma ferramenta que auxilia o bi-
bliotecário a alcançar eficácia e eficiência organizacional e a desenvolver 
estratégias para melhorar a eficácia e a eficiência do acervo e dos serviços 
e produtos.`` Fica claro, a seguir que as mudanças das Tecnologias de Infor-
mação e Comunicação (TICs) são necessárias às BUs, contudo a biblioteca 
tem que si posicionar de forma crítica e avaliativa de dessas multiplicidades 
suportes, com foco sempre no usuário.

Percebe-se que os acervos seguem a linha de exigência das BUs, ou 
seja, voltado para leituras mais contemplativa e movente. Apesar das biblio-
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tecas contarem com acervo digital, são leituras que mais se aproxima dos pri-
meiros leitores do que leitor imersivo. Esses acervos digitais seguem, na maioria, 
formatos dos acervos impressos, tento apenas como diferença o seu suporte. 
Portanto, são livros, artigos e multimeios que raros momentos propiciam cons-
trução conjunta e interação. Tudo isso, vai depender dos espaços que a bi-
blioteca disponibiliza para os consulentes.

Quadro 4 – Tipos de espaços que propiciam certas leituras nas bibliotecas 
centrais da UFG, UNb, UFMS e UNEMAT

Fonte: elaborada pelo autor, 2016.

Inicialmente nota-se diferenças entre as universidades. Diferentemente 
do acervo, os espaços que a biblioteca disponibiliza para leituras se diferen-
cia muito entre a UFG e a UNB para a UFMS e a UNEMAT. A peculiaridade é 
que a UFMS tem capacidade de atender Portador de Deficiência Visual, ao 
contrário das outras universidades. Assim, pode inferir que as BUs da amostra 
praticamente não atendem os portadores de necessidades especiais. 

 Os espaços de estudo individual e silencioso é o perfil do leitor con-
templativo que necessita ruminar as informações. O Quadro 4 deixa claro que 
as BUs pesquisadas disponibilizam esses locais. Evidente, que na BU essa leitura 
profunda do leitor contemplativo será mesclada com os outros tipos de lei-
tores, mas seu foco é na leitura reflexiva e meditativa. A designação desses 
espaços é essencial para as práticas de leituras, como afirma Santos (2014):

As práticas de leitura se formam a partir de um território: seja 
ele concreto ou abstrato, onde se operam relações que promo-
vam determinadas leituras ou que podem afastar determina-
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dos leitores. Esse território de leitura pode ser controlado a partir 
das relações de poder ali estabelecidas e as leituras praticadas 
vão, dessa forma, contribuir para a construção das identidades. 
(SANTOS, 2013, p. 11).

A leitura individual, solitária e silenciosa são práticas dos estudantes 
universitários que dedicam a conteúdos especializados e com linguajar es-
pecífico. Além desse espaço, o Quadro 4, apresentam que as universidades 
apresentam outros espaços de estudo em grupo, mostrando assim, uma aber-
tura ao leitor movente e imersivo dependendo dos suportes e conteúdos que 
acessam. Vale ressaltar que alguns espaços para leitura movente, como a 
sala de videoconferência da UNB, só pode ser utilizada por professores e servi-
dores da mesma instituição. Portanto, limitando maior parte da comunidade 
universitária. 

No Quadro 4 percebe-se que todas universidades proporcionam aces-
so a laboratórios de informática. Contudo, não foi identificado as condições 
desse acesso. Se são máquinas de qualidade, se a internet é adequada, se 
há máquinas suficientes para comunidade etc. Cabe lembrar que nem uma 
universidade informa que disponibiliza acesso ao Wifi. É interessante analisar 
que, o leitor imersivo não é simplesmente aquele que ler no ciberespaço. De 
fato, ele tem ´´...na multimídia seu suporte e na hipermídia sua linguagem...``(-
SANTAELLA, 2004, p. 32), contudo, ele tem um perfil cognitivo diferenciado dos 
outros leitores. Ele é ´´uma espécie de esgrimista que se safa dos golpes do 
cotidiano no grandes centros urbanos, lançado olhares distraídos...``(SANTA-
ELLA, 2004, p. 34). Sendo assim, simplesmente proporcionar acesso à internet 
em computadores desktops nas bibliotecas não possibilita as múltiplas formas 
leitura que esse leitor exige.

A partir da classificação, fundamentada na Santaella (2004), resumida 
no Quadro 2, com os resultados apresentados nos Quadros 3 e 4, busca-se 
uma compreensão dos desafios e oportunidades que a BU tem e pode ter 
diante desse tipo de leitor.

Primeiramente, é interessante ressaltar que esses três tipos de leitores 
(contemplativo, movente e imersivo) não levam ao desaparecimento do ou-
tro.  Pelo contrário, os três tipos de leitores coexistem e se completam. Nesse 
contexto, Santaella (2013) afirma que nos últimos anos as transformações por 
que tem passado a cultura digital e a aceleração dessas transformações fize-
ram surgir o leitor ubíquo. 

3 conclusão
Como já definido anteriormente neste artigo, o leitor ubíquo é aquele 

que ao mesmo tempo está corporalmente presente, perambulando e circu-
lando pelos ambientes físicos, mas ele também é um leitor imersivo, ou seja, ele 
está se movendo nas redes e na cidade. Esse leitor não fica preso no suporte 
computador, provavelmente, ele já chega à biblioteca com seu mobile. Por-
tanto, ao mesmo tempo em que ele transita entre os corredores da biblioteca 
fixa, ele leva sua memória externa consigo no bolso. Sua memória é distribuída 
aos vários suportes que a ele se conecta. (SANTAELLA, 2013)
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O leitor não espera horários para saciar suas necessidades informa-
cionais quando surgem. Ele ao mesmo tempo que vai a biblioteca presen-
cialmente, quer também que a biblioteca vá até ele. O leitor ubíquo não se 
limita a leitura, mas a escrita, divulgação, modificação e compartilhamento. 
Ele contribui inclusive para organização do acervo. A Biblioteca do Congresso 
Americano realizou um exemplo disso. Contanto com acervo de fotografia 
com pouquíssimas informações sobre elas, a Biblioteca do Congresso Ameri-
cano disponibilizou na internet para os cidadãos as fotografias, com objetivo 
de extrair informações delas. A partir disso, muitas pessoas identificaram pesso-
as, lugares, eventos etc registrado nas fotografias. Um processo de construção 
colaborativa, ou seja, na lógica de Lévy (2007) de que ninguém sabe de tudo, 
porém todos sabem de alguma coisa. 

A leitura, interação e construção são palavras-chave para o leitor ubí-
quo. Ele quer acesso às múltiplas linguagens e suportes. Os recursos informa-
cionais (jogos, vídeos, fotos, música, textos, etc) devem estar ao um toque. 
Esse leitor não quer pegar um número de classificação para encontrar o livro 
na prateleira, mas sim um aplicativo no seu mobile que proporciona a busca 
do livro e leve-o direto a ele na prateleira.

Nesse contexto, as BUs devem estar atentas às mudanças dos seus 
consulentes, a fim de, melhor atendê-los, de aproveitar os benefícios que esse 
perfil cognitivo pode proporcionar à sociedade. Fica claro, que as BUs pesqui-
sadas têm apresentado uma variedade de mídias que podem atender esses 
tipos de leitores, contudo há uma predominância de espaços dedicados ao 
perfil do leitor contemplativo. Além disso, percebe-se que as realidades são 
diferentes para cada biblioteca pesquisada.  
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docente em um modelo comunitário de escola” desenvolvido por meio do 
Projeto Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência PIBID/Pedagogia da 
Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás. Um projeto que 
vem proporcionando experiências e aprendizados aos futuros professores, alu-
nos do curso de Pedagogia, trazendo benefícios aos alunos das escolas públi-
cas que fazem parte do projeto.  

O projeto Comunidades de aprendizagem é uma proposta dedicada 
à ampliação da participação da comunidade na escola, envolvendo todos 
aqueles que influenciam na aprendizagem e no desenvolvimento dos estu-
dantes, que são: professores, bolsistas pibidianos, funcionários da escola, fa-
miliares, pessoas do bairro e outros. Assim busca intensificar e diversificar as 
interações entre os diferentes agentes educativos, tendo, pois, a diversidade 
como fonte de riqueza humana.

Os principais objetivos que orientam as ações de comunidades de 
aprendizagem são eficácia e equidade, ou seja, a busca por investir na me-
lhoria dos resultados de aprendizagem de todos os alunos e a possibilidade de 
que todos eles possam aprender em regime de igualdade. Além disso, os prin-
cípios que fundamentam essa proposta, apresentados por Braga, Gabassa e 
Mello (2010), assentam-se na aprendizagem dialógica, a qual respeita a inte-
ligência cultural de cada participante da escola; no sentido dado à escola e 
em uma forma de participação e interação igualitária e solidária. Aos alunos, 
pretende-se assegurar os instrumentos necessários para um melhor desenvol-
vimento na sociedade, como o ler e o escrever. 

O subprojeto se sustenta em atuações educativas de êxito, que são 
práticas voltadas para a transformação social e educacional. Essas buscam 
atingir uma educação de êxito para todos os alunos, para que haja melhoria 
no desempenho acadêmico, diminuição nos índices de repetência e aban-
dono escolar, aumento do sentido e da qualidade da aprendizagem, melho-
ra da convivência na escola, minimização de conflitos e aumento da partici-
pação de todos na busca pela escola sonhada.

As atuações educativas de êxito se dividem em Tertúlia Literária Dialó-
gica, Grupos Interativos, Biblioteca Tutorada, Formação de Familiares, Partici-
pação Educativa da Comunidade, Modelo dialógico de resolução de conflito 
e Formação pedagógica dialógica. Atualmente estão sendo desenvolvidas 
algumas atuações educativas de êxito em duas escolas da rede municipal 
de Goiânia e em um Circo, sendo: Escola Municipal João Alves de Queiroz, Es-
cola Municipal Bárbara Souza de Moraes e Circo Laheto. Dentre as atuações, 
estão ocorrendo a Tertúlia Literária Dialógica e os Grupos Interativos, os quais 
estão favorecendo um melhor desempenho dos estudantes, possibilitando a 
cada um deles mais contato com a leitura e a escrita.

Dentre tudo, o principal objetivo dessa proposta é apresentar como os 
bolsistas Pibidianos têm vivenciado as atuações educativas de êxito - Tertúlia 
Literária Dialógica e os Grupos interativos –– na escola João Alves de Queiroz 
e como essas atuações têm sido contributivas para a formação dos bolsistas 
como futuros docentes; para a formação dos alunos como leitores e escritores 
e na participação da comunidade como pessoas que têm muito a contribuir 
para a aprendizagem dos alunos e também aprender com eles.
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2 a tertúlia Literária dialógica e os grupos interativos 
A Tertúlia Literária Dialógica trata de partilha de sentidos de leitura por 

meio da literatura. “É uma atividade cultural e educativa desenvolvida a partir 
da aprendizagem dialógica relacionada à leitura de livros da literatura clás-
sica universal” (MELLO; BRAGA; GABASSA, 2012, p. 131). Em círculo, com a 
presença de um mediador, os participantes leem partes de um livro literário e 
destacam trechos interessantes, fazendo o cruzamento entre leitura de livro e 
leitura de mundo. Conforme apresentado pelas autoras: 

As Tertúlias Literárias Dialógicas são encontros semanais, com du-
ração de uma a duas horas, em dia, horário e local fixos. Nesses 
encontros as obras literárias a serem estudadas são apresenta-
das e escolhidas pelo grupo, moderado por docente ou pessoa 
responsável [...]. A partir da leitura realizada em casa ou nos en-
contros os participantes não apenas interpretam aquilo que o 
autor ou a autora quis dizer, mas compartilham compreensões 
e experiências do mundo, da vida, descolonizando o conheci-
mento. É uma atividade gratuita, aberta à participação de todas 
as pessoas, inclusive as que se encontram em processo inicial de 
alfabetização. (MELLO, BRAGA; GABASSA, 2012, p. 131-132). 

  A Tertúlia Literária fundamenta-se nos princípios do diálogo igualitário, 
no qual cada pessoa pode participar igualmente do diálogo sobre a obra 
lida, tendo importância não quem fala, mas sim o argumento que cada pes-
soa apresenta. Isso é registrado na memória da tertúlia, que ao final da atua-
ção é lida como fechamento. Essa atuação pauta-se também na inteligên-
cia cultural, considerando que todas as pessoas são inteligentes e capazes 
de aprender e ensinar. Na criação de sentidos ao mesmo tempo em que se 
resgata o sentido da leitura, resgata-se o sentido da vida também. Na soli-
dariedade, em que há a compreensão de que todos devem ler e aprender 
mais e assim um ajudar o outro. Na transformação, na qual, com a vivência 
na tertúlia e com os princípios da aprendizagem dialógica, geram-se transfor-
mações em quem fala e em quem está ao redor. E, por fim, na igualdade de 
diferenças, em que se compreende que todos podem ser diferentes e devem 
ser respeitados por isso.

Já o Grupo Interativo é uma forma de organização da sala de aula a 
partir da diversidade. A turma se organiza em grupos com alunos cujo conhe-
cimento deve ser o mais diversificado possível. Em cada grupo, há a presença 
de um voluntário, pessoa da comunidade. Esse voluntário terá o papel de me-
diador, sendo responsável por dinamizar a atividade realizada no grupo, isto 
feito conjuntamente, um aluno ajudando o outro. Num tempo de uma hora, 
várias atividades são realizadas. 

Para Mello, Braga e Gabassa (2012, p. 126): 

Os Grupos interativos têm dois objetivos centrais: reforçar e ace-
lerar a aprendizagem, por isso o conteúdo deve ser conhecido 
pelos participantes e cada grupo deve ter um tempo específico 
para a realização das atividades. Com isso não se quer promover 
a competição entre os grupos, mas a corresponsabilidade pela 
aprendizagem de cada um. No grupo interativo, se um colega 



Leitura e Sociedade

71

não terminou sua atividade, isso é problema de todo o grupo e, 
portanto, todos devem trabalhar em seu auxílio. Além disso, tal 
organização da aula, com participação de diferentes agentes 
educativos, promove a valorização da diversidade pelo convívio 
e pelo respeito nas relações entre todas as pessoas envolvidas.

Como afirmaram as autoras, nesses grupos as atividades realizadas são 
de revisão de conteúdo. Assim, tanto a Tertúlia Literária Dialógica quanto os 
Grupos Interativos possibilitam aos alunos ler, escrever, aprender, dialogar, aju-
dar, ensinar e partilhar reflexões de vivências e experiências que permeiam 
a realidade do dia a dia da sala de aula. Além disso, ambas as atuações de 
êxito permitem também que pais, avós, irmãos, amigos e demais pessoas da 
comunidade do entorno da escola vivenciem de forma significativa o espa-
ço escolar, contribuindo para a aprendizagem dos alunos, adquirindo novos 
conhecimentos e experiências, e enriquecendo assim o próprio aprendizado. 
Além de tudo, os benefícios das atuações educativas de êxito se refletem 
também no trabalho dos docentes e futuros docentes, possibilitando-lhes me-
lhoria no ensino e reflexões sobre a relação entre teoria e prática. 

2.1 Leitura dialógica: as atuações de êxito nos processos de leitura e escrita
Com relação aos processos de leitura e escrita, tanto a Tertúlia Literária 

Dialógica quanto os Grupos Interativos proporcionam muitos benefícios. Am-
bos têm como fundamento a leitura dialógica, ou seja, ler, escrever e dialogar 
para que haja aprendizado, um processo por meio do qual se permite trocar 
ideias, aprender conjuntamente e produzir mais conhecimentos.

A leitura dialógica não é apenas dialogar sobre o texto lido, ou apenas 
ler e escrever espontaneamente, mas sim aprender o processo de leitura e 
escrita a partir de interações e compreensões sistematizadas, lendo dialogi-
camente. Isto é: “ler dialogicamente implica mover o centro do ato de signifi-
cado de uma interação subjetiva entre a pessoa e o texto, em nível individual, 
para uma interação intersubjetiva entre crianças e ou pessoas jovens ou adul-
tas em relação a este mesmo texto”. (GIROTTO; MELLO, 2012, p. 73).

Ler dialogicamente é interagir sobre o que foi lido e parte-se de uma 
leitura individual para uma leitura em grupo, permitindo discutir, compartilhar 
ideias, compreensões etc. levando em conta que o acompanhamento, a in-
tervenção de diferentes pessoas adultas e o grupo de iguais auxiliam durante 
esse processo, favorecendo o aprendizado e possibilitando o avanço de cada 
um. Quanto à escrita, esta é trabalhada de diferentes formas, permitindo que 
os alunos exerçam a prática de escrever estabelecendo, por exemplo, uma 
relação entre leitura e mundo a partir da literatura. 

 
2.2 experiências e resultados com as atuações de êxito

 As atuações na Escola Municipal João Alves de Queiroz ( em Goiânia/
Go) ocorrem em forma de rodízio, quer dizer, os bolsistas percorrem diferentes 
salas atuando nos grupos interativos e nas tertúlias literárias dialógicas. Isso nos 
permite conhecer melhor a realidade dos alunos e a proposta de Comunida-
des de aprendizagem. Muito embora, essa proposta não se efetive em sua 
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inteireza, pois, para que isso ocorra, a escola deveria aceitar ser tal comuni-
dade e as duas escolas optaram por realizarem apenas atuações de êxito, 
sustentáculo desse tipo de proposta, não efetivamente uma comunidade.  

Nos grupos interativos temos vivenciado diferentes experiências. Durante 
os dois dias por semana que vamos à escola, juntamente com alguns voluntários, 
entramos em sala de aula e acompanhamos grupos de alunos na resolução de 
atividades propostas pela professora da turma. Os grupos são organizados de 
forma heterogênea, contendo em cada grupo meninos e meninas, com diferen-
tes desempenhos, para que assim possam ajudar uns aos outros. Nós, bolsistas e 
voluntários, temos o papel de mediadores, incentivando a interação, a solidarie-
dade e a troca de aprendizado entre os componentes do grupo, de forma que 
a preocupação de cada um seja, não apenas concluir sua atividade, mas sim, 
que o grupo todo conclua a atividade no tempo estabelecido. 

Os grupos interativos, na Escola Municipal João Alves de Queiroz, têm 
duração de uma hora e quarenta minutos por dia. A professora titular prepara 
diferentes atividades, e cada um de nós, bolsistas e voluntários, ficamos res-
ponsáveis por uma, passando por cada grupo durante o tempo de 10 a 15 mi-
nutos. A princípio explicamos sobre a resolução das atividades, mas buscamos 
que os próprios alunos resolvam entre si tais atividades. Mas, se percebemos 
que todos estão com dificuldades, interferimos e ajudamos. 

Imagens 01 e 02: Grupo interativo (2015)

                           

Fonte: Imagem fotografada por  Elistane (direita) e Janaina Silva (esquerda).

Temos visto e ouvido dos professores sobre o avanço dos alunos. E os 
resultados que alcançamos são motivações para a continuidade do projeto 
e para a nossa formação. A participação dos voluntários na escola também 
tem sido bastante contributiva. Uma pessoa que vem nos encantado é a avó 
de um aluno, que com seus 81 anos se propôs a participar como voluntária nos 
grupos interativos. Sua presença nas atividades de êxito, desperta nas crian-
ças uma amorosa atitude, em que todas querem tratar e receber aconchego 
de avó e, por outro lado, a avó conta que sua vida tornou-se mais rica, visto 
que antes seus dias eram vazios e repetitivos. Afirma ela: “Eu viria todos os dias 
para a escola, aqui ajudo as crianças e me sinto muito bem. Eu aprendo com 
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elas”. Essa avó inclusive é analfabeta e expôs isso ao se propor a contribuir 
com o aprendizado dos alunos. Mesmo analfabeta, ela atua como mediado-
ra, cobra leitura dos alunos e promove a interação entre eles.

Imagens 03 e 04: Voluntárias em grupo interativo (2015)

Avó voluntária                         Voluntária em grupo interativo

Fonte: imagem fotografada por bolsita PIBID do projeto (2015).

Regina é uma funcionaria da escola, atua na limpeza e serviços gerais, 
foi voluntária em uma sala com alto índice de analfabetismo, e em seus mo-
mentos de atuação na tertúlia persistia para que as crianças que se sentavam 
próximas a ela acompanhassem a leitura, era visível a preocupação dela com 
o aprendizado dos alunos. Ela, após essa experiência, retornou à universidade, 
voltando, portanto, a estudar. Muitos voluntários, pessoas da comunidade do 
entorno da escola, ou mesmo alunos do contra turno, ao contribuírem para o 
aprendizado das crianças, fomentam em si a busca pelo conhecimento.  

Como forma de reconhecimento pelo trabalho dos voluntários, faz-se 
a entrega de certificados que é um evento que ocorre de seis em seis meses 
nas escolas. Nesta ocasião uma mãe-voluntária relata que via nessa tarefa 
uma forma de aprender algo para poder ensinar aos seus filhos. Relata tam-
bém que a princípio sentia-se inibida como quem tentava ocupar um espaço 

Imagem 05: Reunião com voluntários (2015)

Fonte: imagem fotografada por bolsita PIBID do projeto (2015).
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que não lhe pertencia, e expõe que foi afastada dos estudos cedo e não teve 
oportunidade de adquirir nenhum diploma. Essa mãe sentiu-se emocionada 
ao participar do projeto e receber o certificado. Isso mostra o reconhecimen-
to do valor da comunidade pela escola e vice-versa. 

Quanto às Tertúlias Literárias Dialógicas, os resultados têm sido enri-
quecedores. Nos corredores da escola, os alunos nos procuram para saber se 
terá tertúlia em sua sala, quando será, que horas. Fazem comentários positivos 
quando estamos atuando (“Professora, eu fiquei arrepiado com tudo que ela 
falou” [sobre comentário do sentido de leitura por uma colega]; “Professora, 
eu gosto de levar o livro para casa porque minha mãe tem um tempo para 
mim”). Demonstram entusiasmo quanto a essa atividade (gritam, batem pal-
mas), transparecendo  interesse e aprendizado, o que nos deixam contentes 
e motiva-nos a continuar empenhando  neste trabalho.

Imagem 06: Tertúlia literária dialógica (2015)

Fonte: imagem fotografada por Léia (2015).

Durante as tertúlias muitas discussões e reflexões estão presentes. A 
princípio sentamos em círculo, juntamente com os alunos, professor e voluntá-
rios. Relembramos e conversamos sobre as regras básicas da atividade, que 
são respeitar o colega, saber ouvir, não interromper quando o outro fala, se 
inscrever para falar. Em seguida, se a leitura do capítulo solicitado não foi rea-
lizada anteriormente, mesmo os alunos levando os livros para casa, ela é feita 
naquele momento com cada aluno lendo partes do texto. Após finalizarmos 
toda a leitura das páginas a serem discutidas, conversamos sobre o que foi 
lido e abrimos o momento para as inscrições, nas quais cada aluno levanta o 
braço para que o colega responsável por essa etapa da atividade inscreva 
seu nome. Após o momento das inscrições, iniciam-se as discussões, nas quais 
o integrante lê novamente o trecho que lhe chamou a atenção no capítulo 
que foi escolhido e destaca ou faz comentário relacionando à leitura com 
algo do seu dia a dia, experiências vividas, fatos da realidade, lembranças. 
Lembrando que nas inscrições é importante que todos se inscrevam, e cada 
integrante pode se inscrever durante vários momentos, mas a prioridade da 
fala é sempre passada para aquele que menos falou durante a atividade.

Na tertúlia, temos ainda a memória, na qual um dos integrantes da 
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atuação registra tudo o que foi destacado e discutido durante a atividade. 
E, ao fim da tertúlia, a memória é lida para todos, possibilitando a cada inte-
grante apreciar e relembrar a sua fala, algo que tem sido bastante positivo 
e aprovado pelos alunos, os quais têm se manifestado em fazer a memória 
e ao fim da tertúlia cobram para que ela seja lida. Vale lembrar que, para a 
memória, não interessa o nome de quem diz, mas o que foi dito e registrado 
enquanto ideia, partilha. 

Imagem 07: Aluna lendo a memória que produziu (2015)

Fonte: imagem fotografada por Janaína Silva (2015).

No primeiro semestre de 2015, foram trabalhados vários livros da literatu-
ra clássica universal em algumas turmas das escolas parceiras de comunidades 
de aprendizagem. Dentre os livros estão: Era uma vez Dom Quixote, de Miguel 
de Cervantes, traduzido por Marina Colasanti; Raminho de alecrim, de Andrew 
Lang; Os Músicos de Bremem, dos irmãos Grimm; A pedra da Sabedoria, de 
Hans Christian Andersen, adaptado por Ana Maria Machado; O vestido Azul de 
Sandra Aymone e outros.

 Em cada tertúlia houve experiências diferenciadas, reflexões, emoções, 
discussões, imaginações, novas histórias, aventuras e gerou ainda produções 
de textos. Produções estas que tinham como principais objetivos envolver os 
alunos com a atividade, suscitar-lhes o interesse e proporcionar-lhes novos co-
nhecimentos, aprendizados e o contato e a prática com a leitura e a escrita.

Em todas as tertúlias foram preparadas alguma atividade diferenciada 
para a abertura. Atividade que contou com apresentação do livro que seria 
lido, esclarecimento das regras básicas da tertúlia, diálogo com os alunos, mú-
sicas, produções artísticas e outros. Levamos caixa de presente (com os livros 
para as crianças) para a sala de aula e fizemos suspense sobre o que teria lá 
dentro, deixando os alunos curiosos. Selecionamos e levamos letras de músicas 
relacionadas à história que seria trabalhada, cantamos e conversamos sobre 
elas com as crianças, experiência que foi interessante e positiva, suscitando o 
envolvimento e o interesse dos alunos.

Na Escola Municipal João Alves de Queiroz tivemos, nesse primeiro se-
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mestre de 2015, vivências marcantes em cada uma das tertúlias. Em uma tur-
ma do ciclo III, foi feita a leitura do livro Dom Quixote, de Miguel de Cervantes. 
Houve muitas discussões e reflexões sobre a história. Os alunos e a professora 
da turma demonstravam entusiasmo e interesse. De vez em quando, a profes-
sora reservava uma aula, anterior à tertúlia, para fazer a leitura das páginas 
que seriam discutidas. Nesse momento os alunos aproveitavam para marcar 
um trecho que acharam interessante, fazerem anotações no caderno para 
depois, no momento da tertúlia, lê-las para os demais colegas.

Nessa turma do ciclo III, houve vários encontros para a realização da 
tertúlia. Cantamos músicas, discutimos, compartilhamos histórias e vivências, 
refletimos juntos sobre fatos da realidade. Nesta turma, a princesa Dulcineia, 
personagem da história de Cervantes, teve bastante destaque durante a ter-
túlia, pois mesmo sendo, aparentemente, feia, Dom Quixote a amava e a via 
como uma princesa. Isso trouxe discussões que nos possibilitaram refletir sobre 
nosso dia a dia, sobre o estereótipo de beleza. 

Houve um dia em que um dos alunos destacou uma imagem do per-
sonagem Dom Quixote e, sorrindo, disse ter achado engraçado a mão do 
personagem, pois parecia uma mão de pato. Esse destaque também provo-
cou bastante discussões. “E se nos depararmos com uma pessoa com mão 
de pato na rua? Qual será nossa reação? O que deveremos fazer?” per-
guntou uma voluntária, muitas respostas e discussões surgiram: “Devemos 
ajudar”; “Não podemos sorrir”; “Temos que respeitar os diferentes”. No último 
dia de tertúlia, nessa turma, cada participante fez um desenho de algo sig-
nificativo da história de Dom Quixote, relacionado com a sua vida e, ao fim, 
compartilhamos as histórias.

Algo interessante também vem acorrendo em outra turma. As crian-
ças que a princípio manifestavam certa desmotivação, hoje, nas reuniões de 
tertúlia literária dialógica, as esperam ansiosamente, além de respeitarem as 
regras de participação (inscrição, leitura, respeito ao colega, destaque de 
trecho e comentário sobre ele, momento de fala, associação leitura com rea-
lidade, escuta da memória).  

Nossa colega, ao finalizar a Tertúlia Literária Dialógica do livro A pedra 
da Sabedoria, de Hans Christian Andersen, adaptado por Ana Maria Macha-
do, por exemplo, teve a ideia de lançar um novo desafio para a turma e criou 
uma atividade diferente, trata-se de um painel com as palavras Bom, Belo e 
Verdadeiro sugeridas na obra.  

Em um recipiente, colocou diversas palavras que poderiam ser a elas 
associadas, como exemplo, AMOR. A criança retirava uma palavra de den-
tro do recipiente e era motivada a pensar em que categoria essa palavra se 
encaixaria. Essa atividade e reflexão incentivou a leitura e promoveu o ques-
tionamento de valores sociais.

Na tertúlia a partir da obra adaptada por Ana Maria Machado A dona 
baratinha, a turma questionou o fato de Dona Baratinha ser totalmente dife-
rente dos demais pretensos maridos, e levantaram perguntas: “Como a dona 
Baratinha vai casar com um cavalo, pato, cachorro”?. E seguindo essa linha 
de pensamento, realizamos no final dessa tertúlia um campeonato de jogo 
da memória com palavras relacionadas a animais. Para isso, lemos o livro O 
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Sabiá e a Girafa, de Leo Cunha, que conta a história de uma girafa que ficou 
fascinada com a voz afinada de um sabiá, já que ela não sabia cantar. E o 
sabiá, que queria viver nas alturas, teve esse desejo realizado quando “caiu 
de cabeça na cabeça da girafa”. O livro, portanto, conta a história de perso-
nagens diferentes que se completam quando se encontram.   

Com relação ao empréstimo de livros para os alunos, mesmo a escola 
possuindo uma boa biblioteca, no início de nossas atuações não se empresta-
vam livros para as crianças levarem para suas casas, sendo permitido apenas 
serem folheados ou lidos nos intervalos ou nos momentos de atividades no 
espaço escolar. Mas, com o desenvolvimento da tertúlia e a confiança ge-
rada nesse tipo de atuação, a diretora cedeu aos pedidos das crianças em 
levarem livros para casa. Hoje elas são frequentadoras assíduas da biblioteca 
escolar, buscando e devolvendo livros. Podemos afirmar que com essa atitu-
de a diretora ampliou o número de leitores da escola e da própria comuni-
dade, tendo em vista que diversas crianças buscam por títulos para levarem 
para os irmãos e\ou demais parentes, como expressa uma fala das crianças: 
“Eu estou procurando um livro sobre meio ambiente porque meu irmão está 
precisando”. 

3 conclusão
Com a vivência nas escolas, percebemos que as atuações educati-

vas de êxito têm contribuído para o processo de aprendizagem dos alunos, 
possibilitando a eles alcançarem melhores resultados, avançarem na leitura e 
na escrita. A aprenderem e ensinarem, a sensibilizarem-se, refletirem sobre a 
realidade, compreenderem que todos podem ser diferentes e devem ser res-
peitados por isso. Quanto às atuações de êxito, percebemos que estas vêm 
possibilitando desenvolver um projeto inovador, favorecendo o diálogo en-
tre escola e comunidade, quebrando barreiras que anteriormente impediam 
essa relação, proporcionando assim  que todos os envolvidos tenham uma 
atitude reflexiva em relação ao ensino. 

Observamos que a escola ao abrir as portas para a comunidade (vo-
luntários) e para o projeto Comunidades de Aprendizagem (que tem funda-
mento em um conjunto de atuações educativas de êxito, visando o desen-
volvimento sociocultural de alunos na escola e comunidade de entorno), 
construiu boa parceria, tendo em vista que todos possuem objetivos similares, 
que é fazer com que o aluno desenvolva e tenha sucesso na aprendizagem. 
O projeto com resultados ainda incipientes movimenta a escola, integra a 
comunidade nesse espaço formativo e mostra que na prática pedagógica o 
professor não é o único detentor do saber, embora ele seja o primeiro respon-
sável por isso. 

A proposta visa, portanto, a diversidade sociocultural como fonte de ri-
queza e almeja a participação de pessoas do bairro na vida da escola, inten-
sificando e diversificando as interações entre diferentes agentes educativos e 
pessoas da comunidade e, ainda, articular o convívio entre eles de maneira 
dialógica para garantir a aprendizagem de todos os educandos. 

E em relação à formação do leitor e do escritor, a tertúlia literária dialó-
gica e os grupos interativos têm muito a contribuir. Ambas as atuações propor-



78

INTERFACES DE LEITURA

cionam vivenciar momentos de ler, escrever, dialogar, compartilhar ideias, ex-
pressar opiniões. Baseiam-se em princípios que favorecem o bom andamento 
das atividades e  enriquecem a interação entre os participantes. O princípio 
diálogo igualitário, por exemplo, possibilita que todos participem e aprendam 
igualmente uns com os outros, levando em conta não o poder ou posição de 
quem seja o autor da fala, mas sim priorizando e validando argumentos apre-
sentados.  Proporcionando, assim, a criação de sentido, o que permite que 
cada pessoa se veja como protagonista de sua própria existência, enrique-
cendo-se na relação com o outro. 

Quanto aos princípios que norteiam as atuações de êxito, cabe ressal-
tar a relevância da solidariedade durante as atividades, a qual mobiliza cada 
um a ajudar e aceitar a ajuda do outro; saber ouvir, respeitar e se preocupar 
não só consigo, mas também com seu próximo, rompendo assim o individua-
lismo e a competitividade, algo que apesar dos desafios, é notório durante as 
atuações que vivenciamos. Há crianças que quando finalizam sua atividade 
se oferecem a ajudar o colega ou até mesmo compartilha ideias que possibi-
litam reflexões e discussões dentre todo o grupo,  isso favorece e enriquece o 
aprendizado de cada um deles.

Dentre tudo, vale ressaltar também que vivenciar as atuações de êxito 
é ter a oportunidade de ampliar os conhecimentos de forma dialógica, soli-
dária e interativa. Em cada atuação há um aprendizado diferente, experiên-
cias que ampliam nossos conhecimentos, possibilitando-nos não apenas con-
tribuir para a aprendizagem do outro, mas também aprender com ele. Tudo 
isso amparado em teorias que sustentam certa concepção de linguagem, de 
aprendizagem, de prática pedagógica e de ser professor. 
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1 introdução
Bibliotecas universitárias são espaços propícios, ou pelo menos deve-

riam ser, para o estabelecimento de interfaces entre os livros literários e os/as 
discentes. Nesse sentido, essa aproximação vê-se comprometida se o grupo 
de trabalho da biblioteca não dominar estratégias para conhecer e com-
preender o comportamento e os interesses dos/as discentes usuários/as da 
biblioteca. Nesse artigo apresentam-se os resultados de uma das ações de in-
tervenção no espaço da biblioteca a partir do projeto de pesquisa cadastra-
do na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação do Instituto Federal de Goiás 
- IFG, intitulado “Perfil socioeconômico dos discentes do curso de licenciatura 
em Química: motivação para leitura” (IFG, ago. 2014).

A Biblioteca Atena do IFG, Câmpus de Inhumas, se enquadra na ca-
tegoria de biblioteca escolar-universitária, devido ao público que atende. Na 
instituição a biblioteca é o setor de apoio às atividades de ensino, extensão 
e pesquisa. Seu acervo é composto por livros, jornais, revistas gerais e espe-
cializadas, e mídias digitais (CDs, DVDs). Além do serviço de empréstimo e 
consulta local, as bibliotecas de todos os Câmpus se convertem em centros 
disseminadores de informação não só aos/às discentes, como também aos/
às servidores/as do IFG e toda comunidade. No caso a Biblioteca Atena, serve 
ao público interno e a toda comunidade de Inhumas e região (IFG, 2012). Em 
especial, seu acervo de literatura é diversificado em gênero (contos, roman-
ces, crônicas, poemas, teatro, fábulas, histórias em quadrinhos) para o público 
infantil, juvenil e adulto.

No entanto, o acervo literário da Biblioteca Atena, conforme Relatório 
semestral do Projeto Cadastrado, é subutilizado pelos/as licenciandos/as em 
Química. Isso se confirma pelo número de licenciandos/as (55%) que não pe-
garam livros literários na biblioteca do câmpus desde seu ingresso na instituição.

Nesse sentido, a leitura literária não tem feito parte da vida acadêmi-
ca dos/as discentes de Química. Como fica então a formação desses futuros 
docentes tanto para a cidadania no que se refere à leitura do mundo propos-
ta por Freire (2009). A leitura potencializa os sujeitos para enfrentar a realidade 
e os desafios da vida. Assim a autonomia verdadeira “[...] só é possível com 
uma população que sabe pensar. Saber pensar inclui, entre outros ingredien-
tes, saber ler” (DEMO, 2006, p. 7). 

Partindo das constatações de Freire (2009) e Demo (2006) sobre a im-
portância da leitura propôs-se por objetivo geral do projeto de pesquisa iden-
tificar o que motivaria licenciandos/as em Química à leitura de obras literárias. 
Os objetivos específicos que contribuíram na consecução da pesquisa foram:

• analisar o perfil dos/as discentes do Curso de LQ do IFG-Câmpus Inhu-
mas e sua relação com o interesse pela leitura de obras literárias;
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• disponibilizar dicas de leitura literária de acordo com perfil do/a discente.
 
Para alcançar esses objetivos realizaram-se estudos bibliográficos sobre 

gênero literário (FIORIN, SAVIOLI, 2010), processos motivacionais (VERGARA, 
2014) e aplicação do teste Keirsey (MELO, 2012) para identificação do perfil.

Por meio de estudos bibliográficos e de campo acerca do perfil de 
leitor/a dos/as discentes de LQ, chegou-se a uma lista de obras literárias 
com objetivo de indicá-las aos/às discentes. Para maior propriedade sobre 
o tema, aprofundou-se no conceito e classificação dos gêneros literários. 
Isso se deu pela necessidade de elaborar um instrumento de divulgação 
personalizada de obras aos discentes. 

Os resultados aqui apresentados foram obtidos por meio de estudo 
bibliográfico e análise de dados retirados do sistema de gerenciamento 
de acervo da Biblioteca Atena do IFG-Câmpus Inhumas. Os dados foram 
complementados por questionários eletrônicos, construídos no Google Drive 
e respondidos pelos/as discentes de LQ. Eles foram convidados a responder 
dois questionários, um com questões relativas ao perfil socioeconômico-
cultural e o outro utilizando o classificador tipológico de Keirsey e Bates 
(SILVA, 2015; MELO, 2012).

O primeiro questionário envolveu 62 discentes e o segundo 42. Deste 
universo foram selecionados 34 por atender as especificações do projeto. 
A análise dos perfis teve uma abordagem qualitativa (LUDKE; ANDRÉ, 1986) 
na tentativa de achar pistas para identificar a motivação desse público 
para determinado tipo de leitura literária. A estratégia adotada para 
indicar as obras, foi a escrita de uma carta a cada discente falando do 
objetivo da pesquisa e convidando-o/a à leitura de um título com base nos 
instrumentos de análise. 

2 referencial teórico
Conhecer as motivações que levam os/as discentes de LQ do 

Campus Inhumas a lerem esta ou aquela obra literária é o grande desafio dos 
pesquisadores/motivadores de leitura que atuam nesse projeto. Os principais 
referenciais nessa empreitada são Freire (2009), e Demo (2006), além de outros/
as teóricos da literatura (gêneros e tipos literários), e processos motivacionais 
de leitura. Busca-se conhecer o/a discente no intuito de indicar, com base em 
dados científicos, obras literárias que se sejam de seu interesse por se encaixar 
em seu perfil de leitor/a.
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2.1 Motivação literária
A motivação é um processo intrínseco, ou seja, está no interior de cada 

sujeito. No entanto ela pode ser provocada por meio de estímulos utilizando 
técnicas motivacionais que condizem com o interesse e necessidade do pú-
blico investigado (VERGARA, 2014). Em um universo em que se deseja motivar 
discentes à leitura é preciso conhecer os meios possíveis de inserir esse ato 
entre suas necessidades.

Quando se trata de literatura no ensino médio temos as Orientações 
curriculares do Ministério da Educação (BRASIL, 2008), mas quando o sujeito 
que pretende-se motivar a leitura literária é o público de licenciatura o que 
define a inserção desta ao currículo é o projeto do curso. No caso da LQ a 
literatura é trabalhada em um semestre na disciplina Língua Portuguesa, disci-
plina opcional, no currículo do curso. 

Assim, seria injusto atribuir a uma disciplina com carga horária de 30 
horas/aulas a responsabilidade de tornar o hábito de ler, na fase universitária, 
uma constante. Nos dias atuais, o/a leitor/a e a leitura deveriam tornar-se ob-
jetos de reflexão teórica, dando destaque também ao texto literário (BRASIL, 
2008). Essa importância dá-se por meio da leitura que promove sentidos múlti-
plos, originados de lugares e datas distintas. 

Ao incentivar a leitura literária o/a mediador/a deve compreender 
que esse tipo de material tem características específicas de acordo como vai 
ocorrendo a leitura da obra. A obra literária convida à liberdade da interpre-
tação, pois propõem um discurso com diversos planos de leitura da lingua-
gem da vida (FIORIN, SAVIOLI, 2010). Então, esse tipo de leitura é um acon-
tecimento que provoca reações, estímulos, experiências múltiplas e variadas 
dependendo da história de cada indivíduo. 

Nesse sentido, a literatura possibilita ao/a leitor/a o rompimento da he-
gemonia da ação alienada constituindo o letramento literário – condição de 
quem não apenas lê e escreve, mas apropria e exerce as práticas sociais que 
usam a escrita (SOARES, 2004) em prol da cidadania. O exercício da leitura 
promove a autonomia quando esse reflete em ações sociais inserindo o/a cida-
dão/ã na sociedade pela capacidade de pensar e agir usando a informação.

O sujeito ao romper com as barreiras da alienação passa a interessar 
por algo a partir do momento que se descobre capaz de agir com autono-
mia. Nesse sentido, o interesse do discente de LQ pela leitura não seria diferen-
te. O/A acadêmico só vai ler aquilo que se enquadre em seu perfil. 

Segundo Takahashi e Calgaro (2007), praticamente dobrou o número 
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de iniciativas de incentivo à leitura, cadastradas no MEC, de 162 para 306. Mas 
o tema incentivo à leitura continua sendo de relevância social e política toman-
do por base que o número de não leitores ainda é superior ao de leitores.

Entretanto, a participação efetiva do sujeito, consciente de sua cida-
dania e da importância de ações construtivas para o desenvolvimento da de-
mocracia, dependerá tanto de uma educação adequada, quanto de moti-
vação pessoal. Essa última depende do perfil de cada um, pois a motivação 
é interna. Partindo desse pressuposto, analisou-se o perfil dos/as discentes do 
curso de LQ do Campus Inhumas/IFG para então identificar as possíveis obras 
literárias que poderiam despertar o interesse desse público. 

Para divulgar os títulos selecionados conforme o perfil do/a licencian-
do/a em Química utilizou-se os meios de comunicação escrita e visual. Os 
estudos de Bessa (2009), acerca da comunicação, revelam que as mídias são 
fundamentais para a formação da opinião pública no mundo atual.

Pensar o que a mídia e a linguagem podem significar para interação 
social e para a educação do ser humano é significativo na representação de 
mundo na perspectiva da semiótica. A comunicação pode acontecer com 
apenas uma ou com muitas linguagens envolvidas. Quando estão envolvidas 
mais de uma linguagem, a comunicação pode envolver tradução de signos de 
uma linguagem para outras. Contudo, não é porque signos são usados que há 
comunicação (BESSA, 2009). A comunicação só acontece se as pessoas enten-
derem alguma coisa com esses signos. Para que elas entendam, os signos pre-
cisam ser veiculados em um código que possibilite interpretá-los. Por isso não há 
a comunicação sem os signos, na perspectiva semiótica - ciência que estuda a 
produção de sentido com base na relação entre os signos.

Quanto mais rápida e abrangente a mídia, com mais intensidade e 
poder ela passa a figurar na sociedade. Com ela, se pode atingir o maior nú-
mero de pessoas ao mesmo tempo. Segundo Bessa (2009), dependendo da 
mídia, os signos (imagens, palavras, sons, desenhos, fotografias) que circulam, 
são modificados e modificam o processo de comunicação e as informações 
que serão transmitidas. A mídia simplifica ao máximo os signos para poder pro-
duzir o máximo de exatidão e de padrão estético.

Se considerar as pessoas como emissoras e receptoras de informação, 
a linguagem será o código. Portanto, diante de tudo que foi colocado pode-
se concluir que, se as mídias modificam as informações ao recodificarem os 
signos, isso significa que elas não são neutras na transmissão de mensagens e 
no processo comunicativo. 
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A mídia educa porque transmite a herança cultural por processos de 
comunicação. Educa transmitindo informações. A educação, contudo, não é 
apenas transmissão de informações, sejam conhecimentos ou valores. Cada 
mídia produziu e continua a produzir efeitos na cultura e no devir humano, 
especialmente na memória, raciocínio lógico, pensamento abstrato, imagina-
ção e outras habilidades mentais que o ser humano desenvolveu e que estão 
relacionadas com as mídias e com suas linguagens.

Conforme Bessa (2009) a cultura da mídia é uma cultura fluida que 
não se deixa prender facilmente por que não é fixa. Com isso as linguagens 
se transformam e transformam a comunicação entre as pessoas. Sendo assim, 
seria possível usar mídia na disseminação da leitura literária com fins no incen-
tivo, para o lazer e para aprendê-lo.

A biblioteca não será mais o espaço em que bibliotecário/a organiza 
a literatura morta aos/às discentes, mas, sim, será o lugar de encontro entre 
obra e discentes para ler, chorar, pensar, sentir, trocar e experimentar em ou-
tros espaços da biblioteca e de fora dela - sala de aula, computadores, celu-
lar, tablet, dentre outros. Para tanto, se faz necessário conhecer o perfil dos/as 
discentes então indicar obras literárias.

2.2 Padrões de personalização
Para estabelecer os padrões para a personalização de leitura literária 

houve a necessidade em entender as similitudes existentes entre os/as leitores/
as. Para tanto, tem-se que conhecer o comportamento padrão do/a discente 
medindo seus interesses, suas preferências literárias e motivações.

Segundo Melo (2012), em processo de transmissão de conhecimen-
to, a personalização é um fator importante. E de acordo com a classifica-
ção do/a discente relaciona-se o que ele/ela tem de conteúdo acumulado 
ao conteúdo que lhe será apresentado. A tarefa de identificar e classificar 
o comportamento das pessoas pode parecer uma tarefa impossível porque 
cada pessoa tem formas de reagir diferentes ao que são submetidas. Mas se 
forem estabelecidos alguns critérios é possível verificar características comuns 
dos indivíduos que facilita essa classificação.

O uso da psicologia na perspectiva behaviorista, busca a classifica-
ções de padrões comportamentais em perfis psicológicos, no sentido de com-
preender as diferenças de ser e agir das pessoas. Desse modo, para definir 
perfis psicológicos ou personalidade, é necessário, antes, criar os parâmetros 
necessários pelo qual será afirmado sobre um grupo de pessoas ou uma pes-
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soa ser isto ou aquilo (MELO, 2012).
Para criar parâmetros, inicialmente, pode ser estabelecido que exis-

tam dois tipos de pessoas, em uma relação binária. A classificação binária de 
Jung. Jung observou que o comportamento humano não é algo aleatório, 
mas segue padrões desenvolvidos a partir da estrutura da mente humana. 
A partir disso ele desenvolveu uma teoria sobre tipos psicológicos baseada 
em quatro funções (sentimento, pensamento, intuição e sensação) e duas 
atitudes (extroversão e introversão). Na sua teoria, verifica-se que quando a 
mente humana está em atividade, ela está realizando uma das duas tarefas: 
obtendo informações ou organizando informações para decidir.

Segundo Jung (MELO, 2012), os tipos psicológicos são desenvolvidos 
à medida que as pessoas direcionam sua energia para cada um dos pares 
opostos (sensação ou intuição, pensamento ou sentimento, extroversão ou 
introversão). Os testes psicológicos fazem parte do campo de investigação da 
Psicologia que associa itens cotidianos do ser humano a padrões de dimen-
sões que expressam uma característica comportamental.

A partir das definições de Carl Jung, as psicólogas Isabel Briggs Myers e 
Katharine Briggs acrescentaram algumas características e uma nova aborda-
gem na forma de definir a classificação dos tipos psicológicos. Elas elaboram 
uma classificação na qual são consideradas quatro preferências básicas das 
pessoas: I/E (introversão/extroversão), N/S (intuição/ sensibilidade), T/F (racio-
cínio/ sentimento) e P/J (perceber/julgar). Para descobrir cada uma das pre-
ferências, é necessário considerar as quatro questões. A partir delas, pode-se 
definir características que farão composição do tipo psicológico do indivíduo.

A maioria dos testes de personalidade são realizados por meio de ques-
tionários cuja resposta dos itens variam conforme a maturidade, o vocabulá-
rio, a experiência de vida, a cultura e assim por diante. Assim, em processos 
de personalização, pode ser relevante considerar meios de definição do perfil 
e sua relação com objetivos almejados. 

Nesta pesquisa utilizou-se além da tipologia de Myres-Briggs, o Classificador 
de Keirsey (MELO, 2012), um questionário composto por 70 questões com duas al-
ternativas cada. Com a aplicação da tipologia de Myers-Briggs e o do classificador 
de Keirsey (MELO, 2012) diagnosticamos quatorze tipos de perfis – ESTP [1], ENTP [2], 
ENTJ [3], INTJ [2], XXTJ [2], ENFX [1], INFJ [2], EXFJ [1], XNFJ [1], EXTJ [3], IXTP [1], XSTJ 
[3], ISTJ [4], ESTJ [8] – entre o público analisado. Para amostragem do resultado das 
análises neste artigo utilizou-se o perfil ESTJ (extrovertido, sensitivo, racional e julga-
do) por representar uma amostra maior do universo analisado. Dos trinta e quatro 
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participantes oito (24%) foram classificados em ESTJ. 
A metodologia utilizada para indicação dos títulos literários aos/às discen-

tes de LQ foi baseada no perfil, gênero literário e na obra preferida pelos sujeitos 
da pesquisa. Nesse sentido foi preciso estudar a classificação dos gêneros literários.
2.3 Gêneros literários

O termo gênero origina-se do latim genus, eris, que significa nascimento, 
descendência, origem, e refere-se a um conjunto de características temáticas 
e formais intrínsecas às manifestações literárias. Os textos literários se organizam 
em três gêneros: lírico, dramático e narrativo, essa separação facilita a 
identificação das características temáticas e estruturais das obras, sejam elas 
em prosa ou em verso (DUARTE, 2014). 

O gênero lírico (ARAÚJO, 2014) centra-se no mundo interior do poeta, 
apresentando forte carga subjetiva, e esta subjetividade surge como uma 
característica marcante do lírico. A lírica recebeu o nome de poesia, pelo 
ritmo das palavras, a divisão em estrofes, a rima, a combinação das palavras 
passou a ser mais intensivamente cultivados pelos poetas. O drama retrata, 
fundamentalmente, os conflitos das relações humanas, que foram feitos para 
serem representados. 

Dentro do gênero narrativo tem a ficção que se distingue da história 
e biografia que são fatos reais. Contrária a essas, a ficção é um produto da 
imaginação criadora e se diferencia das outras narrativas pela capacidade 
de transmutar a realidade. Dentre as narrativas estão (ARAÚJO, 2014):

a) Romance: narração de um fato da imaginação, mas perto de ser 
realidade, que apresenta qualquer característica de uma vida familiar 
e social do homem. Apresenta um corte mais amplo da vida, com 
personagens e situações mais densas e complexas.

b) Novela: a sua diferença com o romance é na análise quantitativa pela 
extensão do número de páginas e na análise qualitativa pela valorização 
de um evento, um corte mais limitado da vida, com a passagem de 
tempo mais rápida. 

c) Conto: é a mais breve e simples narrativa, centrada somente em um 
episódio da vida. 

d) Crônica: são relatos dos acontecimentos de hoje, ou melhor, dos fatos do 
cotidiano. Ela é uma desestrutura, porque pode ser tanto contada em um 
conto, como poema ou como prosa, e também simultaneamente as três.

e) Fábula: É uma narrativa que tem como objetivo passar uma lição de moral.
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Para responder a questão surgida no processo da pesquisa, se história 
em quadrinhos e livros de imagens são gêneros literários, realizou-se entrevista 
com duas professoras de Língua Portuguesa do IFG-Câmpus Inhumas, no dia 
18 de novembro de 2014, a primeira entrevistada conceitua literatura como 
sendo “o modo como a leitura se aplica ao contexto, à cultura, ao modo de 
expressão, à maneira de contar ao mundo”. “Texto é tudo o que tem signifi-
cado”.

A outra entrevistada considera as histórias em quadrinhos como “gê-
nero discursivo, que faz parte do nosso dia a dia e está veiculado em suportes 
de mais fácil acesso, como jornais, revista”. Porém, ela acha que “se uma HQ 
traz histórias que fazem parte da literatura clássica, pode, sim, apresentar um 
gênero literário”. Quanto aos livros de imagem, ela afirma: “se as gravuras 
forem permeadas de simbologia, de lirismo, que permitem a exploração do 
imaginário, podem sim, ser considerado gênero literário”.

A partir dos estudos dos gêneros literários, da análise dos processos moti-
vacionais e do perfil dos/as discentes apresenta-se alguns resultados da pesquisa.

3 resultados e discussão
Ao identificar pelo perfil dos/as discentes do Curso de LQ do IFG-

Câmpus Inhumas o que os motivaria a leitura literária descobriu-se algumas 
peculiaridades desses sujeitos ao considerar a mídia como influenciadora nas 
suas preferências de leitura.

3.1 O/A discente de LQ e a leitura literária
Em se tratando de obras literárias a preferência dos/as discentes de 

licenciatura em Química é por romance (45,5%) e ficção científica (21,2%) e 
elencaram como motivações para a leitura: “o prazer, o gosto pela leitura, 
atualização cultural, conhecimento geral e exigência acadêmica”. A falta de 
tempo (81,8%) foi o principal obstáculo apontado pelos/as discentes para não lerem 
as obras literárias disponíveis no acervo da biblioteca do IFG-Câmpus Inhumas. 

Devido jornada de estudo e trabalho não há tempo de leitura literatura 
para a maioria dos/das discentes de Química. Ler é um ato de prioridades 
considerando que o tempo livre que dispõem é utilizado para realizar leituras 
técnicas demandadas das disciplinas do curso. O ato de ler literatura para 
estes acadêmicos/trabalhadores significava tempo ocioso e impedimento 
para o trabalho.
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A motivação dos/as discentes de Licenciatura em Química para leitura 
literária não é a mesma para Juvenal, personagem fictícia da obra Botina velha 
(VITÓRIA, 1996). Juvenal é um leitor intrigante, coisa rara de se ver, uma luta 
de poucos. Essa obra é um objeto de estudo que auxiliou no desvendamento 
da importância da educação e da leitura no mundo do trabalho. Haveria(á) 
os/as discentes de Química motivos para ler e estudar na mesma proporção 
sentida por Juvenal?

 
Os livros tinham o poder de mostrar um outro mundo. Coisas 
desconhecidas. Um livro era um mágico que trabalhava no cé-
rebro dele. Um companheiro-amigo que ia ensinando as coisas 
sem cobrar nada. Por que será que os irmãos não gostavam 
dos livros? Por que outros alunos iam à escola obrigados? E por 
que ele, o Juvenal, um caboclinho filho de pais analfabetos, 
tinha sentido amor pelos livros? Tinha sentido aquela atração 
inexplicável, aquele encantamento que o chamava constante-
mente para a descoberta de novas coisas, e sobretudo para o 
contato com a beleza das palavras e com a emoção do prazer 
intelectual? (VITÓRIA, 1995, p. 6).

Essas são algumas perguntas que propôs-se a responder ao longo da 
pesquisa na tentativa de desvelar o perfil de leitor/a dos futuros/as docentes 
de Química. Na obra Botina Velha o maior incentivo vem do avô Amaro, pois 
para ele: “quem estuda, eu sei, sou analfabeto mas sei: fica menos bobo e 
menos burro de carga que os outros. E a pessoas fica entendida das coisas.” 
(VITÓRIA, 1995, p. 63). Ler para o senhor Amaro representa libertar-se do traba-
lho escravo, ter autonomia e liberdade de escolha, opção que gostaria que 
seu neto tivesse.

Nessa pesquisa os/as pesquisadores se propuseram ao mesmo papel 
do avô de Juvenal, serem os incentivadores de leitura aos/às discentes de Li-
cenciatura em Química, conforme resultados apresentados no item seguinte. 

3.2 Dicas de leitura literária categorizada pelo perfil do/a discente
As dicas de leitura categorizada pelo perfil dos/as discentes de LQ do 

Câmpus Inhumas foram veiculadas por meio de carta entregue no final do 
ano de 2014 a cada discente, dando oportunidade a eles/elas de pegar o 
livro emprestado na biblioteca para ler durante as férias escolares. 

Dentre os 34 discentes que receberam a carta, cinco (15%) pegaram 
algum livro literário na biblioteca no período de férias. Desses cinco, apenas 
um seguiu a indicação de sua carta e ainda pegou mais dois livros, sendo 
um pertinente ao seu perfil e o outro com características próximas do seu. Os 
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outros quatro discentes pegaram livros que não foram indicados nas cartas. Isso 
leva a pensar que para estes discentes os títulos indicados não despertaram 
o interesse deles, mas provavelmente o conjunto de ações (questionários, 
palestras e carta) da pesquisa.

Os efeitos de mídia impressa sobre o leitor podem ser percebidos no 
Gráfico 1.

Gráfico 1 - Qual o acesso mais usual você tem ao livro literário?

Fonte: Produzido pelos autores (2016).

O Gráfico 1 mostra que o acesso maior ao livro literário é pela biblio-
teca só perdendo para as novas tecnologias, a Internet. A mídia que tem ga-
nhado destaque para o/a discente ler livros é a rede de computadores que 
permite baixar textos para leitura.

A informação do livro literário que mais influencia na sua escolha para 
lê-lo é o tema/assunto, conforme Gráfico 2.

Nos dados contidos no Gráfico 2 há indícios de que se a mídia (televi-
são, internet, rádio, impressa) divulgar leitores dando dicas de títulos de livros 
literários por tema/assunto as possibilidades de o espectador se interessar pelo 
material dobraram. O/A leitor/a ao ter acesso ao enredo da história pode ser 
motivado a ler o livro. 

Um exemplo midiático motivador de leitura é a animação que junta 
histórias de vários clássicos da literatura – Joãozinho e Maria, Pinóquio, Moby 
Dick, A princesa e o sapo, Dom Quixote e Hobbit. O anúncio foi criado para a 
rede de livrarias Gandhi, do México, que usa o slogan “Um livro leva a outro”. 
Este anúncio mostra personagens famosos de livros clássicos que disputam por 
atenção dos leitores incentivando-os à leitura (CHAN, 2015). Modelos de publi-
cidade como esse são ricos para despertar a curiosidade literária.

baixados da internet 27 40.9%

emprestados por biblioteca 55 83.3%

emprestados por particulares 12 18.2%

distribuídos pelo governo e/ou escola 1 1.5%

espaço religioso e/ou comunitário 1 1.5%

comprados 17 25.8%

Fotocopiados 12 18.2%

Presenteados 2 3%

não costumo ler livros literários 3 4.5%
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Um dos recursos comunicacionais adotados nessa pesquisa foi a carta. 
No Quadro 1 há uma pequena amostra das indicações feitas ao perfil ESTJ.

tema/assunto 56 84.8%
título do livro 25 37.9%
dicas de outras pessoas 32 48.5%
autor/a 16 24.2%
capa 9 13.6%
crítica ou resenha literária 12 18.2%
Publicidade 3 4.5%
editora 2 3%
número de páginas 2 3%
não costuma escolher livros 2 3%
Outros 33 50%

Fonte: Produzido pelos autores (2016).

Gráfico 2 - Que informação do livro literário mais influencia na sua escolha para lê-lo?

Quadro 1 - Indicação de leitura literária ao perfil ESTJ 

Fonte: Produzido pelos autores (2016).



92

INTERFACES DE LEITURA

Segundo a tipologia Myers-Briggs o tipo ESTJ é composto dos elementos 
extroversão, sensação, pensamento e julgamento. Sua maior habilidade está 
na administração. Está mais voltado para o ambiente externo que o cerca e é 
de muita responsabilidade. São bons para tomar decisões objetivas e esforçam-
se para atingir seus objetivos. Gostam de enfrentar desafios e sabem como 
conseguir o que querem. É prático e realista e não se interessa por assuntos para 
os quais não vê uso, mas pode aplicar-se a eles quando necessário. As palavras-
chave para a tipologia ESTJ são: administrativo, objetivo, prático e realista.

Dentre os oito discentes com perfil tipo ESTJ, 23,52% optaram pelo gê-
nero romance como de sua preferência. Essa incidência representa um pa-
drão de comportamento que permitirá ao/à bibliotecário/a prever ações de 
incentivo à leitura tomando por base esse referencial.

3 conclusão
A priori, o prazer provocado pela leitura literária não é visto como con-

tribuição para a formação profissional entre os discentes de LQ. A leitura re-
alizada por esses/as são no geral motivadas por demandas escolares a favor 
do tempo disponível. A estratégia de dicas de leitura literária categorizada 
elaborada conforme o perfil dos sujeitos e disseminadas por meio de carta 
personalizada precisa de uma investigação mais aprofundada no que tange 
a lacunas para além da motivação. Para continuidade desse estudo, propõe-
se aprofundar na identificação de comportamentos padrões no sentido de 
prover ações motivadoras pela biblioteca que atinjam um maior número de 
discentes/usuários. 
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Leitura, literatura e
formação de leitores

Maria Aurora Neta1

A literatura pode muito.
Ela pode nos estender a mão quando estamos
profundamente deprimidos, nos tornar mais próximos
dos outros seres humanos que nos cercam,
nos fazer compreender melhor o mundo
e nos ajuda a viver. Não que ela seja, antes de tudo,
uma técnica de cuidados para com a alma;
porém, revelação do mundo, ela pode também,
em seu percurso,
nos transformar a cada um de nós a partir de dentro.

(TODOROV, 2009)

Para início de conversa
Muitos conceitos já foram e são dados à leitura: ato de decodifi-

car, decifração, hábito que se deve adquirir, mais recentemente, temos 
a leitura como uma prática cultural, como diz Chartier (2001).  Objeto

1 Doutora em Educação. Universidade Estadual de Goiás – Campus São Luís de Montes 
Belos. maria.aurora@ueg.br. Goiânia/Go..
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inquietante e desassossegador. A leitura informa, forma, ata e desata. Fina-
lidades? Múltiplas: estudar, distrair, informar, chorar, se encontrar, conhecer, 
investigar, aprender, experimentar outras possibilidades e mediar a recepção 
dos conhecimentos.

Ler é tudo isso e muito mais, talvez aí resida sua inquietude e nossa in-
quietude em relação a ela. E embora a literatura na área seja ampla, muito 
há por se fazer pela leitura e pelos leitores. Particularmente, no Brasil, ela é, 
ainda, um grande desafio para a educação e de modo geral para a socieda-
de. Nesse sentido, a ampliação do conceito e dos discursos sobre a leitura, do 
que é ler, do como se lê, do que se lê, onde se lê e o que se faz com o que se 
lê justifica-se cada vez mais, porque entramos no século XXI convivendo com 
diversos meios de comunicação de massa, e outros instrumentos que advêm 
do desenvolvimento das tecnologias, os quais contribuem significativamente 
com a formação das pessoas e influenciam sobremaneira nas suas escolhas, 
inclusive, em suas leituras, nos seus modos de ler e na experiência de outras 
práticas leitoras.

Assim, deslocar, recriar e ressignificar são palavras importantes quando 
se pretende reconstruir outras maneiras de perceber essas situações, as quais 
se tornam fundamentais quando nos propomos a debater questões que en-
volvem a leitura, a literatura e a formação humana.

Mas, como sabemos, discutir a respeito de leitura não é fácil, tendo 
em vista sua complexidade. No entanto, é uma tarefa necessária e que não 
se esgota,  uma vez que é um campo amplo que abrange inúmeras áreas do 
conhecimento, ainda, porque a palavra leitura é polissêmica. E a polissemia 
da palavra leitura, consequentemente, da própria leitura se revela, entre ou-
tras coisas, na multiplicidade de complementos que a ela se pode dar.

Nesse sentido temos: leitura de quê? de que portador de texto? de 
que tipo de texto? literário? jornalístico? científico? publicitário? didático? im-
presso? eletrônico? Estes questionamentos põem em evidência que ao falar 
em leitura não se pode mais fechá-la nem determinar que existam formas já 
estabelecidas do que é ler, de como se lê e do que se lê. E mais, dizer que 
existem leituras boas e ruins, certas e erradas, convenientes e inconvenientes; 
leituras que educam e outras que não trazem nada de proveito para quem lê. 
Nesse ponto, destaca-se: o que de fato existem são leituras e leitores.

a leitura como prática cultural e a formação do leitor
A história da leitura e da formação do leitor se tece na longa história 

social, cultural, econômica e política da sociedade, bem como refletem os mo-
dos de ver, pensar e agir sobre estes sujeitos. Assim sendo, no entrelaçamento 
destes com a formação humana puxam-se alguns fios que tecem essa rede.

Assim, tomamos a leitura como uma prática cultural, tendo em vista 
que diferentes concepções de leitura geram distintas visões acerca do tipo 
de leitor que se quer formar. Por isso, se há o desejo da formação de um lei-
tor crítico, criativo e autônomo, que se reconhece como sujeito que implica 
com o mundo, que se implica no mundo e se vê como um duplo no Outro, a 
leitura não poderá ser vista apenas como decodificação das letras que estão 
na superfície das páginas, nem como um hábito a ser adquirido, mas como 
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uma prática de produção de sentidos que se efetiva no tempo, nos diferentes 
espaços e portadores de texto, aqui, particularmente o texto literário.

A compreensão da leitura como uma prática cultural e do leitor como 
produtor de sentidos do texto, que traz como movimento um ater-se de for-
ma crítica ao mundo, motiva uma revisão acerca do espaço social da leitu-
ra dentro de uma sociedade capitalista, cujos valores encontram-se, em sua 
maioria, objetivados em bens materiais de consumo e tem como interlocutor 
– nosso potencial leitor. A formatação desta sociedade pode, muitas vezes, 
colaborar para um distanciamento do leitor com a leitura, vista como um ele-
mento da arte e da cultura, não porque ele (nosso potencial leitor) não a veja 
como importante, mas porque enredado pela vida social capitalista não se 
deixa (ou não o deixa) envolver-se, implicar-se com esta prática. Com isso, as 
leituras ficam, muitas vezes, no nível da informação ou da autoajuda, o que 
nem sempre provoca um movimento que vai além de si, isto é, um sair do 
lugar em que se encontra para ir para outros lugares e buscar outras possibili-
dades de ação.

Nessa direção, a definição da leitura como prática cultural não pode 
ser pensada de maneira isolada, sem a devida articulação com as práticas 
sociais que a determinam e com as práticas ideológicas que a embasam, 
sob a pena de se reproduzir estereótipos historicamente construídos em torno 
da imagem do leitor e mesmo do papel social determinado por diferentes 
práticas de leitura. Desse modo, é importante pensar, por exemplo, sobre o 
mundo da cultura, no qual encontra-se a leitura literária, como uma “esfera 
da formação, da formação cultural e do cultivo da humanidade e dignidade 
dos humanos”, como diz, Coêlho (2009, p. 17). Estas questões são significati-
vas, pois podem redirecionar alguns posicionamentos acerca da leitura e do 
leitor na sociedade.

Na esteira do que aqui discutimos temos que a história da leitura permi-
te que se tenha, de um lado, a construção de um quadro amplo relacionado 
aos processos culturais e sociais envolvidos historicamente na formação e na 
transformação da imagem característica do leitor em um determinado país 
ou contexto histórico e, por outro, a análise cuidadosa desse mesmo quadro, 
o que se relaciona diretamente à reflexão do papel desempenhado pela es-
cola e por outras instituições sociais na manutenção ou transformação desse 
processo.

No volume A formação da leitura no Brasil, Marisa Lajolo e Regina Zil-
berman (1998), fundamentam-se na concepção de leitura como prática cul-
tural e tomando como ponto de partida a tematização da leitura feita por 
textos literários brasileiros desde o século XIX, estabelecem o modelo de lei-
tor pressuposto e, por extensão, o desejado por essa literatura, e a criação 
de uma imagem definidora do leitor brasileiro, suas classes e práticas sociais, 
apontadas pelas autoras como corolário, também, das condições históricas 
de produção e circulação do objeto livro desde a criação da imprensa no 
Brasil nos anos de 1808 com a chegada da família real portuguesa ao Brasil.

Interessa, nessa discussão, tomar como exemplificação duas, entre ou-
tras, imagens apontadas pelas autoras na abordagem diacrônica que fazem 
da literatura brasileira do ponto de vista da tematização do ato de leitura. A 



98

INTERFACES DE LEITURA

primeira delas, desenhada no livro Memórias de um sargento de milícias, tex-
tualiza um leitor “frágil e despreparado” (LAJOLO; ZILBERMAN, 1998, p. 19).  

Manuel Antônio de Almeida parece conduzir o leitor pela mão, como 
se o caminho a percorrer – vale dizer, a leitura autônoma da obra- fosse difícil, 
por isso, encontram-se nessa narrativa, como nos apontam Lajolo e Zilberman 
( 1998, p. 19), expressões como “vamos fazer o leitor tomar conhecimento”, 
configurando um narrador que tutela seu leitor de modo paternalista. Ao leitor 
supostamente iniciante do século XIX corresponderia, nesse sentido, um nar-
rador permissivo e tolerante, capaz de conduzir seu interlocutor pelo processo 
de significação que lhe é apresentado pela própria narrativa.

No interior desse mesmo processo de representação do ato de leitura 
e de modelos de leitores historicamente determinados pelo texto literário, Ma-
chado de Assis promoveria uma espécie de expansão de traços, opondo dife-
rentes leitores, com olhares diversos. Desse modo, a representação do modelo 
de leitor romântico como mau leitor, incapaz de separar o lido e o vivido, que 
emerge do personagem Estevão, de A mão e a luva, se desdobra na figura 
da leitora feminina, que vivencia a situação de leitura a partir da experiência 
emocional, sendo incapaz de direcionar um olhar crítico para o comporta-
mento do personagem, de onde se origina a ironia crítica do narrador à “cara 
leitora ingênua”.

Concordando com as autoras, é possível perceber, em Machado de 
Assis, modelos que se organizam em nuances de comportamento relativa-
mente ao olhar que se lança para o texto, assim sendo, o narrador machadia-
no tomou como destinatário ou leitor ideal uma terceira figura, a de um leitor 
crítico e perspicaz, diferente daquele criticado pela matéria narrativa.

Se o par narrador-leitor encontra uma contrapartida em situações his-
tóricas e culturais como as exemplificadas que, a partir dessa representação, 
são incorporadas pela literatura como processo e como produto, conforme 
apontam as autoras, é fato que a literatura representa, nesse sentido, um pa-
radigma de abordagem do leitor que se sustenta ainda hoje e que o toma 
como despreparado, por um sem número de vezes como preguiçoso, sem 
erudição e, por isso, dependente de um auxiliar no processo de atribuição de 
sentidos ao texto. Assim, no interior dessa imagem fica evidente que a leitura 
envolve um modo de relação com a linguagem e suas significações, e é justa-
mente do estabelecimento dessa relação que deve partir a reflexão em torno 
da concepção de leitura e de leitor que se deseja atingir.

 Nesse sentido, no Brasil contemporâneo, a atividade leitora, ainda, 
não se constituiu de forma plena como ato político nem como arte porque 
a maioria dos leitores – os responsáveis por dar vida à “arte leitora”- também 
não a entende por meio deste ponto de vista, uma vez que as instituições re-
lacionadas à formação do leitor, quais sejam a escola, a biblioteca, a família, 
os meios de comunicação social que, na maioria das vezes, também dão as 
leituras já interpretadas, ( conforme a ideologia que representam), por exem-
plo, permanecem na reprodução da interpretação da leitura.

No interior desse estado de coisas, a formação do leitor depende da 
formação de um sujeito capaz de atribuir significados à linguagem e relacio-
ná-los com a sua experiência. No caso específico da leitura literária, no interior 
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da escola – aqui tomada como instituição atuante no processo de formação 
do leitor, deve significar, de modo a não reproduzir um conjunto de fórmulas 
textuais que criam uma divisão entre o texto e a realidade, ou entre a palavra 
e a experiência social e cultural do leitor em formação.

A esse respeito tem-se que a leitura literária, em sala de aula, ainda, 
tem sido, num grande número de vezes, resumida a roteiros e questionários de 
leitura que reduzem o significado do texto. Dessa maneira, como reprodução 
de roteiros e fórmulas prontas de apreensão do significado, a literatura acaba 
refém de uma concepção de leitura e de ensino de leitura que perpetua o 
modelo de leitor mimetizado por Manuel Antônio de Almeida e criticado por 
Machado de Assis, ou seja, o leitor como aquele que necessita de um acom-
panhante que conduza a sua interpretação, já que o toma como incapaz de 
concretizar o processo de significação da linguagem fundador do ato de ler.

Leitura literária e formação humana
No conjunto do que aqui se tece, ressalta-se a questão da função huma-

nizadora da literatura, isto feito pensando no movimento que isso pode causar 
no sujeito leitor. Mas, para trazer alguns elementos que envolvem esta questão 
é preciso, como diz Candido (2002, p. 77) “sobre a capacidade que ela tem de 
confirmar a humanidade do homem”. A ideia da função evocaria a ideia de 
pertinência e de adequação à finalidade; daí bastaria um passo para chegar 
à ideia de valor, a qual acarreta não só uma inclinação para o lado do valor, 
mas para o lado da pessoa que é o que, no momento, nos interessa1.

A despeito da ênfase à função da leitura literária isso se dá porque, en-
tre outras coisas, desperta o interesse pelos elementos contextuais, e mesmo 
que isto nos afaste de uma visão científica, a nosso ver é difícil pôr de lado os 
problemas individuais e sociais que dão lastro às obras e as amarram ao mun-
do onde vivemos. Em outras palavras:

Há no estudo da obra literária um momento analítico, se quise-
rem de cunho científico, que precisa deixar em suspenso pro-
blemas relativos ao autor, ao valor, à atuação psíquica e social, 
a fim de reforçar uma concentração necessária na obra como 
objeto do conhecimento; e há um momento crítico, que inda-
ga sobre a validade da obra e sua função como síntese e pro-
jeção da experiência humana. (CANDIDO, 2002, p. 80).

O que o autor expõe direciona o caminho que acreditamos acerca 
da função humanizadora da literatura que ocorre no transcurso da leitura e 
da produção de sentidos, ou seja, a formação que a leitura literária pode 
construir se estabelece na ação leitora e na incidência desta sobre o leitor. 
Essa vai se constituir além da estrutura em si, porém, mediada por ela, posto 
que é na tessitura da estrutura e dos sentidos que a função humanizadora da 

1 Neste ponto é importante colocar que a literatura vista por meio de sua função é 
um referente, uma vez que os estudos estruturais também são responsáveis por um grande 
avanço no que tange os estudos literários, porém, no bojo deste estudo, não é nossa ênfase. 
Mas diga-se que tanto os estudos da função como os da estrutura literária contribuem para a 
composição de uma visão mais íntegra da literatura, conforme aponta Candido ( 2002).
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literatura se oferece ao leitor.
Essa “oferta literária” chega por meio de diferentes formas e visam su-

prir uma necessidade humana universal que é de ficção e de fantasia. Um 
estado que nos permite deslocamentos; um ir e vir; um ser e um estar que apa-
rece de forma espontânea em anedotas, adivinhas e trocadilhos, bem como 
em nível mais complexo como em narrativas populares, cantos folclóricos, len-
das e mitos, como chama a atenção Candido ( 2002, p. 81),

 
mais recentemente ocorreu o boom das modalidades ligadas à 
comunicação pela imagem e à redefinição da comunicação 
oral, propiciada pela técnica. Portanto, por via oral ou visual; 
sob formas curtas e elementares, ou sob complexas formas ex-
tensas, a necessidade da ficção se manifesta a cada instante; 
aliás, ninguém pode passar um dia sem consumi-la, ainda que 
sob a forma de palpite na loteria, devaneio, construção ideal 
ou anedota.

Assim se justifica o interesse pela função dessas formas de sistematizar 
a fantasia, e que a literatura é uma das modalidades mais ricas. A riqueza da 
literatura se traduz no trabalho realizado com as palavras que tomam formas 
e contornos no decorrer da escrita narrativa, uma vez que no tecido narrativo 
se desenha uma obra de arte, qual seja em prosa ou poesia. No caso deste 
texto, ficamos com a arte em prosa, especificamente, o romance para tecer-
mos algumas considerações, levando em conta a função humanizadora que 
existe na leitura literária.

Para muitos a literatura que se configura também no romance pode 
não representar nada mais que um efeito do trabalho do escritor, que muni-
do do conhecimento linguístico e dos elementos narratológicos compõe uma 
história que pode ser de caráter romântico, realista, fantástico, entre outros. 
No entanto, para além da estrutura tem-se a urdidura dos sentidos, os quais 
desejam se mostram ao leitor na sua mediação com a “palavra mundo”, para 
usar uma expressão de Paulo Freire. Assim, tomemos como ilustração...

O caso de a casca da serpente de José J. Veiga
No caso da obra em tela, os laços entre imaginação literária, realida-

de concreta do mundo e formação humana se estabelecem à medida que 
o romance traz, por meio da realidade ficcional, pontos de referência com o 
real, ou seja, laços entre imaginação literária e realidade concreta do mundo. 
Elementos que podem atuar de modo subconsciente e inconsciente sobre os 
sujeitos leitores, operando, conforme diz Candido ( 2002, p. 82), uma espécie 
de inculcamento que não percebemos. A este respeito fala também que,

As camadas mais profundas da nossa personalidade podem sofrer um 
bombardeio poderoso das obras que lemos e que atuam de maneira 
que não podemos avaliar. Talvez os contos populares, as historietas 
ilustradas, os romances policiais ou de capa-e-espada, as fitas de ci-
nema, atuem tanto quanto a escola e a família na formação de uma 
criança e de um adolescente.
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Com isso, é possível perceber de que modo a literatura contribui com 
a formação humana, pois que atua sobre o leitor de uma forma diferente da 
forma que atua os conteúdos escolares, por exemplo, uma vez que não tem 
compromisso formal assumido com o ensinar, condição precípua das maté-
rias de aula.

Assim, ao pensarmos no romance de Veiga, publicado no ano de 1989, 
como este processo de atuação pode se constituir? A principio, poder-se-ia 
dizer que a narrativa em si já aponta elementos que funcionam nesta dire-
ção, pois, a saber em A casca da serpente há uma ressignificação da história 
real de Canudos, que foi um confronto ocorrido entre o Exército Brasileiro e os 
integrantes de um movimento popular de fundo sócio religioso liderado por 
Antônio Conselheiro, que durou de1896 a 1897, na então comunidade de Ca-
nudos, no interior do estado da Bahia, no nordeste do Brasil2.

Nesse romance os elementos da realidade contracenam com a fic-
ção o que já provoca uma aproximação com a realidade do leitor. A título 
de ilustração temos os seguintes pontos de encontro entre o romance e o 
fato histórico, isto é, elementos que podem ser encontrados tanto no romance 
como na história que de fato aconteceu. Temos, pois, os personagens Antônio 
Conselheiro – o líder, João Abade, Pedrão, Pajéu e Joaquim Macambira; os lo-
cais, Arraial de Canudos que ficava junto ao Córrego Vaza-Barris no nordeste 
do Estado da Bahia e a Serra de Canabrava e, principalmente, o enredo que 
se desenvolve a partir da destruição de Canudos, ou seja, após o exército do 
governo republicano ter invadido o arraial e matado aproximadamente 20 mil 
pessoas, bem como ateado fogo em todas as casas ali existentes.

É a partir deste cenário que o romance se encorpa o que já lhe con-
fere uma característica bastante verossímil. O que temos? Um fato da história 
contado pelo olhar histórico e uma obra que transforma este mesmo fato por 
meio da literatura. Com isso, através do espaço constituído pela literatura, a 
história de Canudos vai além da objetividade característica dos textos didáti-
cos e propõe ao leitor pontos de vista outros dos acontecimentos, bem como 
tem outra proposta de interlocução e é o que foi feito por José J. Veiga em A 
casca da serpente.

Sobre isso aponta Candido (2002, p. 85) quando se refere à função de 
conhecimento do mundo e do ser pela literatura: “muitas correntes estéticas, 
inclusive as de inspiração marxista, entendem que a literatura é sobretudo 
uma forma de conhecimento, mais do que uma forma de expressão  e uma 
construção de objetos semiologicamente autônomos”.

Na esteira dessa forma de pensar, apontamos alguns momentos da 
narrativa de Veiga que sinalizam pontos de intersecção entre o homem – o 
leitor e o mundo que o cerca; uma visão que pode dizer-se construtora de 
significados e reordenamentos de posturas e visões de mundo. Assim, no ro-
mance em tela encontramos passagens que a nosso ver evidenciam aspec-
tos importantes que levam o leitor a defrontar-se, no correr da leitura e da 

2 Para maior aprofundamento sobre a Guerra de Canudos ver li-
vro ou compêndio didático de história do Brasil.

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ex�rcito_Brasileiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nordeste_do_Brasil
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interlocução estabelecida, consigo e com aspectos da realidade que o tem 
constituído como pessoa. E quanto a isso, muitos são os momentos que isso 
acontece, aqui apresentamos apenas alguns pontos como forma de ilustrar o 
que estamos discutindo.

Em se tratando, por exemplo, da postura do líder religioso protagonis-
ta da narrativa, pode-se observar que no decorrer do enredo ele passa por 
um processo de transformação, isso vai revelando que com a destruição de 
Canudos e com a possibilidade da criação de um outro lugar para viver, um 
novo Conselheiro surge juntamente com esta mudança e isto fica evidente já 
no inicio da leitura, quando os homens do Conselheiro se reúnem para pensar 
uma forma de enganar   os soldados, fazendo-os crer que o líder deles havia 
morrido.

Enquanto o grupo planeja o modo de fazer os federais acreditarem na 
morte do Conselheiro, esse ouve tudo calado até o momento final quando 
“acorda” e diz que havia escutado tudo e estava de acordo na treta para 
enganar os Anticristos. Este fato já é um indicativo das mudanças que ocorre-
riam dali para frente, pois como pensar que Antônio Conselheiro – homem de 
Deus - consentiria em um plano de enganação? A partir deste momento, ou-
tros fatos motivam o pensar no papel humanizador do Conselheiro – o prota-
gonista – na tessitura desta narrativa. E foi assim subindo a serra da Canabrava 
em direção a um outro lugar para viverem que um “novo” conselheiro vai se 
apresentando, como um prenúncio do que viria a ser a “nova Canudos”. Des-
se modo, este primeiro episódio e na sequência dos demais esta ideia vai se 
confirmando.

 Vejamos o fato das rezas que eram feitas diariamente com longas la-
dainhas as quais, neste dia, foram substituídas por apenas três padre-nossos, 
com as Ave-marias e a Salve-rainha correspondentes, e mais um Credo para 
reforçar o que foi justificado pelo próprio Conselheiro “dada a nossa pressa em 
seguir marcha”. (VEIGA, 1999, p. 14).  Neste caminhar, propõe o Conselheiro:

podemos nos instalar por algum tempo na alto da serra, tinha lá 
um planura e malocas na rocha, poderiam servir de abrigo para 
quem não fosse exigente de conforto, como era o caso deles. 
Podemos ficar lá rezando e descansando até os Anticristos irem 
embora. Enquanto isso, resolvemos com calma para onde ir em 
definitivo. O que é que vocês acham? (VEIGA, 1999, p. 17 – gri-
fos nossos).

Este modo de falar não chamou a atenção dos outros, mas fez Berna-
bé e Cabo Nestor se olharem, pois antes “resolvia tudo sozinho (o Beato) e co-
municava a decisão aos seguidores; “agora falava no plural, nós resolvemos 
depois para onde ir. Assim, ficava melhor, claro: muitas cabeças pensando 
e se consultando alcançam melhor resultado” ( VEIGA, 1999, p. 17). Isto faz 
notar que à medida que o grupo dava as costas ao Arraial de Canudos e vai 
subindo a Serra o Conselheiro desce de sua sacralidade de Beato e vai se hu-
manizando. O que se confirma nesta outra passagem:
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[...] esses sentiram um relaxamento repentino que mudou com-
pletamente o comportamento de cada um; sentiram uma von-
tade de brincar e de aceitar brincadeiras, de fazer coisas que 
só tinham feito na infância, uma vontade de falar, de cantar, 
de assoviar, de rir, sem se incomodar com a presença do Con-
selheiro, era a primeira vez que acontecia isso de ninguém ficar 
cheio de dedos ou calado perto do chefe, e não era por des-
respeito, era resultado do clima de cordialidade e despreocu-
pação que envolveu o bando [...]. (idem, p. 18).

Não era, portanto, apenas uma mudança de comportamento, vai se 
construindo aí um outro/novo modo de relacionamento entre as pessoas da-
quele grupo, logo algo que ressoaria no novo lugar onde iriam viver. A experi-
ência de Canudos serviu para que fosse repensada sobre outra forma de vida 
e convivência. E foi nesse compasso que quando o bando alcançou o alto da 
serra começaram as arrumações, e num destes momentos aproveitou o Con-
selheiro e disse: “Ademais, meus filhos, temos muito o que fazer na arrumação 
da casa que guardamos dentro de nós. Para que o lado de fora fique formo-
so, é preciso arrumar primeiro o lado de dentro” ( ibidem, p. 25). Mesmo sem 
muito entender o que queriam dizer aquelas palavras, continuaram todos se 
ajudando. Mas uma coisa não podiam negar, a presença do Beato era, entre 
eles, uma espécie de grude forte. Tinha um jeito de influir nas pessoas para 
elas o respeitarem de vontade própria, sem que ele precisasse falar grosso. 
Falar grosso aliás não resolve emperrações. Grito impõe obediência, mas não 
impõe respeito. (VEIGA, 1999, p. 26).

E continuava o “novo” Conselheiro a surpreender o grupo e assim foi 
quando ele decidiu abreviar a estada ali em cima da serra, já que todos que 
representavam perigo para eles haviam ido embora de vez de Canudos. En-
tão, ao comunicar esta decisão ao bando teve uma inspiração:

Vamos acabar com a praxe antiga de uma pessoa só, por mais 
chefe que for, baixar decisões para um grupo. Por causa dessa 
praxe muita coisa andou torta em Canudos. Vamos fazer assim 
uma experiência: discutir os assuntos em reunião, pelo menos com 
os mais discernentes. Todo mundo opina, depois se conta os votos, 
e o que maioria decidir, fica valendo (VEIGA, 1999, p. 46-47).

 Aqui novamente vemos a experiência do que será a nova Canudos e 
por meio de uma postura mais democrática o Conselheiro vai deixando claro 
para o grupo como será de agora em diante a vida deles. Estava como que 
se redimindo dos erros cometido e querendo não repeti-los, por isso buscava 
agora outra forma de agregar e unir as pessoas neste novo caminho. E foi ele 
mesmo quem completou com estas palavras:

-Vejo que os senhores estão estranhando esta minha conversa, 
e não é para menos. Antes eu resolvia tudo sozinho e dava or-
dens. Isso vai mudar, aliás já mudou – e expôs a ideia de deixa-
rem logo o acampamento na Canabrava e procurarem outro 
lugar para a nova comunidade que seria como que a continua-
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ção de Canudos; mas uma Canudos passada a limpo, melhorada 
com as lições aprendidas com a derrota. (VEIGA, 1999, p. 48).

Aprender com a derrota, mais uma lição que era passada ao grupo 
pelo Conselheiro, que desejava formar uma nova comunidade, mas sem os 
erros de antes. Assim falava e chamava a atenção do grupo para estas coisas 
e nesse entremeio disse também que “De hoje em diante cada um aqui tem 
obrigação de dizer o que pensa; nas reuniões como esta, não resmungando 
pelos cantos. Por enquanto é obrigação, quando se acostumarem passa a ser 
um direito”. ( p. 48). Nesse compasso, uma nova Canudos vai se constituindo, 
por isso o velho Conselheiro agora os chama para opinar, pois não “quer de-
cidir mais nada sozinho”.

Em meio a isso, um dos personagens – Bernabé- se sente cutucado e 
fala que o agradava ver o bom Conselheiro se interessando pela opinião de 
seus humildes seguidores sobre os assuntos respeitantes ao porvir deles. Desse 
modo, Antônio Conselheiro os vai preparando para a nova comunidade, mais 
democrática tal como achava que devia ser dali para frente.

No decorrer da narrativa vamos nos deparando com várias passagens 
por meio das quais podemos acompanhar “as mudanças” que vão ocor-
rendo ali “ no caminho”, “na travessia que estavam fazendo”. Inclusive outro 
acontecimento que também chama bastante a atenção é o fato do Con-
selheiro conversar com uma mulher, no caso Dª Marigarda. Fato até então 
inusitado, pois, conforme nos conta a história, em Canudos nunca ninguém 
viu o Conselheiro conversar com mulher frente a frente e agora ele querendo 
falar com Dª Marigarda, mulher até puxando pra bonita, por conseguinte uma 
das que ele devia mais evitar. No entanto, foi esta mulher – que descobriram 
serem primos - que salvou o Beato de “passar desta para outra” como diziam. 
Foi graças a suas ervas que o velho se salvou da “nojenta malina podre” para 
alívio dos homens do grupo.

E assim de surpresa em surpresa – e foram muitas, uma verdadeira me-
tamorfose- que o acampamento foi se transformando, lá no alto chamado 
Itatimundé na serra de Ariranga, em arraial mais ou menos como era em Ca-
nudos, porém, uma Canudos revista e muito, muito melhor como pode teste-
munhar todos os que conseguiram chegar naquele lugar na companhia de 
Antônio Vicente Mendes Maciel , mais conhecido como Antônio Conselheiro.

considerações finais
O tratamento narrativo à pessoa de Antônio Conselheiro remete ao 

que seria a nova Canudos, pois ele protagoniza este lugar, o que é evidencia-
do no decorrer da narrativa, isto é, a figura que se vai materializando do inicio 
ao fim da história configura-se como a própria Comunidade que se vai orga-
nizando, por isso as mudanças operadas na personagem, as quais vão desde 
sua aparência (toma banho) até as mudanças mais significativas que são de 
ordem política (a democracia instalada no bando). Este fato, a nosso ver da 
a tônica ao texto de Veiga e por isso este romance torna-se tão interessante.
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Ele traz à tona uma série de opiniões que, no processo de formação do 
leitor, amplia sua visão de mundo e o faz questionar determinadas posturas que 
estão entremeadas na sociedade. Este romance dialoga a todo instante com 
o leitor e dentre as características que garantem isso temos a verossimilhança, 
a qual se apresenta mediada pelo contexto histórico e pela linguagem. Como 
diz Coêlho (2009, p. 20) a respeito do que pode ser uma obra da cultura:

Como obra de cultura, o texto literário, filosófico ou científico, 
situa-se no mundo do espírito, do pensamento, da sensibilidade 
e da imaginação, amplia e aprofunda horizontes torna possíveis 
novas formas de compreensão e abre novas possibilidades de 
pensamento e de ação, novas formas de ver e de agir.

No que tange a obra A casca da serpente isso fica claro, pois o roman-
ce de Veiga se situa entre estes textos que põe o leitor para dentro e fora de 
si; incita a imaginação e chama para a realidade, e sua força humanizadora 
encontra guarida em todo o tecido narrativo e mostra, entre outras coisas, na 
coragem que o grupo demonstra desde o começo do enredo e que perma-
nece com todos os que ali se encontram a cada nova situação, decisão ou 
atitude a ser tomada. Sendo assim, o romance de Veiga se configura do início 
ao fim em uma Canudos reinventada.

Ainda, a narrativa de Veiga solicita, o tempo todo, a presença e a 
participação do leitor, não como um expectador ou mesmo como um leitor 
mimetizado, mas como alguém que dialoga e produz os sentidos construídos 
na matéria narrativa. Ele conversa com o leitor por meio das conversas com 
o povo de seu grupo; solicita alguém capaz de crescer como os demais per-
sonagens durante o transcorrer da história, como fez ele próprio que de figu-
ra messiânica passa a sertanejo como os demais companheiros do bando. E 
como líder que sonha com um regime político mais libertário para o país, é ele 
mesmo quem se vai fazendo “libertário” durante toda a narrativa veiguiana, 
já experimentando seu modo de ver e pensar sobre um outro regime de vida 
para o povo.  No caso de Veiga (1999, p. 5), ele já constrói esta possibilidade 
por meio das palavras e assim o faz quando diz: “a palavra bem manejada, e 
dita na hora certa, tem poderes a bem dizer mágicos. Bem disse o evangelis-
ta que no principio era o verbo, e o verbo era Deus. E no Livro dos Provérbios 
está escrito que a palavra oportuna muito boa é. É a sabedoria dos tempos 
ensinando”. [...].

Por fim, parafraseando Candido: não teria a literatura uma função de 
conhecimento do mundo e do ser?
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Por uma biblioteca
 na escola:

 que biblioteca é essa?
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A discussão sobre a importância da biblioteca no ambiente 
escolar, apesar de antiga, é mais do que pertinente, e o assunto está 
presente em seminários, artigos, livros, organizações governamentais 
e não governamentais e leis, muitas leis. No entanto, a biblioteca 
permanece no mesmo lugar, uma lugar não constituído no ambiente 
escolar. Na escola, seus acervos são formados por livros didáticos 
ou por doações, seu pessoal é desqualificado, e não se constitui em 
objeto de investigação para os professores em seu planejamento, até 
porque é pouco frequentada por eles. Contudo, é disputada pelos 
bibliotecários como um lugar de exercício profissional. São tantos os 
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equívocos, que poderiam ser enumerados.
 Tratar da biblioteca escolar é uma busca interminável do con-

ceito que não permeia sua existência na escola. Em 2006, a Secretaria de 
Educação Básica do Ministério da Cultura (MEC) publicou e distribuiu um do-
cumento que define a biblioteca na escola. Trata-se de “local destinado ao 
armazenamento de livros e de outros suportes impressos que permita aos alu-
nos vivenciar a experiência da leitura em um espaço privilegiado como a 
biblioteca ou a sala de leitura” (PEREIRA, 2006, p. 9).

   A referida publicação inicia sua abordagem sobre a necessidade 
de organização física e técnica da biblioteca como um processo descritivo 
de procedimento. E ao final de nove páginas anuncia: “Pronto! É hora de 
chamar os leitores!!!!!!!!!!”, alimentando, assim, a falsa ideia de que basta ter 
uma sala, alguns livros, boa vontade, papel colorido e já se dispõe de uma 
biblioteca ou sala de leitura, como se fossem a mesma coisa. E não são. Isso 
porque, a fim de driblar exigências de entidades de classe, muitas secretarias 
de governo estaduais e municipais nominam o espaço que deveria ser da 
biblioteca como salas de leitura. Por sala de leitura podemos entender todo e 
qualquer lugar possível de se promover ou executar o ato de ler. Biblioteca é 
o espaço previamente definido e planejado para receber um acervo que irá 
atender a demandas específicas de um grupo de usuários e suas necessida-
des de informação e conhecimento.

A biblioteca escolar deve assumir seu lugar no espaço pedagógico, 
como um centro dinamizador da leitura e difusor do conhecimento produzido 
pela humanidade (em qualquer suporte de informação), e constituir-se na 
primeira oportunidade concreta de acesso ao patrimônio científico e cultural, 
para a maioria das crianças quando ingressam na escola pública. E para que 
isso ocorra, ela deverá ser pensada para atender às principais características 
da escola em questão: nível de escolaridade da escola; número de alunos, 
projeto pedagógico, entre outras questões.

Uma proposta educacional cujo eixo do trabalho pedagógico seja a 
qualidade da formação a ser oferecida aos estudantes deverá proporcio-
nar o acesso aos bens culturais produzidos socialmente e garantir condições 
concretas para que o aluno possa construir estruturas que o capacitem para 
o processo de educação permanente. A existência de uma biblioteca, no 
contexto escolar, cria as condições básicas para que o indivíduo constitua o 
primeiro elo com o capital de conhecimento acumulado ao longo da história, 
cujo registro tenha-se dado sob a forma do texto escrito.

Se tomarmos a leitura como um ato construído socialmente, temos de 
orientar as ações de leitura, considerando não só as mais variadas formas de re-
gistro escrito, mas também – e fundamentalmente – o acesso irrestrito aos mais 
variados suportes de informação. Afinal, a competência do leitor se forma na 
constância e na diversidade com que ele visita os mais variados tipos de textos. 
Sendo a escola o espaço privilegiado, embora não exclusivo, das práticas so-
ciais de leitura com o texto escrito, cabe-lhe, também, promover o acesso aos 
diferentes suportes de informação que abrigam esses textos – da literatura ao 
texto científico –, não como redenção para os problemas educacionais, mas 
como fator fundamental para uma educação escolar bem-sucedida.
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A Biblioteca Escolar ideal para a formação do indivíduo, a biblioteca 
como um centro dinamizador da leitura e difusor de conhecimento, deverá 
atender às diferentes modalidades de ensino e suas especificidades – educa-
ção infantil; ensino fundamental e educação de adolescentes, jovens e adul-
tos; ensino médio – e aliar o projeto pedagógico da escola ao planejamento 
bibliotecário. Assim sendo, uma boa biblioteca deverá contar com uma es-
trutura física adequada e planejada; estabelecer diretrizes para política de 
seleção que atenda às premissas do projeto pedagógico; integrar suas ações 
de promoção do livro e da leitura ao planejamento pedagógico e preparar 
seus profissionais para atuar no espaço escolar. 

As políticas públicas desenvolvidas no Brasil no âmbito das bibliotecas 
escolares se pautaram na distribuição de livros sem constituir o espaço da 
biblioteca no ambiente escolar. Portanto, temos livros nas escolas, mas não 
temos a implementação da biblioteca como espaço promotor da leitura. 
Temos de recuperar o tempo perdido. Para isso, é necessária a implantação 
de bibliotecas dignas do nome e também a garantia da ocupação desse 
espaço como primordial para a formação básica do sujeito, qual seja, sua 
habilidade leitora.

PrOJetO Leia gOiÂnia: uma experiência na rede municipal de ensino
No período de 2001 a 2004, a Prefeitura de Goiânia definiu diretrizes 

gerais, voltadas para a inclusão social, que resultassem em qualidade de vida 
e em construção da autonomia. Com isso, haveria a possibilidade de gerar 
capacidades para suprir as necessidades vitais, culturais, políticas e sociais do 
indivíduo, consolidando, assim, os direitos garantidos pelo Estado na relação 
com o mercado de trabalho.

Nessa época, a Secretaria Municipal de Educação (SME) propôs a 
construção coletiva de uma concepção de inclusão no campo educacional, 
cujo papel fosse o de propiciar experiências socializadoras, garantindo aos 
educandos o direito de acesso aos bens culturais ou aos materiais produzidos 
pela sociedade.

Com base nessa proposta, o Programa de Bibliotecas da SME de 
Goiânia – Leia Goiânia – tornou-se um importante instrumento para o alcance 
da meta de inclusão social e representou um avanço, pois, além de formar 
acervos, criou um novo conceito de biblioteca no espaço pedagógico, para 
atender à educação infantil, ao ensino fundamental e à educação de jovens 
e adultos.

Com a criação de um Sistema de Bibliotecas Escolares para a Rede 
Municipal de Ensino de Goiânia, capaz de articular a proposta de educação 
inclusiva, quatro ações foram implementadas: a reestruturação física das 
bibliotecas; a formação continuada nas áreas técnica e pedagógica; a 
instituição de diretrizes para a política de seleção e aquisição do acervo; e 
o estabelecimento de diretrizes para a garantia da atuação da biblioteca 
como um centro dinamizador da leitura e de difusão do conhecimento. 
Como abrangia a educação infantil, o ensino fundamental e a educação 
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de adolescentes, jovens e adultos – e considerando as diferentes condições 
das unidades de ensino –, o projeto estabeleceu um cronograma em que o 
atendimento se daria inicialmente nas escolas que já dispusessem de espaço 
físico adequado e se estenderia, posteriormente, àquelas que necessitassem 
de adequação e/ou construção da sala destinada à biblioteca.

O projeto foi concebido a partir da avaliação de todos os espaços 
qualificados como biblioteca nas 147 escolas existentes na Rede Municipal 
de Ensino, tendo como base os seguintes itens: as condições do espaço 
físico, o acervo e a qualificação do profissional que atuava na biblioteca. 
Com base nessas informações, as diretrizes do Programa de Bibliotecas da 
Rede Municipal de Ensino seriam pautadas nas seguintes etapas: inserção 
da biblioteca no contexto curricular e pedagógico da educação infantil, 
do ensino fundamental e da educação de jovens e adultos; estruturação do 
espaço físico; formação do pessoal técnico e pedagógico; estabelecimento 
de uma política de seleção e aquisição do acervo.

O projeto foi formatado a partir de ações conjuntas entre o curso de 
Biblioteconomia da Universidade Federal de Goiás e a Secretaria Municipal 
de Cultura. O curso de Biblioteconomia, por meio de um projeto de extensão, 
sustentou a execução do projeto com a participação de professores e alunos 
que atuaram durante todo o processo. A Secretaria Municipal de Cultura 
abrigou o projeto com o apoio técnico dos bibliotecários para a composição 
de uma rede de atendimento a partir das Unidades Regionais de Educação 
(URE)3, uma vez que o plano de carreira do magistério não prevê a função do 
profissional da área.

Para que essa proposta fosse concretizada, uma biblioteca-modelo 
foi estruturada no Centro de Formação de Professores, obedecendo a todos 
os requisitos que orientaram sua concepção. Nesse espaço foram ministrados 
cursos de formação técnica e pedagógica de gestores, coordenadores, 
professores e auxiliares de biblioteca da Rede Municipal de Ensino. 
Considerando o perfil das escolas (educação infantil, ensino fundamental e 
educação de jovens e adultos) a serem atendidas, foram estruturados dezoito 
tipos de bibliotecas com base no número de alunos, no nível de atendimento 
e na totalidade das estruturas textuais selecionadas. 

A reestruturação física se apoiou na necessidade de integração da 
biblioteca no contexto pedagógico. Com base nesse entendimento, em 2002, 
foram realizados diagnósticos da estrutura física nas 98 bibliotecas existentes 
na Rede Municipal de Ensino, por meio dos quais se procurou não só avaliar, 
mas, acima de tudo, conhecer a realidade de cada uma delas. Para tal, uma 
arquiteta montou um dossiê para cada uma das escolas visitadas, observando 
suas especificidades. Na definição do formato físico das bibliotecas, levaram-
se em consideração os padrões da realidade encontrada: salas de aula 
com aproximadamente quarenta metros quadrados. Na definição do layout, 
buscou-se criar um espaço que não só aliasse a estrutura organizacional 
do acervo a um ambiente convidativo à leitura, mas também integrasse 
a biblioteca no contexto pedagógico. No processo de criação de uma 
identidade visual, privilegiou-se a padronização da cor, da sinalização, do 
layout e do mobiliário (Figura 1).
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Figura 1 - Identidade Visual

Fonte: Elaborado pela autora (2003).

No tocante à sinalização, esta deveria dar autonomia para que o 
usuário circulasse e entendesse o processo de organização da biblioteca e, 
assim, se familiarizasse com as técnicas então adotadas. Os Centros Municipais 
de Educação Infantil (CMEIs) se propunham a formar pequenos leitores 
(crianças de 0 a 6 anos) e a oferecer-lhes um acervo de literatura selecionado 
e armazenado em uma estrutura adequada. Entretanto, não dispunham 
de espaço disponível suficiente; para tal, desenvolveu-se a proposta de um 
carrinho. Surgia, assim, uma biblioteca circulante.

A partir da definição do espaço médio disponível para o funcionamento 
da biblioteca (40 m2), desenvolveu-se a descrição das funções da biblioteca 
com base na sua inserção no contexto pedagógico. As áreas planejadas 
previam: balcão de atendimento, terminal de consulta, espaço multiuso 
(armário de TV/vídeo), cantinho de leitura, área de estudo e acervo técnico 
e geral (Figura 2).

Figura 2 – Projeto da biblioteca

Fonte: Elaborado pela autora (2003).



112

INTERFACES DE LEITURA

No Centro de Formação do Professor, criou-se uma biblioteca-
modelo, composta por todo o acervo recebido no processo de seleção e, 
posteriormente, selecionado. Essa biblioteca destinada aos professores em 
processo de formação servia de laboratório para a implantação das bibliotecas 
nas unidades escolares. O acervo foi classificado, catalogado e organizado 
nas estantes, obedecendo aos critérios técnicos previamente adaptados para 
uma biblioteca escolar. O sistema de classificação adotado foi simplificado 
para que se ajustasse ao público (crianças e jovens) e atendesse ao reduzido 
espaço físico das salas que abrigaram as bibliotecas (Figura 3).

Figura 3 – Foto da biblioteca-modelo.

Fonte: Elaborado pela autora (2003).

O processo de seleção e constituição do acervo das bibliotecas 
públicas municipais s fundamentou-se na formação contínua de leitores, 
considerando a diversidade textual comum a cada área do conhecimento.

A política de seleção adotada para compra do acervo foi 
desenvolvida por uma equipe de professores da Universidade Federal de 
Goiás, da Universidade Estadual de Goiás e da Rede Municipal de Ensino. 
Na constituição do acervo, levou-se em conta a necessidade de oferecer 
diversas estruturas textuais: literatura, obras de referência, livros informativos e 
teóricos de apoio aos professores. Por decisão prévia, os livros didáticos, que 
em muitos casos constituíam a maior parte do acervo, foram retirados da 
biblioteca. A seleção de cerca de 2.800 títulos contemplou obras de referência, 
contos populares, histórias em quadrinhos, literatura infantil, literatura juvenil, 
literatura para jovens e adultos, livros informativos nas áreas de ciências, 
história, geografia, matemática, artes e língua estrangeira, bem como livros 
de apoio teórico para o professor nas mesmas áreas.

A partir da definição das estruturas de texto que comporiam o 
acervo, passou-se à definição dos critérios de seleção dos títulos aliados 
aos pressupostos políticos-pedagógicos dos níveis de atendimento da rede: 
educação infantil, ensino fundamental e educação de jovens e adultos.
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Com base nos critérios que antecederam a proposta pedagógica 
da Secretaria Municipal de Educação, uma equipe de professores da Rede e 
das Universidades Federal e Estadual de Goiás passou a selecionar o acervo 
das bibliotecas.

O processo de avaliação e seleção de livros exige a definição de 
critérios para que um programa de bibliotecas não se torne uma mera 
justificativa para compra e distribuição de livros. Assim, o acesso e a 
disseminação do conhecimento culturalmente produzido pela humanidade, 
reunido em uma biblioteca escolar, foram os pressupostos da formulação de 
uma política de circulação de textos reunidos no suporte “livro impresso”, em 
gêneros variados, tais como: o literário, o jornalístico/informativo, o didático, 
o científico. 

A preocupação advinda do processo de uma seleção consistente 
nas diversas áreas do conhecimento se deveu, em primeiro lugar, ao fato de 
estar lidando com recursos públicos para aquisição de livros para bibliotecas 
escolares; em segundo lugar, essa seleção se constituía em um marco, uma 
vez que esses títulos deviam ser abordados – de forma significativa – no 
contexto escolar, pelos professores, para poderem transformar o processo 
de formação de crianças, jovens e adultos. 

Dentre os quatro parâmetros que podem contemplar os diversos 
livros e níveis de linguagem, destacam-se:

Para o texto literário

•  Originalidade do texto (linguagem singular, rica e expressiva);
•  Regionalismos facilmente entendidos no contexto;
•  Originalidade da ilustração (articulação entre texto e imagem);
•  Uso artístico e competente da língua e do traço;
•  Qualidade das traduções;
•  Abrangência do conceito de objeto-livro, que inclui o projeto 
editorial e gráfico.

Para o texto informativo
O estabelecimento de critérios para os livros informativos foram assim 

definidos por Carlos de Souza (2004, p. 8-10):

Quanto à linguagem:
• Deve ser acessível à leitura a que se propõe, sendo fácil definir o 
seu público-alvo.
• Deve ser capaz de propiciar a criação de “imagens mentais”
que retratem a realidade cientificamente descrita.
• Deve seguir uma ordem natural (sequência) de perguntas não 
explícitas no texto, mas formuladas intuitivamente pelo leitor. A 
organização da informação deve ser coerente.
• O estilo deve ser pedagógico, mas a forma fica livre do ensina- 
mento direto. O autor conduz o assunto segundo recortes pessoais, 
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podendo ser uma ficção, criada como suporte para a informação.

Quanto ao conteúdo:
•  A informação deve ser correta, do ponto de vista científico, e 
completa, sem excluir dados relevantes para sua compreensão.
•  O texto deve esclarecer sobre o uso incorreto de expressões de 
utilização corrente.
•  As explicações e definições, mesmo que incompletas, devem 
representar o desenvolvimento histórico do conhecimento.
•  O conteúdo científico deve ser apresentado, sempre que 
relevante, tendo em conta seu contexto histórico e não como 
verdade absoluta.
•  A diferença entre realidade e modelo explicativo, fato e teoria, é 
estabelecida de forma inequívoca.
•  As situações-problema apresentadas devem ser idealizadas, de 
forma explícita, a partir de condições reais.
•  A ilustração deve estar incluída próxima do local onde é referida 
e ser claramente referenciada.
•  Os aspectos referenciados no texto, e que se pretende destacar 
com ilustração, devem ser inequivocamente nela descritos.
•  As ilustrações expositivas, artísticas, podem coexistir com as 
documentais, que devem ser, no entanto, em menor número.

Quanto à estrutura:
•  A abordagem deve ser feita de modo que primeiro é discutida a 
ideia e só depois introduzido o conceito.
•  As estratégias utilizadas devem promover o desenvolvimento 
de capacidades científicas, tais como: observação, formulação de 
hipóteses, planejamento de experiências, análise crítica de resultados.
•  As estratégias utilizadas devem promover o desenvolvimento de 
atitudes científicas, tais como: honestidade intelectual, tolerância, 
abertura à mudança.
•  A apresentação dos conceitos deve ter em conta ideias intuitivas 
dos alunos, identificadas em trabalhos de investigação educacional 
e/ou em práticas dos professores.
•  O texto deve aproveitar situações da vida corrente como ponto 
de partida para experiências a realizar na sala de aula.
•  As experiências que envolvem riscos de segurança (manipulação, 
toxicidade) devem estar devidamente assinaladas com todos os 
cuidados que se deve ter.
•  O texto não deve discriminar atitudes, nacionalidades, profissões. 
Não deve apresentar preconceitos implícitos nem explícitos.
•  O texto deve abordar o impacto social (vantagens e desvantagens 
nos aspectos éticos e econômicos) da aplicação das descobertas 
científicas.
•  O uso de termos não deve provocar ambiguidade.
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•  O texto deve apresentar referências bibliográficas.

Quanto à característica material:
•  O livro deve apresentar resistência e dimensões apropriadas ao 
seu uso.
•  O texto deve apresentar caracteres tipográficos (tipo, tamanho, 
cor de letra) e espaçamentos que facilitam a leitura.
•  A diagramação tem compromisso com a visualização didática.
•  O preço do livro deve ser adequado ao público a que se destina.

A definição de parâmetros de análise é fundamental para que se 
criem referências comparativas para que o adulto mediador do texto possa 
trabalhar no processo de formação do leitor, seja ele criança, jovem ou 
adulto. Esses parâmetros não apresentam características rígidas uma vez que se 
redefinem a cada nova publicação.

A discussão dos parâmetros técnicos e estéticos em cursos para 
professores e gestores, promovida durante a divulgação das obras 
selecionadas, favoreceu a formação desses mediadores, que necessariamente 
devem possuir um vasto repertório e exercitar a leitura crítica. Esses cursos 
visavam promover a divulgação do acervo adquirido para as bibliotecas, 
orientar metodologicamente o uso do acervo pelos professores e apresentar 
as especificidades das estruturas dos diferentes tipos de textos.

Considerou-se como critério essencial, no processo de formação 
dos professores, coordenadores e auxiliares de biblioteca, a apresentação 
do acervo por meio do qual as obras eram capazes de suscitar o desejo de 
novas leituras. A sedução só ocorre graças à qualidade das ilustrações e à 
linguagem clara e desafiadora. O leitor é, então, apresentado ao texto com 
um objetivo primeiro: o prazer.

A possibilidade de acesso, disseminação e uso do conhecimento 
produzido pela humanidade (em qualquer suporte de informação) tem 
a biblioteca como um dos eixos determinantes no ambiente escolar. A 
biblioteca se constitui como espaço dinamizador da leitura, por tratar-se 
da primeira oportunidade concreta de acesso ao patrimônio científico e 
cultural, para a maioria das crianças quando ingressam na escola pública. 
O Programa de Bibliotecas da SME de Goiânia tornou-se importante para o 
alcance dessa meta de inclusão social e avançou, quando, além de formar 
acervos, criou um novo conceito de biblioteca no espaço pedagógico. 
Ao atender a educação infantil, o ensino fundamental e a educação de 
jovens e adultos, articulou e sustentou a proposta de educação inclusiva.
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1 introdução
Uma livraria católica é isto: dezenas de volumes de auto-ajuda 

cristã, vidas de diversos santos (adocicadas, para a sensibilidade do 
leitor contemporâneo), uns poucos livros conservadores, catecismos, 
bíblias, missais, padres bonitões em capas de CDs, música 
entorpecente. Seu público é variado: religiosos de algumas ordens, 
sacerdotes seculares provando paramentos, senhoras devotas 
voltando da igreja, jovens de grupos de oração, catequistas e, à 
socapa, um ou outro curioso, não necessariamente católico, olhando 
livros sobre anjos, e demônios. Nas paredes, multidão de imagens, 
terços, medalhas, crucifixos de todos os tamanhos. Prateleiras com 
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velas, santos de resina – os mais famosos são o Arcanjo Miguel, Santo Antônio, 
Santo Expedito – cartões de aniversário com versículos bíblicos. Um pequeno 
mundo a desbravar.

Deixando de lado o pitoresco da aventura – mas a descrição é 
verossímil – adentrar tal ambiente é provar a fragilidade de nossas habituais 
noções de tempo: nem um passado que esboroa as inquietações hodiernas 
(a livraria pode ser antiquada, mas jamais um antiquário), nem um presente 
que o soterra a custa da pós-modernidade, ou, vá lá, da era da informação, 
do secularismo (palavra, aliás, pessimamente empregada).1 E sim, títulos: assim 
como há trezentos, quatrocentos anos, as obras de Santa Teresa, a Imitação 
de Cristo, as Confissões de Santo Agostinho, a Filotéia de São Francisco de 
Sales continuam sendo compradas, em edições pequenas, de fácil manuseio 
(dizemos hoje: de bolso), para serem lidas com especial desvelo, ou largadas 
em prateleiras domésticas, a espera de fortuitas folheadas.

Chega o momento, entretanto, de o historiador – como diria Ivan 
Junqueira – “dar rédeas à imaginação” e, desembaraçando-se de suas 
primeiras impressões, transformar seus devaneios – é impossível não evocar 
aqui as Passagens, de Benjamin – em perguntas claras: em vez de indagar 
sobre como se sentiriam Inácio de Loyola e Teresa de Jesus em meio a anjos 
de resina e livros de auto-ajuda, investigar as diferenças concretas entre 
as leituras realizadas pelos devotos católicos de seu tempo, e as do nosso. 
É um questionamento razoável, pois muitos dos títulos, como dissemos, são 
os mesmos. O que torna diferentes os leitores de hoje daqueles de séculos 
passados? Qual o papel da leitura na religiosidade da Época Moderna?

Perguntas como estas têm sua razão de ser, uma vez que o catolicismo 
do século XXI, ainda que rejeite sua herança em nome do pluralismo religioso, ou 
de uma religiosidade ecumênica – bandeiras atreladas, com justeza discutível, 
ao Vaticano II – depende amplamente da religião de Trento. Ou, para sermos 
mais exatos, não existiria sem a idéia de reforma católica desenvolvida de 
maneira inaudita pelos homens da chamada Primeira Modernidade: místicos, 
prelados, pregadores, confessores, missionários. Uma livraria como aquela é, 
sem dúvida, um fruto tardio de suas ações.

Nosso objetivo é apresentar, neste breve ensaio, alguns aspectos que 
consideramos relevantes sobre a leitura espiritual do período assinalado: 
principais obras escritas (e lidas), modalidades de leitura, difusão de livros 
e manuscritos, pluralidade de gêneros literários (a literatura espiritual é 
bastante diversificada) e, por fim, as relações, tantas vezes conflitantes, 
entre as leituras propostas, sobretudo pela pastoral da Igreja, e aquelas 
realizadas por leitores (ou ouvintes) pertencentes a realidades culturais 
distintas. A referência à historiografia será tão breve quanto possível, uma 
vez que não julgamos ser ocasião de realizarem-se balanços e análises 
dos trabalhos de tantos historiadores que se têm dedicado ao tema, com 
certo vigor, há algumas décadas.

1  Seu uso revela-nos não uma ruptura com a religião a partir da modernidade, mas 
sua continuidade com uma cultura cristã, donde provém, com sentido diverso (MARRAMAO, 
1997, pp. 10-11).
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2 Os livros e a religião
Comecemos pelo óbvio: a Época Moderna, como se convencionou 

denominar o período que vai desde, mais ou menos, a aventura de Colombo 
até a Revolução Francesa, nasce sob o signo do livro. Em primeiro lugar, O 
Livro, a Bíblia, cuja controversa leitura, tradução para a língua do povo, e 
impressão – seria, como todos sabem, a primeira obra impressa – causariam, 
da parte de Lutero, exasperação profunda na Igreja de Roma. Sua descoberta 
– a tese da justificação pela fé, nas epístolas paulinas – e as consequências 
político-religiosas de sua aceitação, assinalavam, em princípios do século XVI, 
a dimensão que a leitura individual, para além dos cânones de um magistério, 
poderia alcançar numa sociedade, e numa civilização.

Contra os princípios da reforma – sola fide, sola gratia e, sobretudo, sola 
scriptura2 – a reação romana é amplamente conhecida: a Vulgata é definida 
como o texto oficial da Igreja (apesar de seus inúmeros erros de tradução, 
e barbarismos), sucessivos Indices de livros proibidos são promulgados e o 
controle editorial se enrijece, sobretudo nos três tribunais da Santa Inquisição 
(Portugal, Espanha e Itália).3 O autor preferido pelas interdições é Erasmo: a 
enorme influência que seus escritos alcançaram, com suas críticas ao clero, e 
seu evangelismo – prenúncios, dizia-se à época, das abominações de Lutero 
– tornavam-no perigoso aos olhos do papado. Livros e ideias alcançavam um 
novo estatuto.

Antes, contudo, que as práticas de leitura fomentassem polêmicas 
e controvérsias religiosas, estiveram na origem da grande transformação 
intelectual que a Europa vivenciara – de maneira pouco uniforme, é verdade 
– a partir das cidades italianas, já no pretenso fim de uma era que seria, 
posteriormente, chamada de Idade Média. O Renascimento, enquanto 
realidade civilizacional, configurou-se como uma verdadeira aventura 
filológica (AGNOLIN, 2013, p. 251)4: o exame crítico de documentos da Idade 
Média – Erasmo não poupará elogios a Lorenzo Vala –, bem como a publicação 
e a leitura de textos da Antiguidade Clássica, significaram uma alteração 
sem precedentes na maneira pela qual o mundo humano – a civitas, a Res 
Publica, a Cristianitas – e também o mundo natural eram concebidos e como 
poderiam submeter-se à ação criadora do homem.

O humanismo renascentista, todavia, não se esgotava numa atividade 
literária, numa exacerbada reverência aos gregos e helenistas, ou no cultuar o 
latim de Cícero. Tais leituras permitiram relativizar muitas das heranças culturais 
europeias, sobretudo a centralidade da obra de Aristóteles, tida até então, 

2  Muito embora o próprio Lutero desista do projeto de que todos os cristãos devam ler 
as Escrituras, optando pela formação de uma elite de pastores que controle a interpretação 
do texto bílbico (CHARTIER, 2009, p. 122).

3  Dentre tais atitudes, apenas a consgração da Vulgata pertenceu aos documentos do 
Concílio de Trento (1545-1563), como nos recorda Adriano Prosperi (2001, p. 99), deixando par 
a outra ocasião “l’Indice dei libri proibiti, il catechismo e la riforma dei libri liturgici”.

4  A este respeito, todo o capítulo 6, “Religião e civitas no Renascimento”, pp. 249-303, 
é de extrema importância, e de vivo interesse. A interpretação do professor Agnolin serve-nos 
de guia a respeito do Renascimento.
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nos círculos científicos, como a verdade sobre a natureza. Segundo Eugenio 
Garin, os cientistas da Revolução – Copérnico, Galileu, Kepler – devem suas 
descobertas não apenas ao labor editorial dos humanistas, tradutores e editores 
de obras há muito esquecidas, mas à nova atitude diante do texto lido: não 
mais repositório de um saber definitivo, devia ser confrontado com o livro da 
natureza, a ser acessado por um código matemático (1984, pp. 256-262).

Não somente a postura diante do texto se transforma na primeira 
modernidade, mas também a maneira como este é lido: é o tempo da 
afirmação de uma leitura silenciosa, individual, momento no qual o leitor, 
num verdadeiro corpo a corpo com o texto, desenvolve a sua intimidade 
(CHARTIER, 2010, p. 128-133), compõe, com figuras literárias, com ficções, por 
vezes bastante antigas, a sua própria persona. Talvez o exemplo mais famoso 
– e eloquente, por ser uma sátira – seja o do cavaleiro andante de la Mancha, 
o insigne Dom Quixote. Derretidos seus miolos pelos livros de cavalaria, passa a 
agir como personagem, como ele mesmo resume na aventura do leão:

Eu, pois, como me coube em sorte pertencer ao número da ca-
valaria andante, não posso deixar de empreender tudo aquilo 
que me parece que fica debaixo da jurisdição dos meus exer-
cícios; e assim, o acometer os leões que ainda agora acometi, 
diretamente me tocava, apesar de eu conhecer que era uma 
temeridade exorbitante (CERVANTES, 2002, p. 426)

A imitação de modelos literários não se limita, é claro, à literatura 
“profana”. Um dos livros mais impactantes compostos no Ocidente, e cujo 
título mencionamos de passagem, chama-se justamente Imitação de Cristo, 
escrito ainda no século XV por Tomás de Kempis (1380-1471). Ao tomar a vida 
de Cristo como modelo a ser vivido pelo cristão em seu itinerário espiritual, o 
autor não apenas ligava-se à tradição franciscana da pobreza evangélica – 
imitar nus o Cristo nu, Francisco como alter christi – mas atualizava e tornava 
acessível ao leitor leigo os exemplos de santidade do cristianismo, despojando-
os de um maravilhoso sempre apreciado, porém distante.

Com o que tornamos à religião. Também ela foi profundamente 
modificada pelas novas práticas de leitura, por novos títulos escritos, pelos 
studia humanitatis; mas, sobretudo, por esse tipo de literatura que tanto deve 
à obra de Kempis. Tratemos, finalmente, do gênero literário que nos interessa: 
a literatura espiritual.

2.1 O livro espiritual
Àquele que demora-se, com um pouco de cuidado, em examinar a 

literatura devota da Época Moderna, torna-se claro, para maior ou menor 
desconsolo, o quão vagas podem ser as definições: a começar pelo próprio 
nome, espiritual. Que querem os autores dizer com esta palavra? Na maioria 
dos casos, antecipando-nos à curiosidade do leitor, quer dizer muito pouco: 
trata-se, em geral – numa definição pragmática –, de uma literatura religiosa 
voltada para a busca da perfeição cristã, e mesmo da santidade, calcada 
em propostas de oração, práticas penitenciais e de observância.

Aqui um ponto a ser notado, e ele definirá o nosso percurso: assim 
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como é na Itália que surgem os estudos filológicos e as principais obras do 
humanismo renascentista, será a Espanha o berço moderno da literatura 
espiritual.5 O Siglo de Oro verá florecer, ao lado das letras profanas – mas 
de autores imbuídos de religiosidade, como Gracián, Quevedo e Calderón 
– grande quantidade de escritos espirituais (ANDRÉS, 1980, p. 337), os quais 
definirão o acento do catolicismo a ser vivenciado, não apenas por uma elite 
de místicos e visionários, mas por todos os cristãos, cada um a seu modo, como 
trataremos mais adiante.

O exemplo de Teresa de Jesus (1525-1582), uma das maiores 
personalidades religiosas do Ocidente, é esclarecedor, nesse sentido. Antes 
de se tornar a grande escritora mística espanhola, foi uma ávida leitora: 
crescendo em meio à literatura religiosa – “era mi padre aficionado a leer 
buenos libros, y ansí los tenía de romance para que leyesen sus hijos éstos” 
– chegou a procurar o martírio, ainda criança, inspirada pelos exemplos dos 
santos: “juntávamonos [Teresa e um de seus irmãos] a leer vidas de santos 
[...] concertávamos irnos a tierra de moros, para que allá nos descabezasen”, 
(TERESA DE JESUS, 1974, p. 28-29).

A mística de Teresa – “un entrecruce único de corrientes y una síntesis 
serena y clarificada de ideas, experiencias y lenguaje” (ANDRÉS, 1980, p. 358) 
– se tornaria, sobretudo após sua canonização, profundamente influente, 
sendo estudada e divulgada não apenas pelos carmelitas, mas por várias 
ordens religiosas; já no século XX, seria objeto de sistematização, juntamente 
a São João da Cruz e Santo Tomás de Aquino, pelos dominicanos na França, 
com Garrigou-Lagrange, e na Espanha, com Royo Marín. Antes de influenciar, 
entretanto, ela em muito bebeu para compreender suas próprias experiências 
– seus favores e mercês, da parte de Deus – na mística de Laredo e Osuna 
(ANDRÉS, 1980, p. 356). Sobre este último, ela mesma escreve:

Cuando iba, me dio aquel tío mío – que tengo dicho que estava 
en el camino – un libro; llámase ‘Tercer Abecedario’, que trata 
de enseñar oración de recogimiento; y puesto que este primer 
año havia leído buenos libros (que no quise más usar de otros, 
porque ya entendía el daño que me havian hecho), no sabía 
cómo proceder en oración, ni cómo recogerme (TERESA DE JE-
SUS, 1974, p. 35).

Não tratava-se de um livro qualquer, mas de uma tentativa literária de 
apresentar, com um método coerente, uma série de técnicas da vida interior, 
para os que desejavam se recolher e dedicar-se à perfeição. A metodização 
da oração na Espanha quinhentista, resultado tanto das reformas nas 
observâncias durante o século XV, quanto do desenvolvimento de uma 
devoção mais privada (fruto das leituras silenciosas), e de uma relação de 
intimidade com Deus (CHARTIER, 2010, p. 129) passou pelos escritos deste 
grande autor: Francisco de Osuna, com seu Abecedário Espiritual, codificou a 

5  Para maiores detalhes, numa síntese útil e calcada em pesquisa muito sólida, e 
influente, veja-se o artigo de Melquíades Andrés que utilizamos para este conteúdo. O autor 
define etapas, linhas de força, obras e escritores espirituais para a Espanha dos séculos XV e 
XVI.
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mística do recogimiento, calcando-se seja na meditação acerca das misérias 
interiores do sujeito, seja na Humanidade de Cristo (ANDRÉS, 1980, p. 343), 
relacionando intimamente a leitura à espiritualidade. Como nos narra, sobre 
si, a própria Teresa:

[...] y ansí holguéme mucho con él [o livro de Osuna, que ga-
nhou do tio], y determinéme a siguir aquél camino, con todas 
mis fuerzas; y como ya el Señor me havía dado don de lágrimas 
y gustava de leer, comencé a tener ratos de soledad, ya con-
fesarme a menudo, y comenzar aquel camino, tiniendo a aquel 
libro por maestro (TERESA DE JESUS, 1974, p. 35).

Percebe-se neste trecho, retirado do Libro de la vida, de Santa 
Teresa, a importância da leitura em solidão como meio eficaz para o desejo 
de aprofundar a vivência da religião. Tal preocupação com as práticas de 
oração e contemplação, presente nos autores espanhóis do período, é fruto 
da chamada Devotio Moderna, um movimento, ou corrente espiritual, oriunda 
dos Países Baixos e radicada na interiorização da mensagem cristã, que na 
Peninsula Ibérica alcançou as consciências religiosas imbuídas de um ideal de 
reforma (SARTIN, 2013, pp. 109-110). Nas várias etapas da prática da oração 
mental, por exemplo – preparação, lição, meditação, ação de graças, 
oferecimento e petição (SARTIN, 2013, p. 111) – presentes em autores como 
o popularíssimo Luís de Granada, o segundo momento, da lição – “atenta y 
sosegada” – mostra como a leitura era essencial na espiritualidade proposta:

Acabada la preparación, se sigue luego la leccion [...] aplican-
do a ella no solo el entendimiento para entender lo que se lee 
sino mucho más la voluntad [...] y no sea muy larga la leccion, 
para que se dé más tiempo a la meditación [...] Pero cuándo 
tuviere el corazón tan distraído, que no pueda entrar en la ora-
ción, puédese detener algo más en la leccion, leyendo un paso 
y meditando sobre él, y luego otro, y otro de la misma manera: 
porque yendo de esta suerte atado el entendimiento a las pala-
bras de la leccion, no tiene lugar de derramarse en diversas par-
tes, como cuando va libre e suelto (GRANADA, 1846, pp. 8-9).

A santa espanhola não era, nesse tempo, santa, nem mesmo freira, 
mas uma leiga piedosa, recolhida num convento, por iniciativa de seu pai. 
Antes, porém, que tratemos da difusão maciça de uma espiritualidade – 
todavia, adaptada – entre os leigos, e mesmo entre os camponeses, muitos 
deles analfabetos, detenhamo-nos naquela que é a mais sistemática e bem 
sucedida tentativa de produzir um método de oração na Época Moderna: 
referimo-nos, naturalmente, aos Exercícios Espirituais de Santo Inácio de Loyola 
(1491-1556).

Definindo-os como “qualquer modo de examinar a consciência, de 
meditar, de contemplar, de orar vocal e mentalmente, e outras operações 
espirituais” (INÁCIO DE LOYOLA, 2011, p.9), sua obra coroa a popularidade de 
um gênero (PIRES, 1980, p.18), difundindo-se rapidamente em toda a Europa 
Católica. O livro só foi publicado, anonimamente, em 1548, com bula de Paulo 
III, em pleno concílio (IDÍGORAS, 2001, p. 66-68), mas já era utilizado por Inácio 
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desde o final da década de 1520, quando aplicava-os a diversas pessoas, em 
Manresa, Alcalá, Salamanca, Paris, Roma.

De fato, era um livro para ser praticado, e não apenas lido: quem dá os 
Exercícios, seguindo as suas Anotações, deve, àquele que os recebe, “narrar 
fielmente a história de tal contemplação ou meditação, apresentando, breve 
ou sumariamente, os pontos” (INÁCIO DE LOYOLA, 2011, p.11); o exercitante 
fará, a partir do ponto narrado – o trecho bíblico selecionado por Inácio, para 
cada momento das quatro semanas que duram os exercícios – a famosa 
composição de lugar

Aqui se deve notar: na contemplação ou meditação de reali-
dade visíveis, como, por exemplo, quando se contempla a Cris-
to nosso Senhor, que é visível, a composição consistirá em ver, 
com os olhos da imaginação, o lugar físico onde se encontra o 
que quero contemplar. Digo ‘lugar físico’, por exemplo, o tem-
po ou monte onde se encontra, por exemplo, Jesus Cristo ou 
Nossa Senhora, conforme aquilo que quero contemplar (INÁ-
CIO DE LOYOLA, 2011, p.33)

Nessa estrutura quaternária (BARTHES, 1984, p. 41-44) – além do que 
dá, e do que recebe os Exercícios, existem mais duas instâncias, aquela do 
colóquio do exercitante com Deus, e a das moções recebidas do Epírito 
Santo – delienea-se um uso diverso para o texto escrito: para além da leitura 
individual, ouvir ler é uma ferramenta importante no método inaciano. Isso não 
significa, entretanto, que Inácio desprezasse as leituras silenciosas, realizadas 
em recolhimento; muito ao contrário, recomenda ao exercitante, na segunda 
semana, “trechos de livros como a Imitação de Cristo, os Evangelhos ou vidas 
dos santos”, (INÁCIO DE LOYOLA, 2011, p.52), em suma, livros que ele mesmo 
lia, com afinco (IDÍGORAS, 2001, p. 86), e semelhantes aos que ele lera, quando 
de sua conversão, convalescente: o Vita Christi, de Ludolfo de Saxônia, e um 
Flos Sanctorum (IDÍGORAS, 2001, p. 23). Este percurso espiritual, e biográfico de 
Inácio, sempre cultivado pelos jesuítas, merece ainda ser levado em conta.

Seu Diário Espiritual, contendo anotações sobre suas moções interiores 
de 2 de fevereiro a 27 de fevereiro de 1545, é um texto eivado de dinamismo, e 
praticamente incompreensível para aquele que não conheça, minimamente, 
a história da espiritualidade ocidental. Em muitas passagens, quando descreve 
as devoções, moções, lágrimas e colóquios interiores, o ato da escrita 
desencadeia novas experiências espirituais (FABRE, 2007, p. 9). No dia 8 de 
fevereiro de 1544 ele escreve: “Relendo isto em seguida, e encontrando que 
estava bem escrito, uma nova devoção me veio, não sem lágrimas aos olhos. 
Em seguida, lembrando das graças recebidas, uma nova devoção” (INÁCIO 
DE LOYOLA, 2007, p. 29).

Em diversas passagens, Inácio revela a intimidade e a natureza de 
suas consolações, por vezes calorosas, luminosas, mescladas com visões e, 
sobretudo, com lágrimas. Em determinado momento, como recorda Fabre 
(2007, p. 16), Inácio teme por suas vistas: “sentia tão forte a dor num olho, à 
força de chorar, que me veio o pensamento de que o perderia” (INÁCIO DE 
LOYOLA, 2007, p. 56). Este é um ponto fundamental: o santo registra o seu 
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devoto pranto na maioria das anotações,  até que, depois de maio de 1544, 
as notas se desfazem em lágrimas e pouco mais que isso é revelado até o fim 
do manuscrito.

A leitura do seu Diário coloca uma série de perguntas, nas quais, 
todavia, não nos deteremos. Retenhamos apenas uma: teriam todos os cristãos, 
chamados universalmente a vivenciar com profundidade a sua religião, as 
condições de elaborar uma interioridade assim como Teresa, ou Inácio? Faria 
sentido para as pessoas comuns, de outros estados e condições, os conceitos 
e as práticas divulgadas pela literatura espiritual?

2. 2 Uma espiritualidade para todos?
“Os primeiros jesuítas seguiram o exemplo do seu fundador”, escreve 

Louis Châtellier, em seu estudo sobre as missões europeias na Época Moderna. 
“Viveram ‘à apostólica’ e pregaram os pontos de meditação propostos na 
primeira semana dos Exercícios Espirituais” (1995, p. 29). Muito embora seja 
impossível concluir pela generalidade de uma prática missionária a partir 
desta afirmação – sobretudo para a ampla e complexa atividade jesuítica – é 
certo que esses primeiros ‘apóstolos’ não faziam senão secundar a vontade 
de Inácio, alinhando-se à espiritualidade de seu livro-guia: “Os Exercícios 
Espirituais devem ser adaptados à disposição das pessoas que desejam fazê-
los. Isto é, conforme sua idade, instrução e talento” (INÁCIO DE LOYOLA, 
2011, p. 18). Pessoas iletradas, rudes, ou ainda ocupadas em cargos públicos, 
podiam e deviam dedicar-se aos Exercícios, que lhes seriam aplicados de 
acordo com suas possibilidades. Nenhum católico estava excluído, a princípio, 
da espiritualidade inaciana.

Em alguns casos, já na França do século XVII, a missão jesuítica estimulou 
o aprofundamento espiritual mesmo entre as pessoas humildes. Graças ao 
patrocínio de uma senhora piedosa em Vannes, os inacianos, mas também 
outras ordens, como os oratorianos, levaram as práticas de recolhimento para 
a população rural, inaugurando uma nova forma de catequese (CHÂTELLIER, 
1995, pp. 65-66). Mas houve, evidentemente, ressalvas. A leitura espiritual 
por si só, ausentes as condições da pregação e da direção por um religioso 
experiente, poderia levar a consequências bem diferentes do esperado.

O caso dos alumbrados, que começa no século XVI, na Espanha – os 
processos inquisitoriais se dão em 1525, 1574 e 1623 – caracteriza-se, segundo 
Melquíades Andrés, por uma “heteroprática”: uma apropriação enviesada do 
recogimiento, que preferem chamar de dejamiento, presumindo-se iluminados 
e cortando o fio que unia as obras de misericórdia à vida espiritual – só o 
amor basta, segundo eles (1980, pp. 346-348). Anos mais tarde o quietismo, 
presente nos países latinos, seria perseguido por razões semelhantes. A leitura 
herética de obras de espiritualidade, entretanto, não se restringia a grupos de 
virtuosos em oração: entre os livros do célebre Menocchio, lido hereticamente, 
no parecer da Inquisição, estava o Rosario della Gloriosa Vergine Maria, de 
Alberto da Castello (GINZBURG, 2014, p. 73), cheio de meditações para cada 
um dos mistérios.

Concentremo-nos num caso concreto, que talvez nos ilumine acerca 
das sutilezas presentes seja na espiritualidade moderna, seja nas práticas 
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catequéticas. Em 1616 publicava-se um pequeno livro em Augsburg, da 
parte dos jesuítas, repleto de imagens. A justificativa era colhida num adágio 
atribuído a S. Gregório: “O que os doutos lem na escritura acham os idiotas 
na pintura, poque nesta vem o que deuem seguir, nesta vem o que nam 
estendem nas letras”. Segundo o prefácio de Jorge Mayr, “se esculpirão estas 
Imagens de santa Doutrina, ainda que nam tam finas, asim que os pobres com 
mor facilidade as podessem haver” (DOUTRINA CHRISTAM, 1616, p.3). O livrinho, 
que saíra em alemão, latim, grego, francês, italiano, inglês, boêmio, polonês, 
húngaro e espanhol, escrevia-se agora em língua portuguesa.

Para explicação das imagens utilizava-se o texto da Doutrina Christã 
do jesuíta português Marcos Jorge, “o texto catequético mais significativo 
de todo o período moderno em Portugal”, (PALOMO, 2006, p. 71). Seu texto, 
composto por volta de 1561, e aumentado com adições de outro jesuíta, o Pe. 
Inácio Martins, em 1592, organizava-se em torno de uma estrutura dialogada: 
“recolhidos os mininos onde se ha de fazer a Doutrina, fa los ha o Mestre 
persignar, e benzer”, segundo a instrução no primeiro capítulo, “e logo mande 
subir hum minino em hum lugar alto que se possa ver, e ouvir, e perguntelhe o 
que se segue” (DOUTRINA CHRISTAM, 1616, p. 6). Seguiam-se várias perguntas 
sobre os mandamentos, as virtudes, os sacramentos, as obras de misericórdia, 
entre outros pontos de doutrina, todos ilustrados por imagens como a que 
reproduzimos a seguir.

                            
Figura 01 – Ilustração sobre o Pai Nosso

Fonte:  Doutrina Christã do Pe. Marcos Jorge – 1616, p. 20



126

INTERFACES DE LEITURA

Um dos pontos principais, na pastoral católica à época de Trento, era 
o ensino desses rudimenta fidei, e entre eles, a oração. Incluir tais práticas 
espirituais no âmbito da catequese esteve nas intenções de figuras importantes, 
como o arcebispo de Braga, D. Fr. Bartolomeu dos Mártires (PALOMO, 2006, p. 
70). Na imagem acima, que ilustra o verso do Pai Nosso “o pão nosso de cada 
dia nos dá hoje”, ao menos três pontos devem ser considerados: em primeiro 
lugar, a presença de uma imagem física, visível, substituindo a técnica de 
composição de lugar utilizada pelos que meditavam. Não nos enganemos: 
a oração mental por meio de imagens não era nada sofisticada, no âmbito 
da espiritualidade da época – mas talvez não estivesse ao alcance de todos.

Em segundo lugar, há dois tipos de “pão” representados: aquele 
material, alimento do corpo (apresentado pelo anjo à direita, no alto), e o 
espiritual, composto pelas Escrituras (mas o livro representa igualmente a 
doutrina da Igreja) e pela Sagrada Comunhão, apresentada num hostensório 
pelo anjo no centro da figura. Ou, nas palavras a serem lidas por uma das 
crianças, “o mantimento de cada dia, pera o corpo, e pera a alma [...] que 
he o Santissimo Sacramento e a Graça”, (DOUTRINA CHRISTAM, 1616, pp. 25-
26). 

Em terceiro lugar, a importância de, a partir da mnemotécnica 
presente na leitura acompanhada de recitação, de explicações pontuais 
do sacerdote, e do uso de imagens, internalizar a realidade definidora – e 
mesmo, identitária – da eucaristia para os católicos. E, muito embora a prática 
comunhão frequente não se popularizar em Portugal antes do fim do século 
XVII (MARQUES, 2000, p. 560), o preparar-se de cada um dos fiéis para bem 
recebê-la, sobretudo por meio da confissão, misturava, num mesmo nível, 
catequese e aprofundamento espiritual. 

Os meninos, ou as pessoas humildes que se aproximassem de um livro 
com estas figuras, ou de simples “gravuras autônomas ou volantes”, destinadas, 
segundo Palomo, a propiciar, “através da representação visual, o exercício 
da oração e uma prática religiosa e devocional mais pessoal e interiorizada” 
(2006, p. 67), podiam-se identificar, ainda, com os fiéis ajoelhados diante do 
“pão que desce dos céus” e, borrando-se os limites entre a representação física 
e a imaginação, colocarem-se em seu lugar, compondo aquela intimidade 
que, talvez, lhes estivesse vedada por meio do mero texto escrito. 

3 conclusão
Nosso objetivo neste pequeno ensaio foi tão somente apresentar ao 

leitor uma primeira aproximação ao intrigante mundo da leitura espiritual na 
Época Moderna. É realmente difícil compreendê-la em sua totalidade, se é 
que isso alguma vez foi feito. Mais difícil, entretanto, é acercar-se com o mínimo 
de segurança de três tópicos tão importantes do mundo contemporâneo, 
como são a leitura, a subjetividade e a religião, ignorando este seu capítulo 
tão influente. 

Ficaremos felizes se, em tão poucas páginas, houvermos clarificado 
a natureza da leitura espiritual, assim como se afirmou no Ocidente, 
com destaque para os países católicos. Diferentemente do que se faz 
costumeiramente – o livro de Palomo, por exemplo – e, cremos, seguindo muito 
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o gosto foucaultiano de nossa época, não demos destaque aos mecanismos 
de controle sutilmente presentes nas estratégias de doutrinamento que 
lançavam mão da literatura religiosa. Antes, buscamos estabelecer, a partir 
de exemplos pontuais, mas significativos, como a espiritualidade desenvolvia-
se, na primeira modernidade, a partir das diversas modalidades de leitura: seja 
a leitura individual, possibilitada pelo silêncio do recolhimento, seja o ouvir ler, 
como se configuram os Exercícios Espirituais, e as várias práticas coletivas de 
oração da época, seja, finalmente, por meio do entrecruzamente de leitura, 
audição e visualização de imagens destinadas à meditação, e memorização.

Voltemos à livraria católica de onde começamos e excluamos, desde 
já, seus leitores religiosos – freiras, frades, monges, padres – que conservam, 
com menores alterações, as práticas espirituais tradicionais, e aquelas 
desenvolvidas nos séculos XVI e XVII. Lancemos nosso olhar ao católico leigo, 
comum, que remexe com automática curiosidade um molho de escapulários, 
ou compraz-se na leitura a olhos espremidos de uma pequena estampa – 
daquelas, distribuídas ao milhar – com orações de intercessão, para causas 
bastante mundanas. Sua religiosidade não é, sem dúvida, uma degeneração 
daquela que aqui apresentamos, e deve ser compreendida em si mesma. 
Mas o olhar voltado para seu passado – apesar das diferenças, o livro católico, 
publicado em larga escala, surge na primeira modernidade – permite iluminar 
menos as semelhanças – há quem utilize expressões como “Igreja”, “religião”, 
“fé” flexionando-lhes com um tom atemporal – e mais as diferenças, as quais, 
compreendidas de maneira crítica pelo historiador, podem organizar a 
experiência do tempo presente como uma narrativa coerente. 
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grupo Plaft!:
cantando e contando histórias 

- uma ação de leitura
Silvana Maria da Silva Souza

Andréa Pereira dos Santos

1 introdução 

“Escrever é um ato solitário, solitário de um modo dife-
rente de solidão. Escrevo com amor e atenção, ternu-
ra e dor e pesquisa, e quero de volta, como mínimo, 
uma atenção e um interesse” (Clarice Lispector)

Este artigo relata experiências ligadas ao projeto “Plaft: 
cantando e contando histórias – uma ação de leitura”, em 
desenvolvimento no ano de 2015, através de parceria com a 
Sociedade Beneficente Maria Benta (Sobem), localizada no Bairro 
Jardim Nova Esperança, na região noroeste de Goiânia. O projeto 
foi assim nomeado, pois a leitura e a escrita, assim como a música 
fazem parte da função social do ser humano, mediada pela 
comunicação entre as pessoas. Fica também claro que a leitura 
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deve servir de base para a formação do indivíduo, uma vez que, quando 
entra em contato com a leitura – seja ela contada, cantada ou lida –, uma 
criança tem a possibilidade de mudar sua própria realidade e de adquirir a 
capacidade de transformar o mundo.1

Desse modo, torna-se essencial que a criança vivencie, na prática de 
leitura e escrita, as histórias contadas, cantadas, lidas e ouvidas. A partir desse 
momento, desperta-se sua imaginação, sua curiosidade e seu interesse para 
ler e escrever, pois a formação de leitores pressupõe o contato com os mais 
variados textos possíveis. A arte de ler, cantar e contar histórias vividas pela 
experiência de cada pessoa, de cada professor, de cada pai, faz parte da 
atividade humana primitiva. Uma das primeiras manifestações artísticas de um 
ser humano começa a partir do nascimento quando a mãe o habitua a ouvi-
la cantar canções de ninar ao acalentar o bebê para dormir.

A leitura, a história, a literatura infantil são importantes no desenvolvimento 
do processo cognitivo da criança uma vez que estimula vários aspectos da 
aprendizagem.  Por meio da leitura, é possível criar e recriar fantasias daquilo 
que é próprio da vida do indivíduo ou do imaginário de cada um. Sabe-se 
que nos dias atuais, há necessidade de motivação para incentivá-lo ao ato 
de ler e escrever das crianças e jovens, por falta de interesse, do indivíduo, 
de tempo, de condições financeiras, excesso de informação ou até mesmo a 
tecnologia cada vez mais avançada.

Dessa forma, é necessário buscar meios para criar o gosto e o hábito 
de ler, escrever e ouvir histórias contadas e cantadas, a fim de formar sujeitos 
com opiniões próprias em relação a si mesmo e ao mundo que vivem. Mas, 
para isso, algumas mudanças de atitude são de extrema importância, como 
é o caso de que a atividade de leitura das crianças e dos jovens ocorra por 
prazer e não por obrigação, como é comum em alguns ambientes escolares. 
Muitas crianças não gostam de ler e são forçadas de forma abrupta. O tipo 
de leitura oferecida não lhes interessa, o que as desmotiva. Isso acontece 
por despreparo do profissional e até mesmo por falta de observação da 
necessidade da criança ou do jovem no momento de ofertar-lhe a leitura.   

Nesse sentido, o projeto “Plaft: cantando e contando histórias – uma 
ação de leitura” agrega relevância para as crianças e jovens carentes, uma 
vez que incentiva as práticas de leitura ao longo da vida do indivíduo. Serve de 
ferramenta decisiva para sua formação e adquire cultura nas apresentações 
do projeto. Este relato de experiência observa o trabalho de incentivo à leitura 
realizada por uma equipe de professores voluntários, com base em teoria de 
literatura. O texto está estruturado a partir das seguintes seções: definição de 
leitura, discussão teórica, descrição do projeto, relato de experiências acerca 
das atividades desenvolvidas e considerações finais.

1  Há um interessantíssimo texto de Carlos Drummond de Andrade intitulado “Biblioteca 
verde”, em que um menino pede ao pai que lhe compre os 24 volumes encadernados da 
Biblioteca internacional de obras célebres. O pai alega: “Meu filho, é livro demais para uma 
criança”, mas acaba cedendo. “Chega cheirando a papel novo, mata/de pinheiros toda 
verde. Sou/o mais rico menino dessas redondezas.” Depois de passar noites insones, lendo 
e vendo figuras, ele conclui: “Tudo que sei é ela que me ensina./O que saberei, o que não 
saberei/ nunca,/ está na Biblioteca em verde murmúrio/ de flauta percalina eternamente” 
(Drummond de Andrade, 2001, p. 29-31).  
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2 breve histórico acerca da definição de leitura
De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (2001, p. 53), cuja fun-

ção é auxiliar a prática do professor no cotidiano de sua atividade profissional, a leitura: 

 É um processo no qual o leitor realiza um trabalho ativo de cons-
trução do significado do texto, a partir dos seus objetivos, do seu 
conhecimento sobre o assunto, sobre o autor, de tudo o que 
sabe sobre a língua: características do gênero, do portador, do 
sistema de escrita etc.

Os PCNs determinam que a leitura deve ser oferecida aos indivíduos 
de forma a trazer sentido para suas vidas e a fazê-los a refletir e compreender 
o que foi lido. Cada autor possui um ponto de vista a respeito da palavra 
“leitura”. Para Vilson (1996, p.10): 

A leitura é basicamente um processo de representação. Como 
esse processo envolve o sentido da visão; e ler é, na sua essên-
cia, olhar para uma coisa e ver outra. A leitura não se dá por 
acesso direto à realidade, mas por intermediação de outros ele-
mentos da realidade. Nessa triangulação da leitura, o elemento 
intermediário funciona como um espelho; mostra um segmento 
do mundo que normamente nada tem a ver com sua própria 
consistência física. Ler é, portanto, reconhecer o mundo através 
de espelhos. Como esses espelhos oferecem imagens fragmen-
tadas do mundo, a verdadeira leitura só é possível quando se 
tem um conhecimento prévio desse mundo.

Dessa forma, finaliza-se com a palavra de Lajolo (2001, p. 30, apud 
Kilian; Cardoso, 2012, p. 9);

Saber ler e escrever, além de fundamental para o exercício de 
graus mais complexos de cidadania, constitui marca de distin-
ção e de superioridade em nossa tradição cultural. Tanto para 
indivíduos quanto para coletividades. Povos sem escrita costu-
mam ser considerados inferiores, sem história, bárbaros. Talvez 
por isso tenha tanto prestígio com um conceito de literatura que 
a articula tão estreitamente a manifestações escritas.

A escrita é a forma que o ser humano teve para registrar seu 
conhecimento, expressar seus pensamentos e deixá-los inseridos no mundo. 
A partir do registro do conhecimento, o ser humano teve de colocar esse 
conhecimento em diversos suportes, passando por diferentes fases até chegar 
às formas de que se dispõe hoje: o papel escrito ou o meio eletrônico. Segundo 
Higounet (2003, p. 15-16), cada suporte utilizado para registrar o conhecimento 
depende da sociedade, assim como a língua do qual se originou:

[...] numerosas substâncias serviram de suporte às escritas e são 
ainda empregadas em situações excepcionais. Materiais duros 
como a pedra, a ardósia, os tijolos, os cacos de cerâmica, o 
mármore, o osso, o vidro, o ferro, o bronze e outros metais tra-
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zem as tradicionalmente chamadas inscrições. 

Conforme esse mesmo autor, as principais civilizações que faziam seus 
registros em pedras eram os gregos e latinos. Diferentemente dos gregos e 
latinos, os sumerianos e os asiáticos faziam seus registros em “tabletes de argila 
fresca, depois de cozidos ao forno” (HIGOUNET, 2003, p.16). Para obter formas 
livres e discursivas da escrita, o ser humano utilizou-se de objetos mais maleáveis 
como madeira, seda, peles de animais. Mas, antes de optar por esse processo 
de registro em variados suportes, a transmissão do conhecimento era feita 
através do discurso oral.

Desde o momento em que se teve o interesse de transmitir informação 
a gerações futuras surgiu a necessidade de registrar o conhecimento através 
da escrita. Como mostra a história da escrita, os recursos naturais eram 
usados como forma de se comunicar. Os tabletes de argilas foram feitos 
para escrever com os dedos; depois, as técnicas foram se aperfeiçoando 
com o aparecimento de outras fontes como a madeira, o metal, a pedra, 
até chegar ao pergaminho2 e à descoberta do papiro.3 Hoje, com o auxílio 
da tecnologia, pode-se contar com papel do mais simples ao de mais alto 
padrão de qualidade. 

De acordo com Lyons (2011), a evolução da escrita aconteceu 
em várias fases e em várias épocas, graças a povos de diferentes lugares 
(Mesopotâmia, Egito, China, América Central). Foi na Mesopotâmia que se 
deu origem ao tipo de escrita conhecida como cuneiforme (em forma de 
cunha, ferramenta de gravar símbolo em cerâmica). Os egípcios criaram os 
hieróglifos (escrita das pirâmides) e as pictografias (transmissão de uma ideia, 
de um conceito ou de um objeto através de um desenho ou símbolo). Essa 
última forma de escrita surgiu por volta de 3 mil a. C. e, apesar da existência 
milenar, continua sendo usada até os dias atuais na sinalização do trânsito e 
de locais públicos e na representação do design gráfico. A escrita ideográfica, 
de influência chinesa, evoluiu a partir da pictográfica, sendo representada 
através de signos, objetos, ideias e sons. Essa forma de escrita se manifesta 
através de ideogramas (símbolos, gráficos, desenhos, objetos, ideais); é 
associada aos sons e nomeada nos variados idiomas.

Dessa forma, a escrita surgiu e cada povo passou a desenvolver seu 
próprio “símbolo gráfico”, agregando variações até formar o sistema greco-
latino, originando o alfabeto usado até os dias de hoje. Assim como a escrita, 
a linguagens está em constante processo de evolução. A leitura acompanha 
esse desenvolvimento e a cada fase da vida, o indivíduo cria e transforma 
uma nova forma de ver, ler, falar, ouvir e decifrar códigos linguísticos. A leitura 
acompanha as mudanças que vêm ocorrendo na forma de ler o mundo, a 
vida, as pessoas a cada dia que passa. Sendo assim, a escrita exige um novo 
leitor para cada nova geração.

2  O pergaminho era feito do couro cru dos animais.

3  “Criado pelos egípcios, [o papiro] foi o principal suporte da escrita, especialmente no 
Mediterrâneo” (Houaiss; Villar, 2001, p. 2124).  
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A partir da próxima seção, este texto se propõe a discutir teoricamente 
o tema delimitado. 

3 discussão teórica
O conceito de literatura está ligado à escrita; sua aprendizagem interfere 

no processo de formação do ser humano, englobando sua capacitação e 
desenvolvendo o convívio social. Saber ler e escrever significa possuir as bases 
de uma boa educação para a vida. A leitura não deve ser considerada uma 
obrigação para as pessoas, mas sim um prato saboroso que provoca satisfação 
ao degustar. Assim deve ser o livro, feito para ser lido com sabor, com gosto. A 
emoção do leitor deve estar inserida no ato de ler. Para a criança, o livro é um 
objeto especial, diferente dos demais brinquedos, devendo ser apresentado 
como fonte de prazer, de motivação para suas descobertas. Dessa forma, a 
leitura passa a fazer sentido na vida da criança.

A leitura exige uma visão ampla do ponto de vista pedagógico e social. 
Hoje, as crianças precisam ser auxiliadas pelos pais, professores, contadores 
de histórias e por todos os responsáveis, para se tornarem pessoas interessadas 
e capazes de descobrir sua própria criatividade no momento da leitura. O 
PCN (1998 p.59), ressalta:

Uma vez que as práticas de linguagem são uma totalidade e 
que o sujeito expande sua capacidade de uso da linguagem 
e de reflexão sobre ela em situações significativas de interlo-
cução, as propostas didáticas de ensino de Língua Portuguesa 
devem organizar-se tomando o texto (oral ou escrito) como uni-
dade básica de trabalho, considerando a diversidade de textos 
que circulam socialmente. Propõe-se que as atividades plane-
jadas sejam organizadas de maneira a tornar possível a análise 
crítica dos discursos para que o aluno possa identificar pontos 
de vista, valores e eventuais preconceitos neles veiculados.

A partir do momento em que a criança adquire o hábito de ler, ela 
passa a perceber a importância da escrita, do livro, do texto propriamente 
dito. É o que reforça Marina Carvalho, supervisora da Fundação Educar, que 
trabalha com programas de incentivo à leitura. Uma das razões para a queda 
do hábito de leitura entre o público infantil e juvenil é a falta de estímulo da 
família. A prática de leitura deve começar em casa com a família, depois 
necessita ser continuada pela escola e praticada por cada leitor ativo no 
cotidiano. A relação da criança com o livro deve ser construída com amor, 
pois, à medida que ela vai crescendo, seu interesse pela leitura deve ir 
acompanhando seu desenvolvimento. 

A formação do sujeito se configura com o exercício do trabalho de 
leitura inserido na vida do indivíduo. Desde pequenas, as crianças necessitam 
estabelecer uma relação com o meio de convívio. Aos poucos vão sendo 
levadas ao ritmo das palavras e seus significados. Através da linguagem oral 
e escrita, passam a desenvolver a comunicação por meio das atividades de 
ler, escrever, ouvir, sentir e outras.  E, desde esse momento, a leitura começa a 
fazer sentido de forma definitiva na sua formação. Vigotski (2014, p. 56) afirma: 
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“A tarefa consiste em motivar a criança a escrever e ajudá-la a dominar a 
técnica da escrita”.

Com base nessa afirmação, cabe à família a responsabilidade pelo 
desenvolvimento e aprendizado da criança, e à escola também cabe a sua 
parte.   O convívio das pessoas, as experiências, o “saber fazer” no cotidiano 
são formas de aprendizado para qualquer pessoa. Dessa forma, quando 
uma criança vê o pai, a mãe, ou o professor lendo, a cena desperta nela 
o interesse de reproduzir o que observa. A leitura de histórias, por exemplo, 
acarreta conhecimento para o indivíduo da forma concreta de vida, uma 
vez que a criança, ao ouvir a história, vivencia o momento de contação, 
cria imaginação, viaja em pensamento em busca de outras possibilidades 
culturais. A leitura deve ser escolhida, de forma criteriosa, por faixa etária e por 
desenvolvimento cognitivo. As crianças têm seu desenvolvimento marcado 
pelo psicológico e pelo biológico; sua evolução psicológica dependerá do seu 
meio sócio-histórico-cultural, pois cada uma terá necessidades diferenciadas 
no que diz respeito à leitura. 

Por diversos motivos sejam eles de ordem cultural ou social, as famílias 
não disponibilizam de tempo para as práticas de leitura junto aos filhos. 
Deixam essa tarefa para a escola que, na maioria das vezes, também não é 
capaz de atender a tais demandas de forma satisfatória. As crianças precisam 
ser auxiliadas pelos pais, professores, contadores de histórias e por todos os 
responsáveis, para se tornarem pessoas interessadas e capazes de descobrir 
sua própria criatividade no momento da leitura.  O apoio deve ser realizado 
de forma natural através de leitura de livros, textos, revistas, gibis, jornais, visitas 
às bibliotecas, museus, teatro e outros.  Segundo Freire (1992, p. 29),

[...] na prática democrática e crítica, a leitura de mundo e a 
palavra estão dinamicamente juntas. O comando da leitura e 
da escrita se dá a partir das palavras e temas significativos à 
experiência comum dos alfabetizados e não de palavras e de 
temas apenas ligados às experiências de educador.

Embora, na atualidade, sejam encontradas muitas dificuldades 
relacionadas às práticas de leitura de forma significativa, devido ao alto 
fluxo de informações, para reencontrar seu lugar no mundo, o ser humano 
terá de buscar no passado referências para compreender o presente. Nesse 
sentido, o resgate à literatura infantil, no cotidiano da criança, contribui para 
a conquista de uma vida melhor e de um mundo mais humanizado.

Um intermediador da leitura ou um bom contador de histórias têm o 
mesmo valor para o ouvido do indivíduo, uma vez que o leitor e o contador 
de história necessitam de habilidades, de saber o significado da leitura, do 
código linguístico, ou da história contada, além de transmitir o conhecimento 
de modo completo, sem deixar falha no aprendizado. O contador de histórias 
precisa saber narrar de forma a despertar a curiosidade das crianças. É nesse 
momento que a criança utilizará seu imaginário. Um exemplo disso é observado 
nas histórias Menino maluquinho, de Ziraldo, e Sítio do pica-pau amarelo, 
de Monteiro Lobato. Quando as crianças ouvem essas histórias recuperam 
seus sonhos de conversar com seu imaginário. O Grupo Plaft – Cantando e 
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Contando Histórias busca trabalhar dentro dessa perspectiva de forma que a 
leitura passe a ser significativa e divertida para a formação do indivíduo. 

4 descrição do projeto e relatos de experiência
Idealizado por Silvana Maria da Silva Souza, o projeto “Plaft: cantando 

e contando histórias – uma ação de leitura” originou-se de outro projeto criado 
em 2013, na disciplina Teoria da Ação Cultural, oferecida no segundo período 
da Faculdade de Biblioteconomia da UFG. Percebendo a necessidade 
de registrar a ideia, o projeto foi escrito com o auxílio de Juliana dos Reis e 
apresentado na disciplina; colocado em prática em fevereiro de 2014, passou 
a ter uma sessão ao final de cada mês.

Assim que a ideia do projeto foi concluída, os trabalhos começaram 
a ser desenvolvidos. O primeiro passo foi a realização de uma pesquisa 
de campo a respeito das necessidades de leitura da comunidade e seu 
entorno. O resultado foi assustador: a biblioteca mais próxima do bairro está 
situada a cerca de dez quilômetros de distância, no Setor Campinas. Isso, 
indubitavelmente, dificulta o acesso à leitura de todos. Essa falta de contato 
do leitor com a leitura motivou o exercício do trabalho do Grupo Plaft. 

Atualmente, o grupo que desenvolve o projeto conta com cinco 
integrantes fixos, todos voluntários: Silvana Maria da Silva Souza, Gabriela 
Silva Souza, Matheus Menezes Guerra, Jefferson Pereira, Alvina Motta. Além  
desses, existem alguns auxiliares. A formação acadêmica dos integrantes 
segue da seguinte forma: Silvana Maria (pedagoga e cursa o sexto período 
de Biblioteconomia); Gabriela Silva (graduanda em Música – Licenciatura em 
Educação Musical, e trabalha com violão e voz); Matheus Menezes Guerra 
(graduando em Música – Licenciatura em Guitarra); Jefferson Pereira da Silva  
(graduando em Musicoterapia – habilitação em Piano);  Alvina Gomes da 
Mota cursa o ensino médio e é técnica em fotografia; os demais auxiliares são 
estudantes das mais diversas áreas.

Desde seu início, o projeto tem sede na Sobem, uma associação 
filantrópica sem fins lucrativos localizada na Avenida Comercial, no Bairro 
Jardim Nova Esperança, na cidade de Goiânia (GO). Várias atrações 
funcionam no local, tais como: oficinas, aulas de dança, capoeira, atividades 
culturais. O diretor geral responsável pela casa é Sérgio Dias de Araujo. Como 
essa instituição não possui vínculo governamental, o salário dos funcionários 
e as despesas da casa provêm dos projetos que ministram aulas de ballet, 
taekendoo, dança do ventre, entre outros. Alguns cursos têm custos, no 
entanto, o valor é simbólico para facilitar o acesso à comunidade local. Dentre 
os cursos gratuitos destaca-se o de grafite. Atualmente, a instituição mantém 
uma parceria com o Centro Cultural Eldorado dos Carajás e com a OVG.

A pessoa responsável pela Sobem no atual momento é Neide Roberta 
Araujo, que disponibiliza total apoio ao Grupo Plaft para as apresentações 
acontecerem um domingo por mês. A sessão inicia às 10 horas e encerra às 
11 horas, com a realização de leitura, histórias contadas e cantadas, recital 
educativo, brincadeiras e apresentação de vários instrumentos musicais e 
leitura.

As atividades iniciam com a participação de todas as pessoas presentes 
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para a brincadeira de roda, dinâmica em grupo, canto e muita música para 
acompanhar as brincadeiras. No decorrer do tempo, os jogos envolvem 
as crianças em duplas ou em grupos. Logo em seguida é o momento das 
histórias,4 que são contadas através de teatro com fantoches, entonação 
de vozes, mostrando a diferenciação dos personagens e explicando que 
essas e outras histórias são criadas e interpretadas para aquele momento, 
mas também podem ser encontrado nos livros ou criadas até mesmo pela 
própria criança.  A sessão possibilita o contato com o livro: a criança pode 
manuseá-lo, aproveitando para observar as gravuras.  O contador aproveita 
a oportunidade para mostrar as figuras em uma sequência lógica a fim de 
estimular o raciocínio da criança.

Para a produção dos envolvidos, são oferecidos materiais como folha 
de papel, lápis de escrever, lápis de cor, giz de cera. Esse momento oferece 
oportunidade para cada participante construir sua história e transcrevê-la 
para seu colega por meio da ilustração da história que foi criada. Para finalizar 
a sessão, apresentam-se instrumentos musicais, com um recital diferenciado 
em cada sessão.   De forma dinâmica e muita diversão, agregando leitura, 
histórias, música, brincadeiras, uma sintonia envolve crianças, jovens, pais, 
professores e todos os participantes, vinculando o prazer de ler ao ato de 
brincar. Isso está sendo observado a cada sessão realizada. O depoimento 
dos pais e dos participantes de modo geral mostra o quanto o projeto surgiu 
no momento certo para a comunidade. A cada apresentação, o número 
de participantes aumenta. No início contava-se com trinta crianças e jovens 
participantes; ultimamente cerca de cem crianças, jovens e pais se envolvem 
nas atividades. A intenção do grupo Plaft é trazer todos para fazer parte dessa 
família de leitura.

No trabalho de conclusão de curso de Educação Musical da 
Universidade Federal de Goiás, Gabriela Silva Souza analisou, de 2014 a 2015, 
através de observação, de depoimentos dos pais, professores e pessoas 
envolvidas no projeto, a percepção da aplicabilidade da educação musical 
na prática da contação de histórias. Os depoimentos dos participantes da 
pesquisa mostraram o quanto o Plaft está atingindo um número de público 
cada vez maior.

Ademais, o Grupo Plaft conta com o apoio da comunidade do Bairro 
Jardim Nova Esperança em razão de alegrar as crianças locais e de várias 
unidades escolares, Cmeis e creches de Goiânia. Além desse trabalho, o 
grupo oferece o minicurso “A arte de contar histórias”. Para fazer a divulgação 
do projeto foi feita uma página no Facebook denominada Grupo Plaft – 
Cantando e Contando Histórias

5 conclusão
Formar leitor torna-se um dever para aquele que acredita que 

o ser humano pode ser transformado através da inserção cultural com as 

4   Uma história que agrada imensamente a plateia é A Dona Baratinha. Por ter caráter 
musical, conta-se com o apoio da professora musicista Gabriela Silva Souza, que é responsável 
pela trilha sonora.
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experiências vividas no seu cotidiano. A prática de leitura deve ser exercida 
com todas as pessoas que necessitam de estímulos. O projeto “Plaft: cantando e 
contando histórias – uma ação de leitura” realiza um trabalho social, voluntário, 
espontâneo, no qual cada integrante faz a sua contribuição. Voltado para o 
incentivo e experiências com a leitura das crianças e jovens da comunidade 
do Jardim Novo Esperança, através da leitura, da música, da contação de 
história, do conto, do canto, das brincadeiras, dos instrumentos musicais e do 
entretenimento – recursos excelentes para a mediação da leitura e da escrita 
por meio da disseminação cultural do Grupo Plaf.

Nesse sentido, o projeto cria oportunidade para que a comunidade 
se conscientize da importância da leitura, da história, da música, e a partir da 
convivência com vários textos escritos, lidos, cantando e contando, passa-
se a interagir com a leitura e com a escrita através do entendimento das 
histórias. Espera-se que as experiências de leitura realizada através do  Grupo 
Plaft,  possam contribuir para a integração do aprendizado e desenvolvimento 
da leitura de crianças, jovens e que essa iniciativa sirva de inspiração para 
aqueles que acreditam no aprendizado da leitura e da escrita por meio da 
integração do grupo. Sendo assim, cabe ao Grupo Plaft o desafio de dar asas 
à criatividade e inovar atividades para atrair cada vez mais os participantes 
das sessões de Domingo na SOBEM. 
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Philadelphia Library, de George Bacon Wood, 
demonstra a suntuosidade de uma biblioteca do sé-
culo XIX. Ao mesmo tempo retrata o interesse da mu-
lher, burguesa, em busca de leitura. Ao que parece, 
um lazer, dado que ela é acompanhada pelo seu 
animal de estimação.

Philadelphia Library (1875)
George Bacon Wood. 



Leitura e ciência 
da informação

Lígia Maria Moreira Dumont1

1 Professora titular da Escola de Ciência da Informação da Universidade Fe-
deral de Minas Gerais- UFMG.

introdução
A Ciência da Informação possui perspectiva bastante pecu-

liar no que concerne ao objetivo da ação leitura. O enfoque dos 
seus estudos e pesquisas é voltado para o entendimento da leitura 
como processo mediador entre o leitor e a informação, visando a 
obtenção de conhecimento. Parte também do pressuposto que a 
leitura é uma ação social. Porém, ao se agregar a terminologia “so-
cial” à ação leitura, o que se deseja é também estudar a circulação 
da informação, “os processos e relações que ocorrem no cotidiano 
dos indivíduos, segmentos, classes e instituições sociais” (CARDOSO, 
1994, p.111), na medida em que se pode considerar como social 
qualquer sistema de produção, processamento e uso da informa-
ção, uma vez que este acontece entre grupos, segmentos e classes. 

As pessoas leem para estarem — e por estarem — inseridas 
em um determinado grupo social. Desde o início da Idade Moder-
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na, aprender a desenhar, ler e escrever tornou-se uma necessidade. O ingres-
so nas sociedades ocidentais do domínio da leitura e da escrita é um dos 
maiores fatores de mudança cultural, na passagem para a era moderna. A al-
fabetização de um número maior de pessoas, a circulação da palavra escrita 
e a difusão da leitura silenciosa, constituíram transformações decisivas na vida 
das pessoas. Ler por obrigação de trabalho e ler por prazer são ações que 
também se transformaram com as mudanças ocorridas nas formas de conví-
vio social  a passagem do coletivo para o privado. Com a evolução da leitura, 
de oral para silenciosa, o culto à intimidade foi valorizado em novos modelos 
de comportamento, que acompanharam e caracterizaram esse processo.

Nas sociedades dos séculos XVI a XVIII a multiplicada circulação do 
escrito transformou as formas de sociabilidade, permitiu novos pensamentos 
e até modificou relações de poder. Na evolução da sociedade inglesa, por 
exemplo, autores destacam alguns progressos que tiveram a leitura como fa-
tor motivador. Confirmam que, ao se adotar o protestantismo e a obrigato-
riedade da leitura da Bíblia, na verdade o que se obteve foi a formação de 
cidadãos, erradicando-se o analfabetismo. Tal fato foi historicamente com-
provado, ao se constatar a superioridade do exército inglês que sabia ler e, 
portanto, podia receber ordens escritas e decifradas por todos. Tem-se tam-
bém como outra consequência, desencadeada pela difusão da leitura, a 
formação de classes operárias esclarecidas, que se organizaram e resgataram 
sua cidadania através de lutas sociais, tendo como base sindicatos e associa-
ções bem estruturadas. A partir do século XVIII os livros tornaram-se ainda mais 
numerosos, houve o acréscimo de maior número de pessoas que passaram a 
ler, bem como se aperfeiçoaram as competências dos modos de leitura. 

Segundo ELIAS (1994), na sociedade da Corte, o livro não desempe-
nhava o mesmo papel que na burguesia. Na primeira, o convívio social e o 
mercado de valores de prestígio formavam o centro da existência de cada 
pessoa. Os livros faziam parte e davam continuidade à conversação e aos jo-
gos sociais; seu reconhecimento como ferramenta valiosa para os estudos e a 
conscientização amedrontou os que detinham o poder, ao verem prenúncios 
de mudanças numa classe social emergente. Para o autor, “o aumento da 
demanda de livros numa sociedade constitui bom sinal de um avanço pro-
nunciado no processo civilizador, porque sempre são consideráveis a transfor-
mação e a regulação de paixões necessárias, tanto para escrevê-los quanto 
para lê-los.” (p.229)

O processo de leitura
Há certo consenso entre os pensadores da ação leitura, que para se 

tornar um leitor proficiente, leva-se algum tempo para que este se aperfeiçoe 
e domine os mais diversos recursos que se encontram inseridos, embutidos em 
um texto. Certamente, começa-se com textos que utilizam linguagem mais 
direta, explícita e aos poucos o leitor vai galgando os patamares até se tornar 
um leitor “feito”, ou seja, aquele que sabe extrair sentidos do texto.

Iser (1974) assim classifica um leitor apto:
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O leitor faz efetivamente o texto revelar sua multiplicidade po-
tencial de associações. Tais associações são produto do traba-
lho da mente do leitor sobre o material bruto do texto [...] Essa 
interação só pode existir através do processo de leitura [...] algo 
que não está formulado no texto e contudo representa sua in-
tenção. (p.21-22)

Pode-se, portanto, afirmar que alguns patamares são imprescindíveis 
para se dominar o ato da leitura:

• saber decodificar o alfabeto é fundamental;
• desenvolver o gosto pela leitura;
• saber ler criticamente, sozinho;
• ter habilidades informacionais, ser inquiridor.

ECO (1997) assim define um leitor:

O leitor empírico é você, eu, todos nós, quando lemos um texto. 
Os leitores empíricos podem ler de várias formas, e não existe 
lei que determine como devem ler, porque em geral utilizam o 
texto como um receptáculo de suas próprias paixões, as quais 
podem ser exteriores ao texto ou provocadas pelo próprio tex-
to. (p.14)

A leitura é um processo cognitivo complexo, para entendê-lo necessi-
ta-se adentrar em outras áreas do conhecimento que também a pesquisam. 
A leitura é uma experiência e se encontra submetida a diversas variáveis que 
não podem deixar de ser verificadas, ao se tentar teorizá-la. 

abordagem interdisciplinar da ação leitura
A linha de pesquisa Leitura e Ciência da Informação, dentre as diver-

sas interferências que podem influenciar a ação leitura, parte do pressuposto 
da existência de três fatores basilares da efetivação e introjeção — ou apro-
priação — de conhecimentos pela leitura, que se interpenetram fortemente:

• Sociologia (contexto);
• Psicologia (motivação);
• Semiologia (sentido).

A fundamentação teórica interdisciplinar das pesquisas demonstra cla-
ramente que esses três componentes do estudo da leitura (contexto, sentido, 
motivação), advindos, em princípio, de diferentes áreas do conhecimento, se 
apresentam intrinsecamente ligados a componentes cognitivos, que intera-
gem entre si em processo constante, dinâmico, tendo como base fundamen-
tal o cenário sociológico. 

Tais fenômenos, todos advindos de fatores sociais, interagem e itera-
gem fortemente, caracterizando o tradicionalmente chamado “gosto” por 
determinado tipo de leitura e na almejada introjeção de conhecimentos.
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cOnteXtO
O comando da leitura se dá a partir de temas significativos, familiares, 

a compreensão do texto enreda-se na percepção entre o texto e o contexto. 
Contexto imbrica fortemente com subjetividade, apesar do locus, do segmen-
to social, tenderem a igualar as pessoas; porém a subjetividade as diversifica.

Ir de encontro à sua realidade, ao cotidiano e contexto do universo do 
leitor é de vital importância para a efetivação da leitura, pois tal componente 
é um dos principais fatores que possibilitam a aquisição de bagagem didáti-
co-informacional valiosa para as pessoas envolvidas na leitura. E a motivação 
perpassa por essas variáveis, próprias do sujeito/leitor e seu ambiente.

MOtiVaÇÂO
Shera (1972), um dos autores mais importantes da fundamentação da 

Biblioteconomia contemporânea, reconhece a função do livro e da leitura 
como partes integrantes do processo cognitivo. Tal afirmação baseia-se na 
alusão do autor quanto à formação biológica e psicológica do leitor, desta-
cando a motivação como o fator mais importante na efetivação da leitura. 
Todo seu pensamento e seus escritos apresentam-se de forma bastante didáti-
ca, compatível com as diretrizes científicas da época, complementadas com 
tabelas “psicológicas” de aprendizado, causas, consequências e resultados 
da ação leitura.

De fato, quando um leitor decide ler, esta ação é motivada por algum 
estímulo; algo no texto o atrai, há um desejo. Existem dois tipos de motivação 
considerados básicas para a efetivação da leitura: 

1. leitura utilitária: com fim definido, ganhar prestígio, status;
2. leitura como lazer: para descansar, relaxar, fruição.
A primeira é investigativa, com efeitos para estudos ou atividades de 

trabalho, ou para integrar-se em determinado grupo social, é em geral seletiva 
e localizada, responde diretamente à intenção imediata do leitor. A segunda, 
ao contrário, não é feita com o objetivo específico de recolher informação do 
texto; quando se lê um romance, ou mesmo um ensaio, um jornal ou revista, 
o motivo é muito mais a experiência e o prazer que a leitura proporciona do 
que a busca de informação. Certamente as publicações informativas podem 
proporcionar os dois efeitos, muitas vezes todo tipo de leitura.  Entretanto, já 
sabemos que o leitor apropria-se de informações, algumas deliberadamente, 
outras inconscientemente, transformando-as em conhecimento, que poderá 
ser utilizado posteriormente nas ações do dia a dia.

sentidO
Desde os seus primórdios, a Biblioteconomia e a Ciência da Informa-

ção preocuparam — evidentemente com as nuances de época — com as 
necessidades de informação do sujeito por sua ótica, ou seja, o constante cui-
dado em oferecer leituras a partir do seu perfil. Em outras palavras, a informa-
ção que teria sentido para aquele determinado leitor. Em passado recente, 
a grande maioria das informações organizadas se encontrava codificada no 
suporte livro, e agora com o crescimento exponencial da informação digita-
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lizada, o constante cuidado em fornecer a leitura — ou informação — conti-
nua o mesmo, ou seja, a leitura que faça sentido para aquele determinado 
leitor. A literatura apresenta, principalmente de autores da área de estudos de 
usuários e referência, a constante preocupação em entender como o livro, 
principal suporte da informação, podia proporcionar sentido para um leitor e 
outros não, ou ainda sentidos diferentes, dependendo de seu perfil.

Pode se considerar que a compreensão da escrita causa impacto, no-
vidade, ruptura; as palavras são signos, até darem sentido ao leitor; o leitor 
reúne sentidos isolados, consolidando-os em uma estrutura.

Portanto, pode-se afirmar que a efetivação da ação leitura instaura-se 
por MOVIMENTOS CONCOMITANTES — contexto, motivação e sentido — po-
dendo ser representada pela figura:

Figura 1 - Componentes fundamentais da efetivação da leitura.

Fonte: elaboração própria, 2016.

Tais constatações levam a se postular uma hipótese para a teoria de 
efetivação da leitura, que ocasiona a apropriação, introjeção de informa-
ções e que, em sequência, poderão gerar conhecimento. A leitura se efetiva 
quando há a conjunção da motivação, de seu contexto e o sentido dado à 
leitura pelo LEITOR, vindo assim a apropriar determinado conhecimento.

apropriação da informação
Chartier (2001) reconhece o vínculo essencial entre as palavras em sua 

materialidade, que suporta os textos, e as práticas de apropriação, que são 
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as leituras. Assim, vemos que o processo de interiorização de um certo tipo de 
representação, classificação ou apreciação, se expressa mais tarde em práti-
cas e campos populares. Complementa:

Há duas maneiras de ler um mesmo livro: seguindo a ordem 
cronológica da escrita dos textos, ou seguindo a construção 
que eu mesmo propunha. Minha advertência demonstra uma 
tendência inconsciente, implícita, para limitar essa liberdade de 
apropriação ao dizer que não uma só maneira, mas sim duas 
[..]. Parece-me que esta tensão estabelece-se entre as forças 
que tentam disciplinar e as liberdades que inventam um espaço 
de produção livre. (p.86) 

conclusões
Muitas pessoas identificam livros que causaram grandes impressões e, 

subjetivamente, mudou a forma deles pensarem. Alguns destacam até um 
livro que mudou a sua vida. Se é plausível que algo em princípio simples como 
um livro causa impressões que mudam uma vida, talvez, então, ele tenha o 
poder de causar mudanças na função e na estrutura do cérebro. 

Apesar de várias teorias literárias e da linguística descreverem a cons-
tituição de uma história escrita, a pesquisa neurobiológica está começando 
a elucidar as redes cerebrais que se ativam quando estão processando uma 
história. Até então, esses estudos haviam se focado na resposta imediata a 
histórias bem curtas.  

A atual teoria neurobiológica que investiga histórias descreve as re-
giões da rede cerebral que se ativam e que, presumivelmente, sejam as res-
ponsáveis pelo processamento cognitivo das histórias de ficção, enquanto 
estão sendo lidas. Tarefas em plena atividade de uma ação são tradicional-
mente utilizadas para identificar as redes funcionais do cérebro. No entanto, o 
estado de repouso vem se tornando uma ferramenta comum para identificar 
padrões consistentes correlacionados à ação, denominados redes de estado 
de repouso, “resting-state networks”. 

Sabe-se que mudanças transitórias são causadas por intervenções 
cognitivas e emocionais, mas não se sabe quanto tempo essas mudanças 
persistem. Algumas mudanças parecem ser devido a uma ativação transitória 
de regiões específicas, que persistem por minutos a horas, enquanto outras 
por longos períodos de tempo e podem representar uma “reorganização cor-
tical”. 

As premissas descritas embasaram a pesquisa de Berns et al. (2013), 
quando a amostra de 21 participantes (12 mulheres e 9 homens) do experi-
mento cujo objetivo era verificar se alguns dias após o término de determina-
da leitura, alguma parte do cérebro que se ativou durante esta leitura,  assim 
permaneceu e por quantos dias durou tal atividade.

Todos os sujeitos da pesquisa se submeteram a exames psicológicos e 
não utilizavam medicamentos. A idade variava entre 19 e 27 anos e a dura-
ção da pesquisa foi de 19 dias, sempre no mesmo horário. Os participantes se 
submeteram todo esse período a exames de ressonância magnética do cére-
bro, em pleno estado de repouso, inclusive de olhos fechados. 
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Foram identificadas algumas mudanças significativas de conectivida-
de entre o início e o fim da história lida. O primeiro conjunto de contrastes das 
ressonâncias mostrou correlações positivas que mudaram significativamente 
no início e no final da história. Esta foi uma pequena rede de oito nós e oito 
conexões, todas no cerebelo. A mesma série temporal dessa rede mostrou 
uma tendência monotônica na maioria dos dias, mas, curiosamente, o maior 
aumento em correlações foi após o primeiro dia da leitura à noite. Durante o 
período de leitura, a correlação flutuou, porém não abaixo dos níveis da fase 
anterior, e levantou-se no último dia da história, tendo um aumento contínuo 
nos dias após a finalização da leitura.

Devido às tendências monotônicas e à preponderância de mudanças 
de conectividade nas regiões do cerebelo, os autores não consideram que 
tais manifestações na região cerebelar foram ocasionadas pela história. Os 
resultados sugerem mais um mecanismo potencial, pelo qual a leitura de his-
tórias não só fortalece as regiões de processamento da linguagem (fase da 
leitura da pesquisa), mas também um potencial mecanismo de “incorpora-
ção semântica“, observado nos cinco dias após o término da leitura.

É importante assinalar que as ativações do cérebro durante as três 
séries de contrastes, que compararam entre si os períodos de antes, durante 
e após a leitura, foram diferentes: a primeira (comparação entre início e fim 
da história) aconteceu na região do cerebelo, a segunda, estimulada pela 
leitura, fortemente na região temporal e a após a leitura, que ativou a região 
somatossensorial do cortex, onde são “incorporados os sentidos semânticos”.

 Em suma, as conclusões desse experimento, ao detectar mudan-
ças no cérebro humano durante e após a ação leitura, contribuem fortemen-
te para a tese da apropriação de conhecimentos pela leitura, defendida 
pela Ciência da Informação. Certamente a “incorporação de sentidos se-
mânticos” realizada pelo córtex cerebral, pode traduzir-se em conhecimento, 
que em uma determinada fase da vida, possui chance de ser resgatada e 
utilizada no cotidiano dos leitores.

Vale também lembrar que é essencial para a ampliação e desenvol-
vimento de habilidades de leitura mais complexas, o leitor entrar em conta-
to com dificuldades ou, no caso, novidades. Pode-se dizer que a incorpora-
ção de ideias novas, cada vez mais elaboradas, diversificadas e provenientes 
de várias fontes seja o caminho para a formação de sujeitos, cidadãos livres 
para pensar. Acredita-se, também, que por estarem integrados na socieda-
de, sujeitos renovadores, revolucionários, leem leituras diversificadas, lembran-
do que não necessária e exclusivamente advindas de textos: constituem seu 
repertório intertextual, com informações que lhes propiciam uma reação de 
inquietação, de estranhamento, ou seja, novo conhecimento.
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1 introdução
Na sociedade contemporânea também denominada de 

“sociedade da informação”, há a predominância da produção de 
uma grande quantidade de informação, proporcionada principalmente 
graças ao desenvolvimento das Tecnologias de Informação (TICs). De 
acordo Moura (2006) a explosão informacional, caracterizada, sobretudo, 
pela aceleração dos processos de produção e de disseminação da 
informação e do conhecimento, acelerou o que se convencionou chamar 
“sociedade da informação”, caracterizada pelo elevado número de 
atividades produtivas que dependem da gestão de fluxos informacionais, 
aliadas ao uso intenso de tecnologias de comunicação e informação.
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Diante desse contexto, os estudos sobre competência informacional 
ganham cada vez mais espaço, pois, a capacidade de lidar de maneira 
eficiente com a informação é fator de sobrevivência.

Nessa perspectiva, Campello (2003), afirma que a Sociedade da 
Informação é o espaço mais abrangente por onde trafega o movimento da 
competência informacional. É um ambiente tão mutante que exige novas 
habilidades para sobreviver nele. Conforme comprova os estudos da autora, 
um período de mudanças profundas na educação e de intenso aumento 
da acessibilidade à informação, proporcionados pelas TICs, é também uma 
oportunidade de desafiar bibliotecários a planejar um futuro proporcionalmente 
superior para os ambientes informacionais, pois, é ao mesmo tempo um 
momento complexo e potencialmente desafiador em todos os sentidos.

No contexto acadêmico, algumas autoras têm empreendido esforços 
para entender como se dá o processo de competência informacional, dentre elas 
se destacam Carol Kuhlthau, Bernadete Campello, Janaina Fialho e Kelley Gasque.

A pesquisa propõe analisar a construção do Trabalho de Conclusão 
de Curso (TCC) de alunos do curso de direito sob a ótica do modelo de 
processo de busca de informação (ISP) desenvolvido por Carol Kuhlthau.
Para o desenvolvimento do trabalho foi relatado o contexto da pesquisa ; a 
descrição conceitual do modelo ISP ; foi também realizada uma entrevista 
por meio de questionário; análise dos resultados, aplicação do modelo ISP à 
pesquisa realizada, e por fim, a discussão dos resultados encontrados diante 
da aplicação do modelo. 

2 contexto da pesquisa
A pesquisa foi realizada com alunos de graduação do Instituto 

Aphonsiano de Ensino Superior (IAESup), foi analisado o processo de elaboração 
do Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) desses discentes.  O estudo foi 
feito por amostragem, onde foram convidados por meio de email; 25 (vinte e 
cinco) graduandos do último período do curso de direito.

O Instituto Aphonsiano de Ensino Superior é localizado na cidade 
de Trindade – Goiás,iniciou as suas atividades no ensino superior no ano 
de 2000,possui quatro cursos de graduação: direito,pedagogia,ciências 
contábeis e administração de empresas. A instituição também contempla 
cursos sequenciais e de pós graduação – lato sensu.

O modelo conceitual de competência escolhido foi o modelo ISP, pois, 
caracteriza a atividade de pesquisa em estágios conhecidos como iniciação, 
seleção, exploração, formulação, coleção e apresentação. E dessa forma, 
pode dar uma visão mais ampla do processo de pesquisa feita pelo grupo 
de alunos estudados, pois, na elaboração de um TCC, as fases da pesquisa 
percorrem os caminhos descritos por Kuhlthau. 

3 O modelo isP : concepção e etapas
O modelo ISP desenvolvido por Carol Kuhlthau, pesquisadora do Centro 

Internacional de Pesquisa em Bibliotecas Escolares (CISSL),nos Estados Unidos, é 
fundamentado na teoria construtivista da educação, tendo  como referencial 
teórico os pensamentos de John Dewey (1859‐1952), Jerome Bruner (1915‐ ) 
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e George Kelly (1905‐1967). De acordo com o modelo ISP o aprendizado é 
colocado como processo dinâmico, em que todos os aspectos da experiência 
se interagem. De acordo com Kuhthau a experiência prévia da pessoa, a 
área do conhecimento em que se está pesquisando, o tempo que se tem 
para pesquisar, as emoções Influenciam no comportamento informacional.

A inspiração para a construção do modelo foi à própria atuação de 
Kuhlthau como bibliotecária, pois, percebia que os alunos chegavam eufóricos 
e confusos à biblioteca, quando tinham que fazer a pesquisa escolar.

O modelo ISP engloba os domínios: afetivo – sentimentos; cognitivo 
-pensamentos e físico – ações, comuns a cada estágio. Na concepção 
de Kuhlthau (2004), os alunos normalmente experimentam o processo de 
construção em uma série de estágios, onde ocorrem mudanças nos sentimentos, 
pensamentos e ações. Desse modo, a autora  caracteriza os estágios de 
iniciação, seleção, exploração,formulação, coleção e apresentação do 
Modelo ISP, conforme descrito no ilustração abaixo:

Fonte: Kuhthau (2004)

O primeiro estágio do processo de busca da informação é 
denominado iniciação, ocorre quando o aluno reconhece que necessita 
de informação para completar uma atividade de pesquisa, normalmente 
nessa fase, ele expressa sentimentos de incerteza e apreensão, faz reflexão 
a respeito da atividade com o fito relembrar sobre projetos anteriores 
em que tenha obtido informação e para identificar prováveis tópicos 
de pesquisa alternativos. As ações nessa fase normalmente envolvem 
discussão de possíveis assuntos e abordagens.

Durante o segundo estágio, caracterizado como seleção, continuam  
sentimentos de incerteza ; as atividades principais são identificar e selecionar 
um tópico geral de pesquisa. De acordo com Kuhlthau (2004), sentimentos de 
incerteza muitas vezes dão lugar ao otimismo depois da escolha do tópico 
e há uma prontidão para iniciar a busca. Os pensamentos se centram em 

Figura 1 - Processo de Busca de Informação
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contrapor os tópicos possíveis de pesquisa a determinados critérios como 
interesse pessoal, informação disponível relacionado ao tópico, esforço e 
tempo que serão gastos.

Já o terceiro estágio nomeado de exploração, tem como características 
sentimentos de confusão, incerteza e dúvida, que frequentemente aumentam 
durante este período. De acordo com Kuhlthau para muitos alunos, esse é o 
estágio mais difícil do processo. A atividade principal é buscar informação 
sobre o tópico ou questões de pesquisa.

Os pensamentos se focam no fato de o aluno tornar‐se orientado e 
suficientemente informado sobre o assunto, com a finalidade de determinar 
um foco para a pesquisa ou um ponto de vista pessoal. A informação 
localizada normalmente entra em conflito com conhecimentos prévios, e essa, 
proveniente de diversas fontes, muitas vezes apresenta aspecto inconsistente 
e incompatível. As ações dizem respeito à localização de informação sobre a 
questão escolhida, prática de leitura para se tornar informado e relacionamento 
da nova informação ao que já é conhecido.

O quarto estágio denominado formulação é para muitos estudantes 
o momento decisivo do processo, em que o sentimento de incerteza diminui 
e aumenta a confiança. A atividade principal é constituir um foco a partir 
da informação encontrada, por meio de leitura e reflexão sobre o tópico 
ou problema. Os pensamentos envolvem identificar e selecionar ideias para 
formar uma perspectiva focada sobre o tópico. As estratégias estão em torno 
de leitura e reflexão, conversa e escrita sobre temas e ideias.Se esse processo 
de construção ocorre, o tópico torna se mais personalizado. Nessa fase, uma 
mudança nos sentimentos é normalmente experimentada, destacando o 
aumento do sentimento de confiança e de clareza sobre o assunto.

Coleção é o quinto estágio do modelo ISP, nessa fase nota se uma 
interação mais efetiva e eficaz entre o aluno e o sistema de informação. De 
acordo com FIALHO(2009) nesse ponto, a atividade é reunir informação sobre 
o tópico focado. Os pensamentos se centram em buscar uma forma de definir 
e dar suporte ao foco. As ações de pesquisa envolvem selecionar informação 
pertinente e fazer anotações detalhadas do que esteja relacionado 
especificamente ao foco, já que, depois do estágio de Formulação, 
informações generalizadas já não têm mais relevância. A autora reforça que 
o aluno, com um senso claro de direção, pode especificar sua necessidade 
de informação relevante e direcionada, facilitando uma busca abrangente 
dos recursos disponíveis e ainda acrescenta que sentimentos de confiança 
continuam a aumentar, à medida que o de incerteza diminui, com interesse 
mais profundo pelo projeto.

O sexto estágio apontado por Carol  Kuhlthau é denominado 
apresentação consiste em terminar a busca de informações;identificar 
necessidade de informações adicionais; considerar o limite de tempo;observar 
a redundância crescente e decrescente; esgotar os recursos. Nessa fase surge 
o sentimento de alívio, ás vezes satisfação ou ainda de desapontamento. É o 
momento também de conferir as negligências, informações e as referências, 
fazer elaboração de esquema, redigir rascunho e versão final com bibliografia, 
uma estratégia é voltar às fontes de informações para fazer uma última busca.
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O último estágio do modelo de Kuhlthau é chamado de avaliação 
este é o momento de avaliar o processo de pesquisa  aumentar o auto 
conhecimento; identificar problemas e êxitos; planejar estratégias de 
pesquisa para  futuros  trabalhos ; surgem sentimentos de realização ou de 
desapontamento;avalia se o uso do tempo; o uso de fontes de informação e 
a ajuda do bibliotecário.Uma estratégia que pode ser usada é o esboço da 
linha do tempo;fazer fluxograma;discutir com o professor e o bibliotecário e 
redigir síntese.

De acordo com Dudziak(2003) o trabalho de Kuhlthau é o mais 
proeminente neste período, por construir, a partir de experiências de busca 
euso da informação, um modelo descritivo dos processos de aprendizado a 
partir de busca e uso da informação.

4 análise dos resultados
 Os dados foram obtidos por meio de questionários com 

questões fechadas, enviados via email à 25 (vinte e cinco)alunos, onde 
20(vinte) deles responderam as questões, 3(três) enviaram as respostas após 
o prazo estabelecido para envio das respostas,por esse motivo não foram 
analisadas e 2(dois)alunos responderam ao email informando que não teriam 
disponilibilidade para responder ao questões.

As porcentagens foram calculadas e tabuladas em gráficos, como a 
finalidade de proporcionar uma visualização melhor dos dados.É importante 
salientar que essa pesquisa foi realizada no mês dezembro do ano de 2014, final 
do semestre letivo no IAESup, e por isso a maioria das perguntas foram feitas 
no pretérito,pois,grande parte dos alunos entrevistados já haviam concluído 
o TCC.

4.1 Dados de identificação
Os primeiros itens do questionário foram perguntas de identificação, 

sendo que só a partir da quarta questão começou a ser perguntado 
efetivamente sobre as fases de elaboração do TCC.Como observamos abaixo 
a maioria das estudantes entrevistadas são do sexo feminino, com faixa etária 
predominante de 25 a 30 anos.

  Gráfico 1 - Sexo dos pesquisados
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Fonte: Elaborado pela autora, 2016.
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4.2 Processos de pesquisa: iniciação, seleção, exploração,formulação, coleção, apresen�
tação e avaliação

 A primeira pergunta a respeito da elaboração do TCC,consistiu 
em saber qual o sentimento do graduando em relação a necessidade de 
desenvolve lo. De acordo com as respostas 46% dos entrevistados se sentiram 
inseguros, 34% se sentiram confusos; 18% com dúvidas e somente 2% otimistas. 
Sendo que nenhum entrevistado teve o sentimento de segurança. Conforme 
demonstrado no gráfico abaixo:

  Gráfico 2 - Sentimento em relação a necessidade de realizar o TCC

Fonte: Elaborado pela autora, 2016.

Em relação a maior dificuldade dos alunos em desenvolver o trabalho 
, a maioria 37% responderam que o maior desafio foi a delimitação do 
tema; 29% a identificação das necessidades de informação; ao passo que 
21% consideraram a produção e estruturação da redação do trabalho e 
somente 13% tiveram a busca e recuperação da informação, como a maior 
dificuldade.A verificação pode ser feita na figura abaixo:

Gráfico 3 - Dificuldades na realização do TCC
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A pergunta seguinte se referiu ao sentimento adquiro pelo alunos 
após a superação das dificuldades anteriormente mencionadas.A maioria 
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representada por 42% sentiram alívio, já 28% ficaram mais otimistas, 18% 
sentiram disposição para iniciar o TCC e a minoria composta por 12% ainda 
permaneceram com insegurança.

Gráfico 4 - Sentimento após superação das dificuldades

Fonte: Elaborado pela autora, 2016.

Quando foi questionado sobre quem foi a primeira pessoa que o 
graduando buscou orientação, a maioria equivalente a 58% recorreram 
primeiramente ao professor orientador, 38% se dirigiram ao bibliotecário e 4% 
buscaram orientação com colegas de classe e nenhum dos entrevistados 
teve interesse em buscar orientação com outros colegas.

Gráfico 5 - Primeira pessoa procurada pelo graduando para auxiliá-lo no TCC

Fonte: Elaborado pela autora, 2016.

Ao serem questionados sobre onde fizeram a primeira busca de 
informações 62% afirmaram terem ido à própria biblioteca do IAESup , 30 
% recorreram à sites de buscas, 6% em bibliotecas virtuais e apenas 2% em 
bibliotecas de outras universidades. Notamos que a busca de informações na 
biblioteca da instituição é predominante.
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Gráfico 6 - Local da primeira busca de informações

Fonte: Elaborado pela autora, 2016.

Os entrevistados afirmaram que a maior parte da informação utilizada, 
71%, foi retirada de livros impressos, em segundo lugar em periódicos, 
representando 22%, e em terceiro lugar correspondente à 17% as bases de 
dados, sendo que nenhum dos alunos entrevistados utilizaram livros eletrônicos.

Gráfico 7 - Fonte de informação utilizada

Fonte: Elaborado pela autora, 2016.

A respeito  do sentimento em relação ao processo de busca de 
informações 48% se sentiram confusos, 42% inseguros, 8% confiantes e apenas 
2% otimistas.Como se pode conferir abaixo:

Gráfico 8 - Sentimentos em relação ao processo de busca de informações

Fonte: Elaborado pela autora, 2016.
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Ao serem questionados se sentiram dificuldades em extrair informações 
relevantes do conteúdo encontrado, 54% que representa a maioria dos 
alunos respondeu que sim, 42 % disseram que na maioria das vezes e a minoria 
composta por 4% afirmaram que não tiveram dificuldades.

Gráfico 9 - Dificuldade em explorar conteúdo

Fonte: Elaborado pela autora, 2016.

Em relação ao sentimento diante da necessidade de explorar o conteúdo 
encontrado, 48% se sentiram confusos,36% foram tomados pelo sentimento de 
frustração ,12% tiveram insegurança e apenas 4% se sentiram otimistas.

Gráfico 10 - Sentimento diante da necessidade de explorar conteúdo

Fonte: Elaborado pela autora, 2016

Quando aparece uma informação que contradiz um conhecimento 
existente,a maioria representada por 52% se sentem confusos, ao  passo que 34% 
são tomados por frustração,14% ficam inseguros e nenhum sentem confiança.
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Gráfico 11 - Sentimentos diante do surgimento de uma informação que contradiz 
um conhecimento existente

Fonte: Elaborado pela autora, 2016.

Já em relação à atitude diante o surgimento de uma informação que 
se contraditória ao seu conhecimento adquirido 62%  procuram esclarecer 
as ideias, 22%  ignoram a informação encontrada e 12%  desprezam o 
conhecimento anteriormente adquirido.

Gráfico 12 - Atitude diante de uma informação que contradiz
 um conhecimento existente

Fonte: Elaborado pela autora, 2016.

Em relação as estratégias  utilizadas para a formulação do TCC a 
maioria representada por 46%  usam como estrégia o esboço da pesquisa, 38% 
optaram por fazerem anotações e resumos e 16% consideraram a seleção das 
partes mais interessantes dos documentos a melhor estratégia.

Gráfico 13 - Estratégias para formulação do TCC

Fonte: Elaborado pela autora, 2016.
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 Quando questionados sobre a utilidade do uso de ideias e textos de 
outros autores, 32% dos estudantes entrevistados consideram importante para 
a  legitimação do trabalho,28 % para fortalecimento da argumentação ao 
passo que 22 % acham importantes para contraposição de idéias e a minoria 
representada por 18% para a   elaboração de críticas.

Gráfico 14 - Importância do uso de ideias de outros autores

 Fonte: Elaborado pela autora, 2016.

A maioria dos graduandos que correspondem a 62% afirmaram 
que para mencionarem ideias de outros autores fazem citação direta, 38% 
mencionam por meio de citação indireta. Sendo assim, todos os alunos 
entrevistados fazem a citação dos autores utilizados ao longo do trabalho.

Gráfico 15 - Citação de autores utilizados no trabalho

Fonte: Elaborado pela autora, 2016.

Os estudantes foram interrogados sobre o fator mais decisivo no 
desenvolvimento do TCC 46% responderam o interesse em aprender, 28% a 
autonomia e 22% o raciocínio crítico.

Gráfico 16 - Contribuição fator pessoal desenvolvimento do  TCC
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A maioria dos estudantes preferem a apresentação do trabalho na 
forma oral,um número correspondente a 62% e a minoria representada por 
38% preferem a apresentação em painel.

Gráfico 17 - Forma de apresentação preferida pelos discentes

Fonte: Elaborado pela autora, 2016.

Quando questionados sobre o sentimento após terminarem o TCC 
48%foram tomados pelo sentimento de satisfação, um número bem próximo 46% 
sentiram alívio, 4% insegurança e apenas 2% tiveram a sensação de frustração.

4 aplicação do Modelo isP à pesquisa
Analisando sob a óptica do modelo ISP verificamos nas respostas 

obtidas pelo questionário que na fase de iniciação da pesquisa se confirma 
o princípio da incerteza um estado que ocorre devido a uma ausência de 
compreensão, uma construção limitada que os estudantes possuem no início 
do processo de pesquisa. Kuhlthau (2004) explica que sentimentos negativos 
são comuns no início da pesquisa, uma fase em que tudo ainda está por ser 
feito e definido, as ideias estão meio desordenadas e na maioria das vezes 
ainda não há uma direção clara para a pesquisa.  Ainda de acordo com a 
autora, os sentimentos tendem a melhorar na medida em que se estabelece 
um foco para a pesquisa, o que contribui para aumentar a confiança e o 
otimismo no processo.

Pereira (2010) destaca que Carol Kuhlthau defende que sentimentos de 
incerteza, confusão e frustração ocorrem nos primeiros estágios do processo, 
associados a pensamentos vagos e sem foco sobre o problema.

Os resultados obtidos também confirmam a teoria de Kuhlthau as 
pessoas têm uma capacidade limitada para assimilar nova informação, desta 
forma elas de forma proposital constroem significados por seletividade assistida 
e os conectam ao que elas já conhecem. O processo ativo da formação de 
significado da informação é a tarefa do usuário no processo de busca de 
informação. Assim, uma busca de informação é um processo de construção 
o qual envolve toda a experiência da pessoa, sentimentos, como também, 
pensamentos e ações.

À luz da teoria de Kuhthau ,os alunos ficam mais otimistas pelo fato de 
conseguirem escolher o tema: a escolha é feita em função da possibilidade 
de sucesso, e é ligada a fatores como interesse pelo tema e as informações 
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disponíveis De acordo com Lira et al (2008) uma característica afetiva comum, 
nesse estágio, é a diminuição da ansiedade, que dará lugar ao otimismo, assim 
que o tópico tenha sido escolhido. E dessa forma, confirmamos tal proposição 
com as respostas obtidas.

De acordo com Kuhlthau, o indivíduo move-se de um estado inicial de 
necessidade de informação para um estado de resolução de um problema, 
por meio de escolhas influenciadas por fatores como mudanças ambientais, 
experiência, conhecimento, interesse, avaliação da informação, requisitos 
do problema, tempo para solução, relevância da informação recuperada 
dentre outros.

Os resultados a respeito do sentimento em relação ao processo de 
busca de informações comprovam os estudos de Carol Kuhlthau que defende 
que no estágio de seleção é comum sentimentos de confusão, incerteza que 
aos poucos vão dando lugar ao sentimento de confiança e otimismo.

De acordo com Fialho (2009) seleção e o uso das fontes de informação 
constituem‐se ações de grande impacto na atividade de pesquisa dos 
estudantes.

Os resultados obtidos sobre a forma de apresentação preferida 
pelos estudantes coincidem as apresentadas na pesquisa de Fialho (2009) a 
autora descreveu que para os estudantes, a apresentação oral potencializa 
a interatividade com o público, possibilita maiores esclarecimentos sobre a 
pesquisa e o crescimento acadêmico, através das críticas e questionamentos.

Em consonância com o resultado da nossa pesquisa Kuhlthau afirma 
que ao término da pesquisa, há o predomínio de sentimentos de alívio e 
satisfação, caso se tenha obtido sucesso.

5 considerações finais
Desenvolver a pesquisa permitiu analisar o processo de elaboração 

do trabalho de conclusão do curso de direito do IAESup, sob a perspectiva 
do modelo ISP, elaborado pela bibliotecária norte americana Carol Kuhlthau. 
Como afirma Fialho (2009) o modelo ISP foi desenvolvido nos Estados Unidos 
primeiramente com estudantes do ensino médio em suas atividades de 
pesquisa e depois foi aplicado, com os mesmos estudantes, no ensino superior. 
A pesquisa teve como objetivo compreender a forma com que os estudantes 
vivenciam a pesquisa no contexto acadêmico: suas atitudes, estratégias, 
pensamentos e sentimentos em todo o processo.Dessa forma, foi válido realizar 
nossa pesquisa aplicando o modelo ISP.

Os resultados obtidos com a aplicação do modelo ISP possibilitaram 
alcançar os objetivos propostos pelo trabalho, já que permitiram ter uma visão 
detalhada do processo de desenvolvimento do TCC.O modelo de Kuhlthau 
prediz os estágios na elaboração das pesquisas e o desenvolvimento de TCC 
perpassa por fases que coincidem com esses estágios, como por exemplo, o 
estágio de iniciação onde os pesquisadores reconhecem a necessidade de 
uma determinada informação para desenvolverem a pesquisa.

Para desenvolvimento da teoria do modelo ISP, Carol Kuhlthau fez 
um estudo detalhado observando estudantes frequentadores de bibliotecas 
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escolares e posteriormente com alunos universitários, o que aproxima e faz 
se adequar perfeitamente o modelo ISP ao processo de desenvolvimento do 
TCC dos alunos de direito do IAESup.

Além dos estudos de Kuhlthau , deparamos  algumas pesquisas onde 
os resultados coincidem com os que encontramos,como por exemplo a tese 
desenvolvida pela professora Janaina Fialho  e a pesquisa feita por Bernadete 
Campello professora da UFSC.Vale lembrar, que as pesquisadoras utilizaram o 
modelo ISP para desenvolverem suas pesquisas.

 O desenvolvimento da pesquisa possibilitou alcançar várias conquistas 
entre elas: maior compreensão do modelo ISP e sua aplicação em sua 
situação familiar ao cotidiano acadêmico, no caso estudado, a construção 
de um TCC; crescimento profissional, já que a partir da pesquisa realizada, foi 
possível entender com mais clareza, os sentimentos dos estudantes ao fazerem 
seus trabalhos acadêmicos, possibilitando assim, atendimentos com mais 
qualidade; ampliação do nível de competência informacional e a ampliação 
da consciência que para ser competente em informação, é preciso aprender 
a aprender sempre.
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apêndice 01 - Questionário

Meu nome é Edilane Neves, sou bibliotecária do Instituto Aphonsiano de Ensino 
Superior (IAESup) . Estou realizando uma pesquisa sobre Competência Informacional 
como graduandos do último período do curso de direito do Aphonsiano. Gostaria de 
sua contribuição respondendo ao questionário abaixo.

Peço à gentileza que me envie as respostas até o dia 30 de dezembro de 2014.

Atenciosamente,
Edilane Neves - Biliotecária do Aphonsiano

QUestiOnÁriO
IDENTIFICAÇÃO
1. Nome:
2. Sexo: ( ) Feminino ( ) Masculino
3. Faixa etária
( ) 20 a 24( ) 25 a 30 ( ) Acima de 30

PERGUNTAS

4. Como você se sentiu diante da necessidade de desenvolver o TCC ? 
( )Confuso ( )Otimista ( )Inseguro ( )Com dúvidas
5. Qual foi a maior dificuldade para a realização do TCC?( ) delimitar o tema da 
pesquisa

( ) buscar e recuperar informação

( ) Identificar as necessidades de informação

( ) produzir e estruturar a redação do trabalho

6. Qual sentimento que você teve após a superação das dificuldades anteriormente 
mencionadas?
(  ) alívio   ( ) otimistas ( ) disposição  (  ) insegurança.

7. No início de seu trabalho,com quem você buscou orientação primeiramente?  

( ) com o professor orientador ( ) com colegas de classe ( ) com bibliotecáro ( ) com 
outros colegas

8. Onde foi que você realizou a primeira busca bibliográfica?

(  ) Na biblioteca do IAESup (  ) em bibliotecas de outras universidades ( ) em sites de 
buscas(google,yahoo e outros)( ) bibliotecas virtuais

9.No início de seu trabalho,com quem você buscou orientação primeiramente?  ( ) 
com o professor ( ) com colegas de classe ( ) com bibliotecáro ( ) com outros colegas

10.Qual fonte de informação que você mais utilizou ?

( ) livros impresssos ( ) livros eletrônicos ( ) periódicos  ( ) bases de dados
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11.Que sentimento você teve no processo de busca de informações?

(  ) Confiante  (  ) Otimista (  ) Inseguro (  ) (  ) Confuso

12.Você teve dificuldade de extrair informações relavantes do conteúdo encontrado?

(  ) Sim         (  ) Não   (  ) Na maioria das vezes

13.Qual  a sensação que teve diante da necessidade de explorar o conteúdo 
encontrado?

( )Frustrado ( )Confuso ( )Otimista ( ) Inseguro 

14.Que sentimento é dispertado quando aparece uma informação que contradiz um 
conhecimento existente?

( )Frustração  ( )Confusão  ( )Confiança ( ) Insegurança

15.Qual é a sua atitude diante o surgimento de uma informação que seja contraditória 
ao seu conhecimento adquirido?

(  ) Procura esclarecer as ideias (  ) ignora a informação encontrada ( ) despreza o 
conhecimento anteriormente adquirdo 

16.Quais as principais estratégias utilizadas para a formulação do TCC?

( ) seleção das partes mais interessantes dos documentos (  ) estabelecimento da 
ordem em que os assuntos serão abordados  (  ) uso de anotações e resumos ( ) 
esboço da pesquisa.

17.Em seu entendimento qual a utilidade do uso de ideias e textos de outros autores 
no desenvolvimento do TCC ?

( ) legitimar o trabalho (  ) contrapor ideias (  ) elaborar  críticas (  ) fortalecer a 
argumentação

18.Como você menciona o uso de ideias de outros autores?

(  ) faz citação indireta (  ) faz citação direta ( ) não menciona autores

20.Indique o fator pessoal que mais lhe ajudou no desenvolvimento do TCC?

( ) Raciocínio crítico( ) Autonomia( ) Interesse em aprender 

21.Se pudesse escolher a forma de apresentação do trabalho que forma escolheria?
(  ) Oral  (  ) Em forma de painel  

22.Qual foi o seu sentimento quando você terminou seu trabalho?

( )Alívio  ( ) Satisfação ( ) Frustração( ) Insegurança

 Muito obrigada por sua colaboração.



Lei de acesso à
informação:

proposta de uma  equipe 
interdisciplinar para 

uma melhor aplicabilidade
 Filipe Reis1

João de Melo Maricato2

1 Mestrando em Comunicação, Cidadania e Cultura do Programa de Pós-gra-
duação em Comunicação (PPG-COM) da Faculdade de Informação e Comunicação 
(FIC) da Universidade Federal de Goiás (UFG). E-mail: filipe.reis17@gmail.com 

2 Pós-doutor em Ciência da Informaçãopela Universidade de Brasília (UNB). Dou-
tor em Ciência da Informação pela Universidade de São Paulo (USP). Professor na Facul-
dade de Informação e Comunicação da Universidade Federal de Goiás (UFG).

1 introdução
A informação de interesse público deve ser disponibilizada pelos 

órgãos públicos como direito fundamental de todos os cidadãos. Os 
interesses coletivos permeiam a esfera pública e os ideais de sociedade 
democrática vão perpassar por esses interesses. Assim, uma sociedade 
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pautada pela transparência, pelo exercício da cidadania, pela participação 
ativa e política do cidadão é o que consideramos como sociedade demo-
crática. (ROSA; MAINIERI, 2012). 

A Lei 12.527 de 2011, conhecida como Lei de Acesso a Informação 
(LAI), está se consolidando como um passo importante para essa comunica-
ção pública entre o Estado e o cidadão.

Michener (2011) constata que, mesmo em países desenvolvidos, há di-
ficuldades acerca da eficácia da LAI. Grande parte das leis de acesso à infor-
mação pelo mundo foram promulgadas na última década, permanecendo 
problemas que retardam ou reduzem a eficácia da LAI. Estes podem ser 
subdivididos, segundo o autor, em políticos, administrativos, baseados no re-
querente, baseados nos órgãos de supervisão, analise da liberdade de infor-
mação (onde observou fatores políticos, culturais e legais). A solução para 
o dilema seria a necessidade de reforma nos serviços públicos, com maior 
profissionalização do pessoal envolvido, diminuição da burocracia, criação 
de formas para que políticos e servidores públicos tenham maior adesão e 
interesse em estar em conformidade com a lei.

Observa-se que muitas das dificuldades de aplicabilidade da LAI per-
passam, dentre outros, aspectos comunicacionais, informacionais, culturais, 
econômicos. Sendo assim, está pesquisa, tem como objetivo, refletir sobre a 
possibilidade de uma melhor aplicabilidade da Lei de Acesso a Informação 
a partir da profissionalização a partir da participação de uma equipe interdis-
ciplinar, formada principalmente por profissionais das áreas de informação, 
comunicação e informática.

Com abordagem qualitativa e quantitativa, utilizou uma metodologia 
de análise documental. Em resumo, buscou-se na Classificação de Ocupações 
Brasileira (CBO) as atividades que os profissionais das áreas de informação, co-
municação e informática são habilitados e comparou-se com as exigências 
da LAI, com intuito de verificar se esses profissionais podem proporcionar uma 
melhor aplicação da LAI. 

2 comunicação pública
A produção sobre comunicação pública (CP) sofreu acentuada pro-

dutividade acadêmica nas últimas duas décadas, contudo ainda não existe 
um conceito claro, nem mesmo uma área de atuação profissional bem deli-
mitada. (BRANDÃO, 2009, p. 1)

Monteiro (2009) mostra que a expressão CP vem ganhado visibilidade 
no Brasil, e que isso está relacionado com a tradução do livro ´´La comunica-
ção publique`` de Pierre Zémor em 1995, influenciando os atuais usos corriquei-
ros da CP por autores brasileiros, pela impressa, no âmbito governamental, etc.

Matos (2009) afirma que o conceito de CP e os marcos da sua evolu-
ção histórica devem acompanhar toda análise da CP. Assim, Bradão (2009) 
delimita cinco diferentes áreas de conhecimento e atividades profissionais 
para CP. A primeira identificada foram os conhecimentos e técnicas da área 
de comunicação organizacional,  que se caracteriza por tratar ´´a comunica-
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ção de forma estratégica e planejada, visando criar relacionamentos com os 
diversos públicos e construir uma identidade e um imagem dessa instituições, 
sejam elas públicas e/ou privadas``. (BRANDÃO, 2009, p. 1)

A segunda área de atividade da CP, de acordo com Brandão (2009), 
identifica a CP como comunicação científica, a autora aponta que a criação 
de canais de integração da ciência com a vida cotidiana das pessoas. 

A terceira área de conhecimento e atividade profissional para CP é 
identificada com comunicação do Estado e/ou governamental. Nesse mo-
mento, Brandão(2009) insere a cidadania como necessidade para o desen-
volvimento das instâncias públicas da sociedade.Contrariamente, Monteiro 
(2009) faz ressalva que não se deve associar CP unicamente aos órgãos de 
governo, pois se percebe que ela é feita também por movimentos sociais e 
organizações do terceiro setor, e ainda por empresas privadas, visto que, a 
característica número 1 da CP é ser portadora do interesse geral e não ape-
nas associada ao governo. Matos (2009) fala que é um erro de tratar CP como 
sinônimo de comunicação governamental.

Na quarta delimitação, Brandão(2009) classifica CP identificada com 
comunicação política. Aqui a autora observa que CP e política tem uma rela-
ção desde que a imprensa, as técnicas de comunicação e as pesquisas de opi-
nião começaram a influenciar a vida política das nações. Ela chega afirma que 
a mídia ´´partilha e disputa o poder com ou contra o Estado e com frequência 
à custa do enfraquecimento do papel do Estado.`` (BRANDÃO, 2009, p. 6). 

Em quinto, Brandão(2009) delimita CP identificada com estratégias de 
comunicação da sociedade civil organizada, nesse momento a CP é entendi-
da como prática das responsabilidades de toda sociedade, não exclusivamen-
te dos governos. Ou seja, são reivindicações feitas pelos cidadãos pela CP. 

Nesse contexto, percebem-se as dificuldades de estabelecer parâme-
tros a CP. Mesmo assim, percebe-se a multiplicidades de possibilidades para 
trabalhar a CP com vistas à cidadania. A dificuldade de compreender as fron-
teiras de atuação da CP traz dificuldades de pensar a profissionalização das 
atividades inerentes a ela e, por consequência, a efetividade de aplicação 
de políticas públicas, a exemplo da LAI. Dessa maneira, a identificação de 
profissionais e suas competências para atuação nesse contexto da LAI e da 
CP torna-se providencial para interferir nessa realidade.

Cabe frisar aqui, que a cidadania vai além da simples nacionalidade. 
A cidadania, de acordo com Hannah Arendt, é o direito a ter direitos. Essa 
prerrogativa ́ ´só é possível no âmbito do espaço público motivado pela ação 
como atividade própria do viver político de homens que se realizam como 
cidadãos, isto é, como agentes políticos`` (MELLEGARI; RAMOS, 2011, p. 160)

Nesse raciocínio, a efetivação de direitos vai corroborar para o ideal 
da plena cidadania.  Portanto, as leis são instrumentos que podem proporcio-
nar energia para as práticas cidadãs, o acesso à informação e a execução da 
LAI são exemplos disso. No entanto, efetividade da aplicação da LAI perpassa 
questões como profissionalização da equipe envolvida, incluindo a definição 
de profissionais e perfis ocupacionais que estejam mais aptos a trabalhar em 
consonância com os conceitos de Cidadania e de Comunicação Pública.
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3 Lei de acesso à informação (Lai)
Como afirma Gruman (2012) ´´o estabelecimento de mecanismos de 

acesso à informação pública no sistema jurídico brasileiro é bastante recente``. 
(GRUMAN, 2012, p. 98). A Constituição Federal de 1988a chamada de cons-
tituição cidadã vai marcar a reabertura da democracia e, dentre as formas, 
destaca-se a previsão de o acesso a informação pública.

O período obscuro que o Brasil passou durante a ditadura militar provo-
cou sigilo quase total das ações governamentais e, consequentemente, das 
informações resultantes destas. Tudo isso, se justificou com discursos de seguran-
ça nacional, com vistas ao um desenvolvimento da nação. Não por acaso esse 
período militar é marcado por uma percepção de nacionalidade no país.

O país sai do período militar com anseio aos benefícios da democracia. 
Mas, nem tudo sucedeu-se como esperado. Como afirma Carvalho (2010) a 
democracia política não resolveu os problemas econômicos mais sérios, como 
os serviços de saúde e saneamento, os problemas da área social (como edu-
cação), e percebeu o agravamento dos direitos civis com relação à seguran-
ça. (CARVALHO, 2010)

Destacou-se, também, a percepção quanto aos problemas de corrup-
ção no Brasil. Nesse contexto, nasce à lei n. 12.527, mais conhecida de LAI (Lei 
de Acesso a Informação), que foi debatida no âmbito do Conselho de Trans-
parência e Combate à Corrupção e votada pelo Congresso Nacional entre os 
anos de 2009 e 2011, sendo promulgada em 18 de novembro de 2011 no Diário 
Oficial da União.

Estão subordinados a LAI os órgãos públicos ligados à administração di-
reta dos Poderes Executivo, Legislativo, incluindo as Cortes de Contas, Judiciário 
e do Ministério Público. Além disso, as autarquias, as fundações públicas, as em-
presas públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades contro-
ladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios 
estão submissos a LAI.

A LAI surge com objetivo de fomentar o desenvolvimento de uma cultu-
ra de transparência e o controle social da administração pública. Por meio de 
seus procedimentos ficou facilitada e mais ágil a divulgação e o acesso de in-
formações de interesse público, pois a LAI cria ́ ´ferramentas para que o cidadão 
promova o controle social necessário, não só de políticas, mas também quanto aos 
usos dos cargos públicos (inclusive aqueles legitimados como representantes dos 
interesses da coletividade)`` (DUARTE; THEORGA, 2012, p. 76)

Nesse contexto, torna-se importante a discussão, sob uma perspectiva 
infocomunicacional da efetiva aplicação da LAI, inserindo nos debates ques-
tões, sobretudo relacionadas, a aspectos de profissionalização, visto como con-
siderado elemento diferencial. Questiona-se quais competências, formações, 
recursos etc, levariam a uma melhor aplicabilidade da LAI. As equipes interdis-
ciplinares, compostas por recursos humanos com formações distintas, especial-
mente nas áreas de informação e comunicação, podem trazer contribuições 
para efetivação da LAI de forma mais efetiva.
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4 equipe interdisciplinar
O século XX é marcado pela crítica ao excessivo disciplinairismo, visto 

que a ciência submeteu-se à lógica da fragmentação para melhor analisar. 
No início do século XX surgiram movimentos a favor do estudo da totalidade 
em ciências naturais e humanas. Para Casanova (2006), os movimentos, au-
mentaram durante as primeiras décadas do século XX. Resultando disso houve 
fortalecimento dadas abordagens que vieram sustentar a teoria da Gestalt1. 
Seus defensores sustentaram que o todo é diferente da mera soma das partes.

Nesse contexto, cunha-se o termo interdisciplinar na década de 1930. 
Para Sills (1986) apud Casanova (2006):

A palavra interdisciplinar apareceu pela primeira vez em 1937, 
em um escrito do sociólogo LouizWirtz. Antes, a Academia de Ci-
ências dos Estados Unidos havia empregado a expressão ´cru-
zamento de disciplinas`, e o Instituto de Relações Humanas da 
Universidade de Yale havia pugnado por uma ´demolição das 
fronteiras disciplinares`. (SILLS, 1986 apud CASANOVA, 2006, p. 19)

As décadas de 40 e 50 não são apresentados grandes marcos sobre 
a interdisciplinaridade. Na década de 60 percebia-se, contrariamente, um 
período de transformações política mundial que vislumbrava outras perspec-
tivas. Movimentos estudantis protestaram e manifestaram o descontentamen-
to com a alienação do ensino superior em relação aos grandes problemas 
sociais. Nesse momento, de acordo com Fazenda (2012) ´´o movimento da 
interdisciplinaridade surge na Europa, principalmente na França e na Itália, 
em meados da década de 1960 (...), reivindicando um novo estatuto de uni-
versidade e de escola.`` (FAZENDA, 2012, p. 18)

Nessa mesma década, o projeto de pesquisa interdisciplinar para as 
ciências humanas foi apresentado por Gusdorf2 à UNESCO. Com ele, estavam 
estudiosos das principais universidades europeias e americanas. Eles preten-
diam construir a ciência do amanhã.

O termo interdisciplinaridade enfrenta muitas dificuldades com sua 
conceituação. As exaustivas pesquisas de revisão de literatura demostram 
que há uma instabilidade relativa ao seu conceito, pois encontram-se na li-
teratura as mais díspares definições. Isso dificulta o trabalho dos profissionais, 
pois apesar de existir desejos para tal prática, não encontram base teórica 
consistente que revele princípios metodológicos condutores. (POMBO, 2003, 
2005; VELHO, 2010).

Assim, Fazenda (2012, p. 13) afirma que´´é impossível a construção de 
uma única, absoluta e geral teoria da interdisciplinaridade.`` A autora ressalta 
que é necessário a busca do percurso teórico pessoal de cada pesquisador 
que se dedicou a estudar as questões desse tema. 

1 O princípio básico da teoria de Gestalt é que o inteiro é interpretado de maneira diferente que 
a soma de suas partes.

2 GeogerGusdorf apresentou em 1961 à UNESCO um projeto de pesquisa interdisciplinar para as ciências 
humanas. O projeto previa a diminuição da distancia teóricas entre as ciências humanas.
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Nesse contexto, de dificuldades em relação ao conceito deinterdisci-
plinaridade, surge uma família de quatro palavras que se apresentam mais ou 
menos equivalentes: pluridisciplinaridade, multidisciplinaridade, interdisciplina-
ridade e transdisciplinaridade. As fronteiras dessas palavras não estão bem 
estabelecidas, nem para os que a usam, nem para os que as estudam. O mais 
importante não é tanto a questão nominal destas palavras, mas sim, a com-
pressão e do emprego dessas várias palavras. Aliás, é importante notar que 
os usos de, tais palavras estão gastos e banalizados, são recorrentes, tenazes, 
persistentes e constantes. (POMBO, 2005)

Pombo (2005), afirma que apesar dos prefixos estabelecerem vários 
significados, todos remetem à disciplina. Dito isso, Pombo (2003) vai mais além, 
ao pensar essas palavras como continuum que vai da coordenação à com-
binação e desta à fusão. 

Dessa forma, os entusiastas em relação à interdisciplinaridade, esta-
beleceram reordenação disciplinar e sugerem novas práticas. Pombo (2003) 
afirma o aparecimento de três grandes novos tipos de formações disciplina-
res: a) ciências de fronteiras; b) interdisciplinas; e c) interciências. A primeira 
refere-se às novas disciplinas híbridas, ou seja, duas disciplinas tradicionais que 
se cruzam. São exemplos de ciências de fronteiras a bioquímica, biomatemá-
tica, geofísica, psicoliguísitca, sociobiologia, etologia e biónica. Já as interdis-
ciplinas são novas disciplinas que surgem do cruzamento das disciplinas cien-
tíficas com o campo industrial e organizacional, como por exemplo, relações 
internacionais e organizacionais, sociologia das organizações e psicologia in-
dustrial. Enfim, as interciências, constituem-se para Pombo (2003) em polidisci-
plinas, as quais possuem um núcleo duro e à sua volta uma aréola de outras 
disciplinas. São exemplos de interciências a ecologia, as ciências cognitivas, a 
cibernética e as ciências da complexidade. (POMBO, 2003)

Para criar esse ambiente além do disciplinar, Pombo (2005) exemplifica 
algumas possibilidades, são elas: 1) tornar viável a constituição e desenvolvi-
mento dos novos campos interdisciplinares de investigação e ensino que o 
progresso do conhecimento científico requer; 2) promover o desenvolvimento 
de atitudes, hábitos e formas de trabalho interdisciplinares; 3) fomentar a prá-
tica de ensino que promova integração dos saberes cada vez mais profundos; 
4) apoiar a constituição de programas de investigação e de ensino em Histó-
ria das Ciências, em Epistemologia, em Filosofia das Ciências. Isso estimularia a 
percepção de que a interdisciplinaridade não é questão passageira, mas que 
há algo a se pensar por ela.

Após a Segunda Guerra Mundial surgiram ciências que não nascem 
interdisciplinares. Elas são abertas e buscam compreender problemas com-
plexos que não poderiam ser observados por uma perspectiva isolada ou me-
ramente disciplinar. São exemplos dessas as áreas de comunicação, ciência 
da informação e a informática.

Os profissionais formados nas áreas de comunicação, ciência da in-
formação e informática podem constituir uma notável equipe interdisciplinar 
para uma melhor aplicabilidade da LAI.
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5 Procedimentos metodológicos
Esta pesquisa, com abordagem quantitativa e qualitativa, buscou o 

método de pesquisa documental para refletir sua questão problema. A pes-
quisa documental, que pode considerar como fontes uma variedade de fon-
tes documentais, apresenta uma série vantagens: riqueza da fonte, estabili-
dade dos dados, custa significativamente baixo, a não exigência de contato 
com os sujeitos, etc. (GIL, 2002)

Assim, utilizou-se como fonte de informação o site da CBO (Classifica-
ção Brasileira de Ocupações), que possibilita analises a fim de compreender 
as atividades que os profissionais das áreas, de informação, comunicação e 
informática, são capacitados e suas possibilidades de atuação em consonân-
cia com as atividades demandadas para aplicação da LAI.

A CBO, instituída em 2002 com a portaria ministerial nº 397, de 9 de ou-
tubro de 2002, tem a finalidade de identificar as ocupações no mercado de 
trabalho, para assim, classificá-los. 

Para a elaboração dessa pesquisa, realizou-se buscas no site da CBO 
com os termos que representam formações e/ou profissões das áreas de infor-
mação, comunicação e informática. 

TAbELA 1 – Formações das áreas de informação, comunicação e informática

INFORMAÇÃO COMUNICAÇÃO INFORMÁTICA
Arquivista Jornalismo Cientista da Comunicação

Bibliotecário Publicitário Engenheiro de Software
Gestor da informação Relações Públicas Sistemas de informação

Fonte: Elaborado pelo autor (2015).

Na área de informação recuperou-se arquivista e bibliotecário, en-
tretanto para gestão da informação nada foi revocado. Para arquivologia, 
recuperou-se como ocupações ´´arquivista``, ´´arquivista de documento`` e 
´´arquivista pesquisador(jornalismo)``. 

Na área de comunicação recuperaram-se ocupações de jornalista e 
relações públicas. A busca pelo termo “publicitário” recuperou como ocu-
pações ´´fotógrafo publicitário``, ´´Locutor publicitário de rádio e televisão``, 
´´Modelo publicitário`` e ´´Publicitário``. 

Para área de informática, recuperou-se ´´Engenheiro de software 
computacional básico`` e ´´Engenheiro de softwares computacionais `` para 
Engenheiro de software e ´´Programador de sistema de informação`` para 
sistema de informação. Já para ciência da computação recuperou-se ´´Pes-
quisador em ciências da computação e informática``.

Após isso, buscou-se as tabelas de atividades, das ocupações recupe-
radas realizadas anteriormente. Assim realizou-se analises das atividades de-
sempenhadas por cada profissão e suas possibilidades de contribuir para uma 
melhor aplicabilidade da LAI.

Desde já, ressalta-se que esta pesquisa não irá definir qual o profissional 
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dentro de cada área é mais adequado para contribuir para a aplicabilidade 
da LAI. Portanto, o objetivo maior é a reflexão de como essas formações e/ou 
profissões contribuem para garantir uma implantação qualitativa da LAI, com 
vista uma comunicação pública voltada à cidadania. 

6 resultados
Já de início, apresenta-se que a proposta dessa pesquisa é identificar e 

refletir uma melhor aplicabilidade da LAI com as formações e/ou profissionais 
das áreas de informação, comunicação e informática. Assim, como ilustra a 
Figura 1, defende-se que uma situação ideal seria a centralização da LAI em 
uma perspectiva interdisciplinar resultante da convergência entre as três áreas.

Figura 1 – Proposta de formações base para uma melhor aplicabilidade da LAI

Fonte: Elaborado pelo autor (2015).

Após a análise das tabelas de atividades dessas ocupações na CIP, 
percebeu-se que todas mencionam que os profissionais são capacitados para 
trabalhar em equipe. Nota-se que as classificações estão atentas aos benefí-
cios que as equipes podem proporcionar com desenvolvimento em conjunto.

De forma mais abrangente, considera-se que, dentre esses três áre-
as (informação, comunicação e informática), todos são profissionais que li-
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dam com a informação, visto que, utilizam, de alguma maneira, a informação 
como insumos de trabalho. Mas, neste grupo, destacam-se por ter atuação 
mais centrada nas áreas de informação o arquivista, o bibliotecário e o gestor 
de informação. Estas são profissionais que, como afirmam Cunha e Cavalcan-
te (2008), coletam, processam, difundem e geram valor agregado a informa-
ção. (CUNHA; CAVALCANTE, 2008)

Com vistas específicas ao objetivo dessa pesquisa, observa-se nas des-
crições das atividades do arquivista, que uma das áreas de ocupações desse 
profissional é ´´dar acesso à informação``. Além disso, dentro dessa área de 
ocupação, existe a especificação em treze ações. Dentre elas, destacam-se: 
atender usuário, formular instrumentos de pesquisa, prover bancos de dados 
e/ou sistemas de recuperação de informação, orientar o usuário quanto ao 
uso dos diferentes equipamentos e bancos de dados, disponibilizar os instru-
mentos de pesquisa na rede internacional de comunicação, etc.

Percebe-se que essas atividades do arquivista, corroboram para uma 
melhor busca em acervo. A LAI, além de estabelecer o acesso a informação, 
preconiza a garantia dos prazos para que as organizações responderem seus 
usuários. Assim, o desenvolvimento de processos que garantam uma melhor 
recuperação de informação e uma adequada mediação entre usuários e sis-
temas pode proporcionar um melhor cumprimento da LAI. Além disso, a LAI, no 
inciso um do artigo 9º, afirma que o órgão deve criar serviços de informação 
ao cidadão, em local e com condições apropriadas para ´´atender e orientar 
o público quanto ao acesso a informações.``. Esse local e as atividades de-
senvolvidas nele, certamente guardam fortes relações com um arquivo.

Adentrando as atividades do bibliotecário, perceberam-se várias prer-
rogativas que contribuem para efetivação da LAI. Já de início, analisando a 
tabela de atividades do bibliotecário, nota-se que na área indica que o profis-
sional se ocupa de ´´disponibilizar informação em qualquer suporte`` (grande 
semelhança identificada quando se compara com a tabela do arquivista). A 
partir dessa indicação, constata-se que é tema central na ocupação do bi-
bliotecário e também para o arquivista, proporcionar o acesso à informação 
ao cidadão.

O inciso V do artigo 4º da LAI vai estabelecer que para os efeitos dessa 
lei considera-se o tratamento da informação o

Conjunto de ações referentes à produção, recepção, classifi-
cação, utilização, acesso, reprodução, transporte, transmissão, 
distribuição, arquivamento, armazenamento, eliminação, ava-
liação, destinação ou controle da informação.(BRASIL, 2011)
 

Aqui se percebe o quanto a LAI possui consonância com a tabela de 
atividades do bibliotecário (e, também, do arquivista)a qual afirma que este 
profissional está capacitado para registrar recursos informacionais, classificar 
recursos informacionais, catalogar recursos informacionais, elaborar lingua-
gens documentárias, armazenar recursos informacionais, controlar a circula-
ção de recursos informacionais, etc.

O acervo informacional do órgão deve ser bem cuidado, visto que, 
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conforme o parágrafo quinto da LAI, o interessado poderá requerer à autorida-
de competente a imediata abertura de sindicância para apurar o desapare-
cimento da respectiva documentação. Além disso, o responsável pela guarda 
da informação extraviada deverá, no prazo de dez dias, justificar o fato e indi-
car testemunhas que comprovem sua alegação. Assim, selecionar profissionais 
capacitados para conservar, preservar e administrar o acervo informacional 
do órgão pode contribuir melhor para não ocorrência ou mínimo possível de 
não ocorrências de perda de informação. Conforme as tabelas de atividades, 
os profissionais da informação, especialmente arquivistas e bibliotecários, são 
capacitados para atuarem com em consonância com essas problemáticas.

Ressalta-se que não foi recuperado no site de CBO nenhuma informa-
ção sobre o gestor da informação. Isso, provavelmente ocorre pelo fato da 
profissão não estar totalmente consolidada e ainda contar com poucos cur-
sos no Brasil. Porém, observa-se que as atividades deste profissional, desde sua 
formação, são integrantes da na área de Ciência da Informação. Portanto, 
de forma genérica, atribui-lhe capacidade para atividades mencionadas an-
teriormente e, consequentemente, poder ser considerado um profissional im-
portante para o fortalecimento da aplicabilidade efetiva da LAI. 

Adentrando na área de comunicação observa-se que a LAI traz ele-
mentos que demonstram a consonância com as ocupações dos profissionais 
da área de comunicação. Um indício disso pode ser observado no inciso se-
gundo do artigo 3º da LAI: ´´a divulgação de informações de interesse públi-
co, independentemente de solicitações`` são uns dos procedimentos desti-
nados a assegurar o direito fundamental de acesso à informação. Ou seja, os 
profissionais da área de comunicação se enquadram como um dos mais pre-
parados profissionais para estabelecer essa comunicação com os cidadãos. 

O artigo 5º da LAI afirma que além de ser dever do Estado garantir o di-
reito de acesso à informação, essa deve, também, ser clara e em linguagem 
de fácil compreensão. Aqui fica nítido o trabalho em equipe, visto que não 
basta às informações serem comunicadas, mas serem organizadas e com-
preensíveis. Essas características estão presentes tanto nas ocupações dos 
profissionais da área de informação, quanto de comunicação. Na tabela de 
atividades do jornalista, por exemplo, é destaca do que esse profissional deve 
adequar à linguagem do veículo, editar informação, interpretar a informa-
ção, contextualizar fatos, planejar a distribuição das informações no veículo 
de comunicação, etc. Já na tabela do publicitário mostra que esse profissio-
nal é capacitado para planejar, criar, divulgar, realizar campanhas. 

Além dessas contribuições, os profissionais da publicidade e de rela-
ções públicas podem contribuir para o desenvolvimento de campanhas inter-
nas. Neste sentido, no inciso IV do artigo 3º da LAI, encontra-se a afirmação 
de que se deve fomentar o desenvolvimento da cultura de transparência na 
administração pública. 

Nesse momento, surgem questionamentos quanto à manipulação da 
informação comunicada. Lembra-se que a LAI afirma que a informação pri-
mária, integra, autêntica e atualizada deve estar disponível. Assim, mesmo 
que as informações do órgão sejam manipuladas, o cidadão pode recorrer 
às informações em formato primário. 
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Nesse raciocínio, nota-se na tabela de atividades do relações públi-
cas (RP) que este profissional é capacitado para implantar ações de relações 
públicas e de ouvidoria. Ou seja, o profissional é capaz de dar acesso à infor-
mação é estabelecer um diálogo entre entidades públicas e o cidadão. O re-
lações públicas vai representar o órgão público, além disso, ele vai assessorar 
nos contatos com a imprensa. Assim, como afirma Rosa e Mainieri (2012) ´´as 
relações públicas assumindo o papel de ausculta ao cidadão e garantindo 
o interesse coletivo pode conferir transparência à informação, sedimentar a 
cidadania e fortalecer nossa frágil sociedade democrática.`` (ROSA; MAINIERI, 
2012, p. 12, grifo nosso)

Na sequência, analisaram-se as atividades referentes às profissões da 
área de informática recuperadas no site da CBO. Antes, ressalta-se que a 
ciência da informação e a informática tem um histórico de conceituação 
com certas semelhanças, mas, as atuações dessas duas áreas se relacionam 
como objetivos maiores, como, por exemplo, o tratamento da informação.

Para área de informática foram selecionados para análise das ativida-
des somente a tabela de atividades do engenheiro de sistemas operacionais 
em computação e do programador de sistemas de informação. Esses profis-
sionais podem promover apoio tecnológico para os fluxos informacional no 
órgão público, facilitando e agilizando o acesso à informação.

No inciso do artigo 3º está presente a afirmação deque são procedi-
mentos previstos destinar e assegurar o direito fundamental de acesso à infor-
mação a ´´utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia 
da informação.`` (BRASI, 2011)

Observa-se que os profissionais na área de informática são, de acordo 
com as tabelas de atividades, capacitados a fornecer suporte técnico, insta-
larem programas, testar programas, atualizar aplicativos, etc.

Lembra-se que antes de comunicar e organizar as informações no ór-
gão é necessário desenvolver ambientes para armazenar essas informações. 
Os profissionais da área de informática podem montar estrutura de bancos de 
dados e treinar os usuários, como afirma a tabela de atividades. 

Esses profissionais da área de informação, comunicação e informáti-
ca podem proporcionar ações que adaptam melhor o acesso à informação. 
São profissionais que se atuarem conjuntamente poderia auxiliar na garantia 
de uma sociedade com mais livre e democrática. Para isso é preciso que 
assumam o espírito público e privilegiar o interesse coletivo. Para Duarte (2009) 
a CP ´´coloca a centralidade do processo de comunicação no cidadão, não 
apenas por meio da garantia do direito à informação e à expressão, mas 
também do diálogo, do respeito a suas características e necessidades, do 
estímulo à participação ativa...`` (DUARTE, 2009, p. 61)

7 conclusões
Apesar dos inúmeros problemas da efetivação da cidadania plena no 

Brasil, percebem-se ações para garantir esse estado sonhado. A LAI, apesar 
de tardia na sociedade brasileira, veio com o intuito de provoca mudanças 
significativa na cultura restritiva a informação. 
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Observa-se que uma melhor aplicabilidade da LAI proporcionará uma 
garantia de comunicação pública que coloca o cidadão brasileiro como su-
jeito central desse processo comunicativo. Assim, profissionais com perfis ali-
nhadas às exigências da LAI garantem, não só uma aplicabilidade qualitativa 
da lei, mas contribui o desenvolvimento da plena cidadania, com seus direitos 
políticos, sociais e civis. Ressalta-se que profissionais das áreas de informação, 
comunicação e informática se enquadra como profissionais qualificados para 
contribuírem expressivamente na aplicabilidade qualitativa da LAI. 

Tudo isso, pode contribuir para sonhada democracia de livre acesso 
à informação e participação política com responsabilidade. Portanto, reco-
mendam-se estudos com abordagem empírica para identificar contextos em 
que a LAI foi aplicada para refletir a importância do seu processo inserção na 
sociedade brasileira. 
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1 introdução
 O objetivo deste trabalho é apresentar experiências com atua-

ções educativas de êxito em uma escola municipal de Goiânia. Essas atua-
ções se fundamentam no propósito de Comunidade de Aprendizagem e se 
realizam por meio do subprojeto intitulado “Comunidades de Aprendizagem: 
a formação docente em um modelo comunitário de escola”. Esse subproje-
to é desenvolvido na Faculdade de Educação da Universidade Federal de 
Goiás (UFG) por intermédio do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 
Docência (PIBID/Pedagogia), contando com  a participação de professores, 
bolsistas e comunidade de entorno da escola, uma vez que visa promover o 
diálogo e a participação de todos estes atores envolvidos.  

A base científica de Comunidade de Aprendizagem é resultado de 
mais de 30 anos de pesquisa. Seu alicerce está baseado nas conclusões do 
Projeto Includ-ed que foi desenvolvido pela Comissão Europeia com intuito de 
identificar as estratégias escolares que pudessem acarretar resultados positi-
vos na aprendizagem dos alunos e superar a desigualdade social. 

A Comunidade de Aprendizagem se baseia na concepção da apren-
dizagem dialógica definida como:

o resultado das interações que produz o dialogo igualitário, é 
dizer, um diálogo em que diferentes pessoas apontam argu-
mentos em condições de igualdade, para chegar ao consenso, 
partindo de que querem se entender falando com pretensão 
de validez. (ELBOJ et al, 2002, p.92).

  A aprendizagem dialógica baseia-se, segundo as autoras, 
em sete princípios: diálogo igualitário no qual todos os envolvidos nas atuações 
desenvolvidas na escola têm o direito de falar e serem ouvidos, independen-
temente da posição social que ocupam na sociedade; inteligência cultural 
que é a capacidade de considerar experiências e vivências que as pessoas 
trazem consigo; transformação entendida como a possibilidade de mudança 
da realidade das pessoas por meio das interações; dimensão instrumental que 
são instrumentos necessários para participação social, como leitura e escrita; 
criação de sentido é a possibilidade de construir sentidos sobre a escola e as 
práticas escolares; solidariedade que é a participação da comunidade nas 
práticas escolares, possibilitando a transformação das dificuldades ali encon-
tradas em possibilidades pensadas conjuntamente (escola-comunidade). Se 
a aprendizagem dialógica pretende a superação das desigualdades sociais, 
a solidariedade deve ser um elemento fundamental; e igualdade de diferen-
ças que é saber das diferenças do próximo e respeita-las, pois todos têm o 
direito de ser e de viver de forma diferente e ao mesmo tempo serem tratados 
com o mesmo respeito e dignidade.

Em Comunidade de Aprendizagem, a escola passa por transforma-
ções cujo percurso é: sensibilização, tomada de decisão, sonhos, seleção de 
prioridades e planejamento. 

Segundo o Centro de Investigação em Teorias e Práticas de Supera-
ção de Desigualdades (CREA) da Universidade de Barcelona, momento de 
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sensibilização é uma formação da qual participam toda a equipe da escola e 
outras pessoas que possam se interessar: familiares, membros da comunidade. 
Essa formação visa conhecer com maior profundidade as bases teórico-me-
todológicas da Comunidade de Aprendizagem. A sensibilização tem como 
finalidade, portanto, apresentar os conhecimentos construídos pela comuni-
dade científica internacional a partir de evidências práticas, assim como pro-
mover a reflexão conjunta entre todos os interessados em iniciar o processo de 
transformação da escola em Comunidade de Aprendizagem. 

Após essa formação vem a tomada de decisão, em que a escola de-
cide se vai ou não se transformar em Comunidade de Aprendizagem.  Essa 
decisão exige diálogo, consenso e compromisso de grande parte do corpo 
docente e dos gestores, já que a escola ao se transformar em Comunidade 
de Aprendizagem deve promover uma alteração em sua dinâmica de funcio-
namento com o ingresso da comunidade em seu interior. 

Após este momento, de acordo com Mello, Braga e Gabassa (2012) 
é preciso criar os sonhos que a escola deseja realizar. Esse momento é o eixo 
principal da transformação, uma vez que a partir dos sonhos a escola e a co-
munidade se aliarão para realizá-los. Que escola queremos ou sonhamos para 
nossos filhos? O que podemos fazer para que ela se realize de fato? Essas são 
questões-chave que norteiam esse momento. A partir daí, seleções de priori-
dades definirão as comissões mistas que, formadas por pessoas da escola, in-
clusive alunos, funcionários administrativos e familiares, ou mesmo pessoas da 
comunidade, buscarão caminhos para a realização de uma escola sonhada 
a partir de prioridades. Esse momento envolve, então, planejamento.  

 Em Comunidades de Aprendizagem, voluntários 

 ingressam na escola. Os voluntários trazem consigo experiências de vida con-
sideradas como o princípio da inteligência cultural e se prestam a contribuir 
para o aprendizado dos alunos. A presença dessas pessoas na escola tran-
quiliza os alunos pela familiaridade que elas promovem.  Além de mediar as 
relações, os voluntários identificam problemas de aprendizagem e ajudam o 
professor a conhecer melhor os alunos ali presentes.

 Como Comunidade de Aprendizagens exige o diálogo escola e 
comunidade, o papel dos voluntários é muito importante, pois são eles que, 
ao ingressarem na escola, mudam a dinâmica da sala de aula. Com os volun-
tários mediando as relações com as crianças, a própria tarefa de ensinar não 
fica apenas a cargo do professor. O voluntário, diga-se de passagem, não é 
responsável pelo ensino de conteúdo, mas é ele que promove o diálogo entre 
as crianças, em atividades de grupo, por exemplo, que estabelece a relação 
entre elas, em que uma pode ensinar a outra, mesmo sabendo menos que 
ela. O bolsista pibidiano também assume esse papel. 

 No Brasil, experiências com Comunidades de Aprendizagem fo-
ram inicialmente desenvolvidas pelo Núcleo de Investigação e Ação Social e 
Educativa (NIASE), da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). Tal desafio 
chegou à Goiânia no ano de 2014 a partir do subprojeto da Faculdade de 
Educação da UFG. 
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2 comunidade de aprendizagem e atuações educativas de êxito
 O subprojeto “Comunidades de Aprendizagem: a formação 

docente em um modelo comunitário de escola” teve início em uma escola 
municipal em Goiânia abarcando o período de 2014 a 2017. Mesmo com a 
realização do percurso de transformação na escola, a tomada de decisão 
da escola sobre querer ser Comunidade de Aprendizagem foi negativa. A es-
cola, portanto, decidiu no ano passado não se transformar em Comunidade 
de Aprendizagem, mas permitiu experienciar as atuações educativas de êxito 
que sustentam tal proposta. 

 Essas atuações foram validadas pelo projeto Includ-ed pelos re-
sultados por elas apresentados no aprendizado dos alunos, na melhora e con-
vivência das pessoas na escola. São entendidas, desse modo, como experiên-
cias de sucesso. De acordo com Mello, Braga e Gabassa (2012) são atuações 
educativas de êxito: Grupos Interativos, Tertúlias Dialógicas, Biblioteca Tutora-
da, Formação de Familiares, Participação Educativa da Comunidade, Mode-
lo Dialógico de Prevenção e Resolução de Conflitos e Formação Pedagógica 
Dialógica. 

Grupo interativo é forma de organização da sala de aula. Dentro da 
sala de aula, formam-se grupos reduzidos de estudantes, no máximo 5, agru-
pados de forma heterogênea quanto a níveis de aprendizagem, cultura, gê-
nero, raça etc. Esse tipo de organização envolve os estudantes, contando 
com o apoio dos voluntários, incluindo os bolsistas pibidianos, e o professor. 
Nesses grupos, há a realização de atividades variadas dependendo da quan-
tidade de grupos. Se houver cinco grupos, haverá cinco atividades. Elas são 
feitas num tempo determinado, entre 10 e 15 minutos. Em cada grupo, há um 
mediador, que pode ser o voluntário ou o bolsista. O papel desse mediador 
é fazer com que um aluno ajude o outro a resolver as atividades, que são de 
revisão de conteúdo, no tempo certo. 

Tertúlia Literária Dialógica trata da partilha de sentidos de leitura com 
base no diálogo e na participação de todos os envolvidos. Essa atividade 
baseia-se nos sete princípios da aprendizagem dialógica, como as outras, e 
se desenvolve a partir da leitura de obras literárias reconhecidas – clássicos 
ou adaptações dos clássicos universais. Segundo Mello (2012), as Tertúlias Dia-
lógicas podem ser caracterizadas por diversos tipos como: Tertúlias Literárias, 
Tertúlias Musicais, Tertúlias de Artes Plásticas e Videotertúlias. 

De acordo com Flecha e Mello (2005) as Tertúlias Literárias nasceram 
nos movimentos sociais da Espanha, após o fim da ditadura. Em 1978 um edu-
cador e um grupo de adultos estudantes da Escola de Educação de Pessoas 
Adultas de La Vernerda, de Sant Martí em Barcelona na Espanha levaram 
essa experiência para a sala de aula. A atividade se expandiu para crianças 
e adolescentes e acontece em diferentes espaços.                         

A Tertúlia Dialógica Literária na escola possibilita o exercício da apren-
dizagem dialógica e abre caminho para uma leitura como prática cultural.  
Essa atuação de êxito vem se confirmando como uma vivência escolar de 
leitura com sentido e com prazer, promotora de estímulo à criatividade do 
aluno se contrapondo à leitura mecanizada dos conteúdos.
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A Biblioteca Tutorada é uma forma de extensão do tempo de aprendi-
zagem que propõe a criação de espaços extraclasses nos quais os estudantes 
realizam atividades acompanhados por voluntários (professores, familiares e 
demais pessoas da comunidade). Pesquisas demonstram que essa ampliação 
do tempo de aprendizagem tem impacto importante na melhora dos resulta-
dos educativos. As atividades que acontecem na Biblioteca Tutorada são de 
caráter instrumental e de apoio às tarefas escolares, acelerando a aprendi-
zagem dos alunos, especialmente dos alunos com maiores dificuldades. Mello 
(2004) afirma que a Biblioteca Tutorada deve ser um espaço aberto para to-
das as pessoas da escola e da comunidade. Um espaço para a aprendiza-
gem de quem quer que seja. 

A formação de familiares se resume em formações específicas que se 
realizam a partir dos sonhos construídos para uma escola diferente, em que 
aí estão incluídos os familiares. Eles podem, então, a partir da necessidade 
proclamada por eles e também da disponibilidade da escola, ou mesmo de 
outras pessoas, aprender a ler e a escrever, participarem de Tertúlias, integra-
rem cursos diversos a eles ofertados, dentre outros.  

Participação educativa da comunidade é uma forma de participa-
ção que se baseia no envolvimento das famílias, dos professores e de outras 
pessoas da comunidade nos espaços formativos e nas tomadas de decisões 
da escola sobre os aspectos que influenciam a aprendizagem dos alunos. Esse 
tipo de participação incide em questões fundamentais da vida escolar e gera 
um impacto significativo e importante na aprendizagem dos estudantes. Já 
o Modelo dialógico de resolução de conflito é um modelo de prevenção e 
resolução de conflitos baseado no diálogo entre escola e comunidade. Nesse 
modelo, a resolução do conflito se dá por meio do consenso entre todas as 
partes envolvidas, especialmente os alunos, sobre as normas de convivência, 
que são construídas coletivamente por pessoas da escola (alunos e professo-
res) e da comunidade. O problema de um passa a ser de todos. Daí a neces-
sidade de pensar coletivamente caminhos para essa resolução. 

Formação Pedagógica Dialógica busca desenvolvimento profissional. 
Esses docentes se atualizam e debatem seus conhecimentos em relação às 
teorias e investigações educativas mais relevantes no cenário científico atual 
por meio, por exemplo, da Tertúlia. Esse processo, pautado essencialmente no 
diálogo, envolve formação continuada de qualidade, considera evidências 
e resultados e está de acordo com as melhores práticas de formação de pro-
fessores, segundo a comunidade científica internacional.

2.1 Experiência da biblioteca tutorada na escola com contação 
de histórias e curso de informática 

 Atualmente na escola em que a equipe que realiza a presente 
pesquisa atua pelo Pibid, a Biblioteca Tutorada está sendo desenvolvida tanto 
em turmas de anos iniciais do ensino fundamental quanto em turmas de edu-
cação infantil. Ela atende aproximadamente 150 crianças e se concretiza por 
contações de histórias e curso de informática. Mesmo sendo atuação de êxi-
to, a diferença com o que  é posto na teoria é que o funcionamento da biblio-
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teca não ocorre  em horário estendido. As práticas na biblioteca acontecem 
em horário de aula. Cabe reforçar que Biblioteca Tutorada  contempla ações 
desenvolvidas no espaço da biblioteca com vistas a ampliar a possibilidade 
de aprendizagem dos alunos, sendo um outro espaço em que atividades per-
manentes contribuem para o aprendizado da criança, portanto.

Desde 2014, tem sido trabalhados livros de literatura com práticas de 
contação e leitura de histórias. Esses momentos têm acontecido uma vez por 
semana num tempo de uma hora aproximadamente. Não apenas práticas 
de leituras compartilhadas são ali evidenciadas, mas há também propostas 
de reconto de histórias, de criação de novas histórias, dinâmicas capazes de 
fomentar o ler e o escrever. 

A Biblioteca Tutorada, no caso de contação e leitura de histórias, está 
ligada às atividades de leitura e escrita. Ela propicia ampliar a aprendizagem 
por meio do diálogo democrático e igualitário, já que esses são princípios nor-
teadores do projeto. No ano de 2014, o planejamento das contações era rea-
lizado semanalmente. Em 2015, passou a ser mensalmente, uma vez que os 
bolsistas já conheciam as turmas em que atuavam. Desse modo, as contações 
são pensadas para blocos de quatro semanas. Tanto o processo de escolha 
de livros quanto o de efetivação dessa prática são pensados conjuntamen-
te entre bolsistas e coordenadora Pibid em encontros semanais na Faculda-
de de Educação da UFG. Isso tem permitido que bolsistas, ainda estudantes 
de graduação, possam ser capazes de criticamente escolher livros e almejar 
uma prática assentada em processos interativos, na aprendizagem dialógica. 

 A Biblioteca Tutorada tem sido bastante desejada pelas crianças. 
Mesmo pequenas, elas se sentem à vontade em dar sua opinião sobre o livro 
apresentado, interagem e aprendem umas com as outras, e já sabem que to-
das têm o direito de falar e serem ouvidas. Essa relação foi sendo construída,  
uma vez que, antes quando atividades em grupo eram propostas, as crianças 
não gostavam de ajudar uns aos outros e zombavam dos colegas quando er-
ravam ou perguntavam algo que tinham dúvidas, hoje elas são mais solidárias 
e se sentem à vontade para perguntar tudo que desejam. As crianças gostam 
das atividades,  fazem com todo carinho e entusiasmo pois sabem que  todos 
os  atores  envolvidos com o subprojeto estão dispostos em ajudá-las no que 
for preciso. 

A maioria das atividades propostas após a contação ou leitura de his-
tórias é desenvolvida em pequenos grupos heterogêneos com intuito de fazer 
com que os alunos se socializem e interajam entre si. A formação de grupos 
heterogêneos atende aos propósitos de Comunidade de Aprendizagem ba-
seando-se na teória de Vygotski sobre mediação, a qual  defende que quan-
to maior a diversidade interna de um grupo maior e mais profunda podem ser 
as aprendizagens dos sujeitos integrantes, tanto intelectual quanto humano e 
social. Ao desenvolver as atividades dessa forma, os princípios da aprendiza-
gem dialógica, do diálogo igualitário se mostram quando um aluno ajuda o 
outro e respeita as diversidades culturais.  Em todas as atuações educativas 
de êxito as crianças ajudam umas às outras buscando superar o espírito de 
competitividade presente na sociedade contemporânea. 

 Essa atuação educativa de êxito permitiu que várias crianças ti-
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vessem um maior contato com livros literários, inclusive o espaço da biblio-
teca passou a ser mais bem frequentado, até porque a atuação ocorre ali 
. Além disso, fomentou o empréstimo de livros na biblioteca, principalmente 
das obras lidas no projeto, como Você Troca, Não Confunda de Eva Furnari, 
Mamãe trouxe um lobo pra casa de Rosa Amanda Strausz. Um aluno dos anos 
iniciais manifestou gostar da história do Caso do Bolinho da Tatiana Belinky, 
pois se lembrou de quando ele ia para a casa da avó e ela fazia bolinhos de-
liciosos para ele comer, e falou que iria trazer bolinhos na próxima contação. 
A história Se as Coisas Fossem mães de Silvia Orthof despertou a criatividade 
das crianças ao pensarem diversas coisas que poderiam ser mães “Ah tia se o 
sol fosse mãe, ele seria mãe da luz”, “Se o chão fosse mãe, ele seria mãe da 
parede”.

 Quando fizemos a contação da história do livro Mamãe Trouxe 
um Lobo para Casa de Rosa Amanda Strausz, levamos para as crianças uma 
caixa com imagens de vários animais dentro dela. Elas teriam que colocar a 
mão sem olhar para o que estava dentro da caixa e pegar uma imagem, se 
levantar e dizer se iriam gostar ou não caso a mamãe, o papai, ou a vovó, 
ou alguém responsável por elas, levasse aquele animal para a casa. Quando 
foi o momento de um dos alunos apresentar a imagem que ele pegou, ele 
não quis falar para os colegas, dizendo que tinha vergonha de se levantar 
e falar. Neste momento todas as crianças começaram a falar palavras de 
apoio para ele, dizendo que não precisava ter vergonha que todos estavam 
ali aprendendo juntos. Após muito incentivo das crianças, este aluno resolveu 
falar: ele havia pegado uma imagem de uma baleia e disse que gostaria que 
a mamãe levasse a baleia para a casa dele, pois adoraria nadar com ela.

 Os alunos ficam admirados com as histórias que são diversifica-
das, havendo contos, causos, teatro etc. Todas as vezes que vamos contar 
histórias, percebemos que os olhos das crianças brilham, ficam animadas ao 
irem à biblioteca e se sentem à vontade quando estão lá. Quando vamos 
buscá-los na sala de aula, na maioria das vezes já estão nos esperando em 
fila, sempre com aquele sorriso estampado no rosto, animados e ansiosos para 
saber qual história eles irão conhecer. Os autores do subprojeto defendem 
que a aprendizagem se baseia na comunicação e por meio das interações, 
por isso no final das contações de histórias, propomos atividades que estimu-
lam o diálogo igualitário, a solidariedade e o respeito entre todos, a biblioteca 
torna-se um espaço de interação onde as crianças ajudam, ensinam e apren-
dem.  

A Biblioteca Tutorada com o curso de Informática Básica é desenvolvi-
da  desde o período de 2014 até os dias atuais. Esse curso foi relatado como 
sendo um dos sonhos dos pais e comunidade na etapa de sensibilização na 
escola. Mesmo não se tornando Comunidade de Aprendizagem, o curso foi 
implantado para atender pessoas que não tiveram contato algum com o ma-
nuseio de computador. O curso atendeu em 2014 familiares dos alunos da 
escola com aproximadamente 10 inscritos e hoje atende uma turma de exten-
são da escola com aproximadamente doze (12) alunas idosas  da Educação 
de Jovens, Adolescentes e Adultos (EAJA).  O curso é ministrado pelas bolsistas 
com a ajuda de voluntários e supervisora Pibid. 
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 O curso de informática traz prazer às alunas em aprender coisas 
novas, elas sentem-se incluídas no mundo digital, fazendo novas descobertas 
sobre o mundo tecnológico. Elas comentam sobre os planos de adquirirem 
computadores, celulares etc. A professora da turma e coordenadora da es-
cola relataram que a turma se sente estimulada em manter a frequência no 
curso de informática. As turmas do EAJA são diferenciadas, são alunos traba-
lhadores, ou idosos aposentados. Muitos deles têm problemas de saúde e, em 
consequência disso, faltam muito às aulas ou desistem de concluir a série que 
estava cursando.

Alguns comentários das alunas do curso de informática nos deixaram 
contentes, dando a entender que estamos contribuindo para uma transfor-
mação na vida delas. “Vocês são como umas mães pra mim”, “Nunca pensei 
que fosse conseguir manusear o computador”, “Vocês têm muita paciência 
com a gente”, “Não vejo a hora da próxima aula chegar”, “Muito me admi-
ro vocês aprenderem com a gente?!!”, “O curso vai continuar no próximo 
ano?”. As professoras das outras turmas perguntam se poderão participar do 
curso de informática no próximo ano, antevendo essa possibilidade de acesso 
ao conhecimento e diálogo igualitário. 

                                          Imagem 1 -  Curso de informática

                                               
                               
                                                        
Fonte: elaborado pelos autores, 2016.

2.2 Experiência com tertúlia literária dialógica na escola
 A outra atuação educativa de êxito desenvolvida na escola é 

a Tertúlia Literária Dialógica que é realizada nas salas de aula, na biblioteca 
e até mesmo ao ar livre no pátio da escola. Teve início em 2014 com parti-
cipação de crianças no início da etapa de alfabetização até adolescentes 
no 5º e 6º ano. A atividade de Tertúlia Literária Dialógica, enquanto prática 
de leitura tem a intenção de ser atividade permanente. Os encontros para 
realização das Tertúlias têm dia, hora e local fixos, preferencialmente semanal 
com duração de uma a duas horas. O grupo deve escolher o livro de literatura 
clássica universal e combinar o trecho que será lido no próximo encontro. A 
cada semana define-se o próximo trecho que deve ser lido e assim por diante.  
As páginas ou capítulos podem ser lidos nos encontros, mas na prática vemos 
que quando são lidas previamente em casa a atividade fica mais dinâmica e 
se ganha mais tempo para as discussões.     
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 Os participantes escolhem um ou mais trechos que desejam com-
partilhar ou explicar o que mais gostaram, o que lhes chamou atenção. A 
ideia é que o grupo não só interprete o que o autor ou autora quis dizer na 
obra, mas que aprendam a se colocar, a entender a opinião do outro e os vá-
rios pontos de vista para um mesmo acontecimento, ou seja, concluam que 
além da compreensão escolarizada, há outras possibilidades. De acordo com 
Cademartori (2009), não é nada fácil explicar ao outro porque não gostamos 
de um livro, se ele nos aborrece ou nos encanta. Isso requer uma elaboração 
complexa, abre caminho para muitas questões e reflexões. Uma conversa es-
pontânea sobre o livro e os sentimentos dos leitores ao ler é condição básica 
para entendimentos posteriores. A cada Tertúlia, as carteiras são organizadas 
em círculos de modo que todos possam se ver de forma igualitária.

Fotografia 2 - Tertúlia na biblioteca escolar

Fonte: elaborado pelas autoras, 2015.

Fotografia 3 - Tertúlia ao ar livre

Fonte: elaborado pelas autoras, 2015.

Fotografia 4 - Tertúlia em sala de aula

Fonte: elaborado pelas autoras, 2015.
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Na Tertúlia, uma pessoa faz o papel de moderador, geralmente o do-
cente ou outra pessoa responsável, como voluntário ou mesmo um aluno. 
Cabe a ela organizar as falas por meio da aprendizagem dialógica, garan-
tindo uma participação igualitária, uma escuta respeitosa, dando priorida-
de a quem falou menos, aguçando argumentação e contra argumentação, 
incentivando respeito às ideias no lugar das pretensões de poder dos parti-
cipantes.  Ao longo da Tertúlia a obra vai sendo explicada, apresentada e 
contextualizada por todos. 

Uma pessoa do grupo anota a ordem dos inscritos. Todos que querem 
falar ou ler seu trecho escolhido devem fazer um sinal para que seu nome seja 
colocado na ordem.

Fotografia 5 - Tertúlia literária na sala de leitura

Fonte: elaborado pelas autoras, 2015.

Fotografia 6 - Tertúlia literária

Fonte: elaborado pelas autoras, 2015.

O participante que for ler deve indicar a página onde está o trecho es-
colhido, lê-lo em voz alta e argumentar sobre o porquê dessa escolha. Neste 
momento o moderador verifica se mais alguém escolheu ou quer comentar o 
mesmo trecho lido ou a ideia levantada no grupo. Depois de esgotado todos 
os comentários sobre o trecho lido ou as ideias colocadas, o moderador passa 
a palavra para o próximo nome da lista. Assim até que todos da lista tenham 
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feito sua participação.
A dinâmica da atuação envolve elaboração de memória. À medida 

que todos vão se manifestando, com ideias, leitura de trechos, observações 
sobre as ilustrações, caso contenha no livro, dúvidas, qualquer tipo de contri-
buição para a discussão; uma pessoa escolhida pelo grupo fica responsável 
por anotar tudo e no final da Tertúlia esta produção escrita é lida para o gru-
po. É interessante ver na prática como os participantes se sentem incluídos e 
prestigiados quando ouvem sua contribuição presente no texto.  

As leituras realizadas nas Tertúlias permitiram que os alunos fizessem 
relação com a própria história de vida. Uma aluna do 2º ano relacionou a 
mudança no nome de Dom Alonso, apresentada no livro, Era uma vez Dom 
Quixote, com sua própria vida, identificando que também mudou de nome 
depois que foi adotada por uma família, passando a assinar o sobrenome 
deles.  Outra aluna relacionou a luta imaginária de Dom Quixote para ser um 
cavalheiro andante com a luta de sua irmã para vencer um câncer. Outro 
fato foi quando uma criança do 6º ano que percebeu que Sancho Pança 
achava que não era capaz de ser um ajudante de um cavalheiro andante 
por não saber ler e escrever, mas Dom Alonso disse que para essa função não 
era necessário esse conhecimento. Os alunos chegaram à conclusão de que 
nos dias atuais que até mesmo para desempenhar funções simples todos pre-
cisam saber ler e escrever. 

Com a leitura Os músicos de Bremen uma aluna do terceiro ano fez 
uma relação de  cunho social, quando o jumento foi abandonado pelo pa-
trão devido a sua velhice, o pai da criança foi também demitido do trabalho 
por estar velho e cansado. A professora das turmas do 6º ano percebeu o en-
riquecimento do universo vocabular das turmas através do aprendizado dos 
significados de novas palavras nos textos e nos diálogos.

Desde o período da implantação do projeto até o momento, foram li-
dos na escola citada, os seguintes clássicos: Os músicos de Bremen, dos Irmãos 
Grimm; Era uma vez Dom Quixote, de Miguel de Cervantes com adaptação 
de Marina Colasanti; A pedra da Sabedoria, de Hans Christian Andersen; O 
pequeno príncipe, de Saint-Exupery; A bolsa amarela, de Lygia Bojunga; Ra-
minho de Alecrim, de Andrew Lang com adaptação Ana Maria Machado e 
O patinho feio, adaptação de Ruth Rocha.

3 conclusão
Durante as experiências desenvolvidas pelo subprojeto, no tocante às 

atuações educativas de êxito, Biblioteca Tutorada e Tertúlia Literária Dialógi-
ca, foi possível perceber que tais ações causam impacto na aprendizagem e 
convívio social dos alunos. O  conhecimento das crianças foi aprimorado de 
forma dialógica, solidária e interativa, baseando-se nos princípios da apren-
dizagem dialógica onde uns ajudam o outro, respeitam e compreendem as 
culturas diversificadas das pessoas.

As pessoas envolvidas no subprojeto estão mais solidárias e passam a 
respeitar as opiniões diversas, o diálogo passa a ser válido e direito para to-
dos, independentemente de quem está falando,  suas funções, culturas ou 
posição social. Foi possível perceber que é de suma importância a presença 
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da comunidade no meio escolar, uma vez que todos  somos agentes transfor-
madores da realidade . Sozinho o professor não consegue garantir a apren-
dizagem para todos os alunos, sendo necessário o apoio da comunidade,  
pais,  famílias,  ex-alunos,  alunos do contraturno  e funcionários para que a 
aprendizagem possa alcançar a todos, tornando assim uma escola mais justa, 
solidária e de qualidade. 

Mesmo que essa escola não seja Comunidade de Aprendizagem, os 
princípios que norteiam este propósito se fazem presentes pelas atuações de 
êxito. O germe de uma pretensão, de uma escola sonhada em que todos os 
alunos podem aprender contando com o apoio e a ajuda da comunidade e 
de bolsistas pibidianos está dado. Colher frutos, portanto, é questão de tem-
po, já que a dinâmica da sala de aula tem sofrido alteração ao estar mais 
aberta ao diferente, ao atentar-se para suas próprias limitações, ao querer 
que alunos, filhos da comunidade, estabeleçam com ela um sentido real de 
experiência de aprendizado para além dos muros da escola. 
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1. introdução
 Diversas pesquisas realizadas no âmbito da educação brasi-

leira demonstram certa preocupação quanto às dificuldades apresenta-
das por crianças e jovens, concernente às práticas de leitura e de escrita 
do texto impresso, principalmente no que diz respeito à compreensão lei-
tora. Tendo em vista estas preocupações, percebe-se grande ênfase na, 
importância de propostas que resultem em práticas de letramento. Não 
obstante, existem acentuadas críticas acerca do significado das propos-
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tas de leitura e escrita para o sujeito que as desenvolve, principalmente no 
espaço escolar. Nesse sentido, Cagliari (2004) afirma que muitas atividades 
relacionadas à escrita e à leitura, propostas pela instituição escolar, não apre-
sentam significados para a criança e o jovem, haja vista que têm objetivos 
alheios aos da produção da escrita e do exercício da leitura enquanto práti-
cas sociais.

 É importante considerar que no contexto atual não há como re-
duzir as funções sociais da leitura e da escrita apenas no que se refere ao tex-
to impresso, pois vivemos no que Lévy (1994) denominou de “era da informa-
ção”, na qual as novas formas midiáticas como, por exemplo, o computador 
e a Internet, provocaram transformações no conceito de tempo e espaço 
que, consequentemente, proporcionaram mudança no suporte de leitura e 
escrita, do texto impresso para o hipertexto digital; do livro para a tela do 
computador.

Este trabalho consiste na revisão bibliográfica sobre o significado da 
leitura e escrita no contexto atual, tendo em vista as novas configurações do 
ato de ler e de escrever ocasionadas pelo advento das novas tecnologias. 
Visa propor reflexões acerca de como o hipertexto digital, enquanto prática 
social, pode contribuir para o letramento do escritor/leitor no que se refere à 
apropriação da nova tecnologia digital, ao exercício das práticas de leitura e 
escrita na tela, bem como à compreensão leitora e ao uso social dessas habi-
lidades como práticas sociais. (SOARES, 2002).

 
2. O que é letramento?

Silva (2009) compreende que não existe uma concepção única do 
termo letramento, no entanto, conclui que, apesar das divergências concei-
tuais, há um consenso de que o termo está relacionado com a escrita, isto 
é, não há como compreender o letramento dissociado desta. Soares afirma 
que a dificuldade de delimitar com precisão um conceito universal para 
o termo letramento, “[...] deve-se ao fato de que o letramento cobre uma 
vasta gama de conhecimentos, habilidades, capacidades, valores, usos e 
funções sociais; o conceito de letramento envolve, portanto, sutilezas, com-
plexidades difíceis de serem contempladas numa única definição”. (SOARES, 
1998, p. 66)

De acordo com Soares (ibidem), no Brasil o termo letramento é recente 
na área da educação e da linguística. Surgiu na segunda metade da déca-
da de 1980 e, inicialmente, referia-se à mera aquisição da aprendizagem da 
leitura e escrita. No entanto, segundo Gonglewski e Dubravac (2006, apud 
FERNANDES, 2006), devido ao fato desse conceito tradicional não ser capaz 
de abarcar os significados dessas práticas no discurso, houve consideráveis 
transformações quanto à maneira de pensar a leitura e a escrita, tendo que 
levar em conta os diferentes contextos socioculturais de uso da língua.

As reflexões propostas nesse artigo se baseiam na concepção de le-
tramento defendida por Soares (1998) e por Kleiman (1995). Para Soares, letra-
mento, num sentido mais amplo, designa práticas de leitura e escrita, isto é, 
além da aprendizagem da tecnologia envolvida no ler e escrever, é neces-
sário ao sujeito saber fazer uso e envolver nas atividades de leitura e escrita. 
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Segundo ela, o que se entende por letramento está intrinsecamente ligado às 
necessidades e condições sociais específica de cada momento histórico.

Ângela Kleiman define letramento “como um conjunto de práticas so-
ciais que usam a escrita, enquanto sistema simbólico e enquanto tecnologia, 
em contextos específicos, para objetivos específicos” (KLEIMAN 1995, p. 81). 
Neste sentido, considera que a leitura e a escrita devem ser encaradas como 
atividades sociais, ou seja, atividades que atendem a um propósito. Em texto 
posterior a autora reafirma a compreensão de letramento “como as práticas 
e eventos relacionados com uso, função e impacto social da escrita” (KLEI-
MAN, 1998, p. 181). Nessa concepção, letramento pode ser entendido como 
práticas sociais de leitura e escrita e os eventos em que essas práticas são pos-
tas em ação, bem como as consequências destas sobre a sociedade.

Comungando com o entendimento de que o letramento deve ser en-
tendido como prática social, Snyder, Lankshear & Green consideram que a 
“leitura e a escrita podem ser entendidas e adquiridas apenas em contex-
tos de práticas sociais, culturais, políticas, econômicas e históricas” (SNYDER, 
LANKSHEAR e GREEN, 2000, p.28, apud FERNANDES, 2006). Dessa forma, defen-
dem ser correto referir-se a letramentos, no plural, pois concluem que diferen-
tes práticas sociais requerem diferentes letramentos.

Com o advento das novas tecnologias digitais houve alterações signifi-
cativas no que diz respeito às práticas sociais da leitura e da escrita, haja vista 
que instaurou novas formas de pensamento, de comunicação, bem como de 
acesso às informações e de percepção do conhecimento. (PINHEIRO, 2005). 
O condutor dessa mudança é, principalmente, a Internet e, inserida nela, o hi-
pertexto que propõe “uma nova ordem para o uso das habilidades de leitura 
e escrita, quebrando o paradigma do livro impresso que reinara até então” 
(BOLTER, 1991, p. 5-6).

De acordo com Marcuschi (2001, p. 83) Por hipertexto compreende 
“uma rede de múltiplos segmentos textuais conectados, mas não necessaria-
mente por ligações  lineares” o que possibilita ao leitores fazerem suas esco-
lhas e traçarem seus caminhos que não serão iguais aos de outros leitores. Por-
tanto o termo se caracteriza como um processo de escrita e leitura eletrônica 
indeterminado, multilinearizado e multisequencial.

As novas práticas de leitura e escritas no hipertexto digital são deno-
minadas por Xavier de: letramento digital. Nesse sentido o termo letramento 
amplia para a capacidade de

[...] assumir mudanças nos modos de ler e escrever os códigos e 
sinais verbais e não-verbais, como imagens e desenhos, se com-
pararmos às formas de leitura e escrita feitas no livro, até porque 
o suporte sobre o qual estão os textos digitais é a tela -, também 
digital (XAVIER, 2002, p. 2).  

Soares (2002) compreende a tela do computador como espaço de 
leitura e de escrita que configura como novos processos cognitivos, novos mo-
dos de conhecimento, novas maneiras de ler e de escrever, em suma, um 
novo estado ou condição para aqueles que exercem práticas de escrita e de 
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leitura na tela. Goulart (2005) reforça tal concepção ao conferir ao letramen-
to digital as novas práticas discursivas suscitadas pelo hipertexto. Considera 
que neste contexto a escrita é a principal via de acesso à informação e, por 
isso, não há como dissociá-la do código alfabético,

Compreendendo a leitura e a escrita como práticas sociais, considera-
se de suma importância discorrer, mesmo que de forma breve, sobre as trans-
formações a que sofreram desde a origem, da forma pictórica até o advento 
do computador.

3. a escrita e a leitura: das paredes das cavernas ao computador
Desde os primórdios da história da humanidade a escrita apresentou-

se imbuída de uma função social específica, cujo desenvolvimento é carac-
terizado em três fases distintas: pictórica, ideográfica e alfabética. (CAGLIARI 
2004)

Mediante a necessidade de registrar informações, o homem primitivo 
desenvolveu um sistema de escrita simplificada dos objetos daquela realida-
de, por meio de desenhos nas paredes das cavernas. Na fase ideográfica, 
esses registros passaram a ser feitos por meio de desenhos mais elaborados 
e, no decorrer do tempo, a escrita foi sofrendo transformações e perdendo a 
forma ideográfica, originando então a escrita alfabética.

Em cada fase, a escrita foi mediada por um tipo de tecnologia, cada 
uma a seu tempo. Soares compreende que cada tecnologia corresponde a 
um espaço diferente da escrita.  Segundo ela:

Nos primórdios da história da escrita, o espaço de escrita foi a 
superfície de uma tabuinha de argila ou madeira ou a superfície 
polida de uma pedra; mais tarde, foi a superfície interna contínua 
de um rolo de papiro ou de pergaminho, que o escriba dividia 
em colunas; finalmente, com a descoberta do códice, foi, e é, 
a superfície bem delimitada da página – inicialmente de papi-
ro, de pergaminho, finalmente a superfície branca da página de 
papel. Atualmente, com a escrita digital, surge este novo espaço 
de escrita: a tela do computador. (SOARES, 2002, p. 148)

De acordo com Bernardes, Cunha e Vieira (2003), cada tecnologia 
da escrita resultou em mudanças significativas nas práticas socioculturais de 
cada época. Na cultura oral, produzida através da narrativa, o homem cons-
truía o conhecimento na coletividade, mediado pela interação e troca de 
experiências entre os pares. No entanto, com o advento da escrita, o discurso 
torna-se mais dependente de uma gramática, pois os significados do escrito 
irão emergir de uma estrutura linguística anterior à sua produção. Assim, as 
palavras antes pronunciadas e ouvidas passaram a ser escritas e vistas como 
símbolos a serem decodificados pelo leitor, de forma que o som acabou re-
duzindo-se ao registro escrito. Dessa forma, a tecnologia da escrita promoveu 
mudanças nas práticas socioculturais do ocidente, assumindo a preponde-
rância político-cultural, antes ocupada pela oralidade.

De acordo com Dias (1999), os primeiros registros escritos no papiro da-
ta-se por volta de 3000 a.C. e a função social da escrita naquele período es-



200

INTERFACES DE LEITURA

tava direcionada ao desenvolvimento da agricultura, da contabilidade e do 
inventário dos templos e, mais tarde, com o surgimento dos primeiros Estados, 
acrescentou a função de organização dos impostos.

A partir de 1700 a.C., com o surgimento do alfabeto norte-semítico, 
a escrita cuneiforme, a aramaica e o alfabeto grego, , surgem outras tecno-
logias utilizadas como suporte da escrita, dentre elas destacamos a argila, a 
cerâmica e as peles de animais, além da permanência do papiro. Entretanto 
no século III a.C., com a criação da Biblioteca do Museu de Alexandria, surgiu 
o pergaminho como outra opção de suporte e o livro como reunião de vários 
pergaminhos ou papiros. O papel, como é conhecido hoje, é introduzido no 
mundo ocidental em meados do século XII e difundido na Europa a partir do 
século XIII, cuja produção em maior escala se deu no século XV, com o ad-
vento da invenção da imprensa e da tipografia, por Gutenberg.

Segundo Chartier, a invenção da imprensa não resultou em transfor-
mações significativas na forma de organização do livro, visto que “um livro 
manuscrito (sobretudo nos seus últimos séculos, XIV e XV) e um livro pós-Gu-
tenberg baseiam-se nas mesmas estruturas fundamentais, as do códex1.” 
(CHARTIER, 1998, p. 7-9). Entretanto, essa revolução tecnológica trouxe pro-
fundas mudanças na forma de produção, reprodução e difusão da escrita 
alterando, consequentemente, as práticas sociais e individuais de leitura e de 
escrita.

Nesse sentido, Xavier (2001) corrobora que a imprensa transformou a 
economia de escrita da época, instaurando, irreversivelmente, o texto/livro na 
sociedade em grande escala. Para Soares, esse fato “modificou o letramen-
to, isto é, o estado ou condição de quem participa de eventos em que tem 
papel fundamental a escrita”. (SOARES, 2002, p. 153) Isto se deve ao fato do 
livro, que antes era manuscrito, produzido de forma restrita, configurando em 
objeto de luxo, passou então a ser reproduzido em grande escala e em cópias 
sempre idênticas, proporcionando ao leitor maior acesso ao conhecimento, 
antes restritos aos mestres encarregados da interpretação e transmissão do 
conteúdo dos manuscritos aos discípulos. (DIAS, 1999).

No decorrer da história da escrita é possível notar duas grandes revo-
luções: A criação da imprensa e o advento do computador. Considera-se 
que como a transição da cultura manuscrita para a cultura tipográfica trouxe 
transformações significativas para o indivíduo e para a sociedade, do mesmo 
modo a passagem da cultura predominantemente topográfica para outra 
na qual se insere também a escrita digital, denominada de cultura eletrônica, 
trás novas configurações sociais e, sobretudo, na forma de ler e escrever, pois, 
no contexto atual a escrita e a leitura não se resumem ao texto impresso, mas 
se expandem para além deste, para a tela do computador, ou seja, para os 
hipertextos.

4. do texto ao hipertexto
De acordo com a história, durante séculos, na tentativa de possibili-

1 Palavra em latim que significa “livro”, “bloco de madeira”, o mesmo que códice na língua por-
tuguesa



Leitura e Competências Informacionais

201

tar maior velocidade da leitura e da recuperação da informação, escribas, 
professores e técnicos, envolvidos na produção do livro inventaram mecanis-
mos, fundamentados na ideia de hipertextualidade, que causaram impacto 
nas concepções de pesquisa científica, literatura e educação. Como exem-
plo pode-se citar a marginalia, datada dos séculos XVI e XVII, que consistia 
em índices pessoais, citações de textos e encaminhamento do leitor a outras 
partes ou outros textos de outros autores por meio de anotações nos cantos 
das páginas. Tais elementos tinham como objetivo possibilitar ao leitor a ava-
liação do conteúdo da obra de forma rápida, bem como, o acesso a outras 
publicações de modo seletivo e não linear. Contudo, embora estes mecanis-
mos tenham impactado na concepção moderna de conhecimento da épo-
ca, não foi o suficiente para suprir as demandas da sociedade, visto que a 
informação organizada em livro permanecia presa a uma sequência linear.

Para pesquisadores como Timm, Schnaid e Zaro (2004), a estrutura hi-
pertextual que mais se aproxima da conhecida nos dias atuais é a de Vanne-
var Bush, matemático e físico, que, após concluir que a mente humana não 
funciona de forma linear, mas sim por associação entre os pensamentos por 
meio do que chamou de “trilhas associativas”, descreveu no artigo As we may 
think2, de 1945, o pensamento de reproduzir os processos mentais humanos de 
associação de ideias e da formação do conhecimento através das recorda-
ções e ligações entre os assuntos.

No referido artigo, Bush esboçou o Memex3, uma máquina capaz de 
guardar  informações acessáveis de forma fácil e rápida, cujo objetivo era su-
prir as falhas da memória humana através de recursos mecânicos e possibilitar 
maior interação do leitor com o texto, por meio da possibilidade de acrésci-
mos de notas e comentários pessoais a este.

O hipertexto digital surgiu a partir do sistema desenvolvido por Theodor 
Nelson, na década de1960, denominado de “Projeto Xanadu”, um proces-
sador de textos capaz de lidar com versões múltiplas e mostrar as diferenças 
entre essas versões, moldado a partir da criação de um ambiente literário uni-
ficado (MARQUES, 1992; LIMA, 2004). O objetivo de Nelson foi auxiliar a escrita 
não-sequencial, possibilitando ao leitor maior autonomia para escolher o pró-
prio itinerário no decurso do documento eletrônico. Conforme afirma Conklin 
(1987, apud NONATO, 2009), Theodor Nelson foi o responsável pela evidência 
do termo Hipertexto, o qual definiu como sendo a combinação do texto em 
linguagem própria com a habilidade do computador de realizar pesquisa in-
terativa e exibir, de forma dinâmica um texto não-linear

Consoante Vilan Filho (1994), a revolução tecnológica evidenciada a 
partir da década de 1980, possibilitou a inclusão de imagens, sons e texto nos 
hipertextos digitais, graças à ampliação da capacidade de armazenamento 
e processamento dos computadores, o que, no inicio da década subsequen-
te, contribuiu para inserção destes no âmbito comercial. Para o autor supraci-
tado, a popularidade do sistema de hipertexto se deve à criação da web, no 

2 Tradução: Como podemos pensar.

3 Memory Extension (extensão da memória).

http://pt.wikipedia.org/wiki/Informa��o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Processador_de_texto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Processador_de_texto
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início da década de 1990, o que possibilitou alcance mundial.
Para melhor compreensão das mudanças ocorridas no exercício da 

leitura e da escrita, ocasionadas com o advento do hipertexto digital, torna-se 
imprescindível apontar algumas compreensões quanto ao conceito de texto 
e, posteriormente, que se faça o mesmo com o hipertexto.

Koch (2002) afirma que o conceito de texto depende das concepções 
de língua e de sujeito. Ou seja, quando se concebe a língua como represen-
tação do pensamento e o sujeito como propagador das próprias intenções 
psicológicas, o leitor assume uma postura passiva diante do texto, tendo em 
vista que este nada mais é do que o produto do pensamento do escritor. Por 
outro lado, Koch considera que na perspectiva sociointeracionista o sujeito é 
ativo e assume o papel de ator/construtor e o texto é visto como um ambiente 
interacional.

Guimarães (1992) conceitua o texto como um enunciado oral ou es-
crito, de extensão variável, que pode reportar tanto a um enunciado único, 
quanto a um segmento de grandes proporções. Nesta perspectiva, uma frase, 
um provérbio, um poema, um romance são considerados textos, assim como 
determinadas palavras como “Fogo!”, “Silêncio!” quando situadas em certos 
contextos específicos.

Cagliari (2004) corrobora com a definição de Guimarães quando as-
segura que um texto não se define pela sua extensão, pois, dependendo 
do contexto pode conter apenas uma palavra como, por exemplo, o termo 
“PARE” estampado nas placas de trânsito ou no asfalto, em um cruzamento, 
como também pode ser mais extenso como no caso de um conto, uma carta, 
uma lista de compra, entre outros.

Marcuschi (2002) utiliza o termo gênero textual para referir aos textos 
materializados, encontrados no cotidiano e que apresentam características 
sócio-comunicativas definidas por conteúdos, propriedades funcionais, estilo 
e composição característica. Em outro estudo (MARCUSCHI, 2006), o autor 
afirma que os textos não podem ser concebidos como modelos estanques 
ou como estruturas rígidas, mas como entidades dinâmicas, formas culturais e 
cognitivas de ação social. Não como superestruturas canônicas simplesmente 
determinadas pelas pressões externas. Devem ser concebidos como forma-
ções interativas e flexíveis de organização e de produção de sentidos.

O texto apresenta características que o difere do hipertexto digital. 
Como exemplo pode-se citar o fato de ser escrito e lido linearmente, seqüen-
cialmente, da esquerda para a direita, de cima para baixo, uma página após 
a outra. Apesar de ser considerado como sendo um ambiente interacional, 
apresenta dimensão definida, com começo, meio e fim, além de apresentar 
organização linear e estrutural.

Por outro lado, conforme defende Lévy (1994), no hipertexto a escrita e 
a leitura acontece de forma multilinear e multi-sequencial. Possui a dimensão 
que o leitor lhe der: o começo e o fim são determinados pelo leitor por meio 
de um clique na primeira tela (começo) e um clique quando o leitor se sentir 
satisfeito ou considerar suficientemente informado. A tela é uma unidade tem-
poral, diferentemente da página estrutural. Nesse entendimento, o hipertexto 
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consiste em:

[...] um conjunto de nós conectados pelas ligações. Os nós po-
dem ser palavras, páginas, imagens, gráficos ou partes de grá-
ficos, sequências sonoras, documentos complexos que podem 
ser, eles próprios, hipertextos. Os itens de informação não estão 
ligados linearmente, como numa corda com nós: cada um de-
les, ou a maior parte estende as suas ligações em estrela, de 
modo reticular. (LÉVY 1994, p. 33).

Lévy compreende que o hipertexto traz mudanças significativas no 
modo de ler e escrever, tendo em vista que este rompe as fronteiras do tex-
to, deixando-o sem interioridade definível. Considera que este fato contribui 
para a dinamicidade e incompletude do texto digital, o que requer, da parte 
do leitor, constante organização, seleção, associação, contextualização das 
informações. Entende que no hipertexto há constante construção e renego-
ciação de sentidos, o que é influenciado pela dinâmica da disseminação de 
informações na Web.  Nesse sentido, mesmo que a estrutura hipertextual cria-
da permaneça por certo tempo, há sempre uma demanda social que a leva 
à transformação.

Outro elemento importante, considerado por Lévy, é a multiplicidade e 
articulação do hipertexto, uma vez que este sempre se expande em ou a partir 
de outros textos. Em outros termos, pode se afirmar que o hipertexto é uma rede 
de associações que faz parte de outras redes onde os nós se articulam por meio da 
geração de vários links em volta de textos.   Ao que reforça Bolter:

Hipertexto consiste nos tópicos e nas suas ligações, os tópicos 
podem ser parágrafos, frases, expressões ou simples palavras. 
Um hipertexto é como um livro impresso no qual o autor tem 
disponíveis um par de tesouras para cortar e colar pedaços de 
outros textos, de tamanho conveniente. A diferença é que um 
hipertexto eletrônico não se dissolve num desordenado conjun-
to de anotações, o autor define a sua estrutura na forma como 
cria as ligações entre essas anotações. (BOLTER, 1991)

Lévy (Ibiden) afirma ainda que, além o hipertexto ser constituído de 
nós e de links heterogêneos, também é composto de uma diversidade de 
elementos, os quais se apresentam na sua composição multimídia feita de 
imagens, de textos e de sons. Villaça corrobora que no suporte eletrônico “se 
vive a maior das revoluções através de uma estrutura agregativa em que vá-
rios recursos novos entram em cena: presença de imagens em movimento, a 
animação das próprias palavras, a presença de vozes, páginas com várias 
saídas” (VILLAÇA, 2002).

Para melhor compreender a função social das práticas de leitura e de 
escrita no âmbito digital faz se necessário abordar o perfil do leitor predomi-
nante na cultura digital, a quem Santaella (2004) classifica de “leitor imersivo” 
que surge da multiplicidade dos signos e ambientes virtuais de comunicação 
imediata.

Este novo modelo de leitor nasce inserido nos grandes centros urba-
nos, acostumados com a linguagem efêmera e provido de uma sensibilidade 

http://trabalhohipermedia.do.sapo.pt/conceitos_de_hipertexto.htm
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perceptivo-cognitiva quase que instantânea. É receptor de uma hipermídia 
ou seu usuário e coloca em ação mecanismos, ou seja, habilidades de leitura 
muito distintas daquelas que são empregadas pelo leitor de um texto impres-
so, bem como daquelas que são empregadas pelo receptor de imagens ou 
espectador de cinema, televisão.

Santaella considera que com a proliferação crescente das redes de 
telecomunicação, especialmente a internet, surge um leitor que possui novas 
formas de percepção e cognição, imergidas pelos os atuais suportes eletrô-
nicos e estruturas híbridas e alineares do hipertexto, que transita pelas infovias 
das redes, navegando nas arquiteturas líquidas e alineares da hipermídia no 
ciberespaço.  

Marc Presky utilizou o termo “nativos digitais” para denominar os que 
nasceram a partir da década de 1980, os quais cresceram cercados por tec-
nologias digitais e as usam brincando. Por estar familiarizado com elas, as 
vêem como aliadas. Devido a esse novo tipo de leitor, novas configurações 
nas práticas de leitura e de escrita são delineadas, agora não apenas no tex-
to impresso, mas também, e principalmente, nos hipertextos digitais os quais 
podem influenciar o desenvolvimento da aprendizagem da criança e do jo-
vem da sociedade atual. (SOARES, 2002)

Em consonância com a capacidade de comunicação do novo leitor, 
que comunica muito e com vários interlocutores simultaneamente, a leitura e 
a escrita no hipertexto são usadas de forma coletiva por todos que acessam 
a internet, como um viés para estabelecimento de relações entre estes inter-
locutores.

Além da escrita no hipertexto ser coletiva, também plausível de ser 
constantemente modificada, diferentemente de um número significativo de 
textos impressos nos quais a plasticidade e o conteúdo estão concluídos, não 
permitindo a inferência do leitor. Soares (2002) considera que esta caracte-
rística do hipertexto fascina sobremaneira os jovens, tendo em vista a pos-
sibilidade de outros tipos de interpretação. Assim os leitores/escritores criam 
uma escrita própria entre eles. Desta forma, a escrita acontece de maneira 
coletiva, envolvendo os jovens e levando estes a criarem maneiras diversas de 
escrever, ou seja, uma escrita própria entre eles.

5. algumas considerações sobre as implicações pedagógicas
no contexto hipermidiático

Conforme Toschi (2002), no contexto atual predomina a era da infor-
mação e não a era do conhecimento, pois, afirma que as informações vei-
culadas nas mídias não são, necessariamente, conhecimento.  Defende a 
necessidade do exercício da crítica dos conteúdos midiáticos, no sentido de 
que o aluno os reelabore, a fim de que estes sejam ressignificados e aplicados 
como práticas sociais. Considera que o exercício da cidadania passa pela 
análise crítica da informação.

Para Paro (1999), é delegada à escola a tarefa de atualização histó-
rico-cultural dos cidadãos, visando possibilitar o exercício do bem viver. Nesse 
sentido, compreende-se que as tecnologias, inclusive a computacional, por-
tadora de diferentes formas de hipertextos, são consideradas herança cultu-
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ral da humanidade e, consequentemente necessárias às práticas sociais, o 
que incluem a leitura e a escrita nos suportes digitais.

Libâneo (2001) propõe que a escola dos novos tempos seja um espa-
ço de síntese entre a cultura dos meios de comunicação e a cultura formal, 
sendo a escola um espaço privilegiado para essa tarefa. Para tanto, Toschi 
(2002) acredita ser necessário a reinterpretação das tecnologias como sendo 
meios necessários ao processo de ensino e aprendizagem e não como fim 
nelas mesmo. A autora afirma não ser mais possível ignorar as mídias e o uso 
delas no contexto escolar. Considera que o ato de ler e escrever é a base da 
escola e, no momento atual, essas práticas não podem se restringir à  decifra-
ção de  letras, tendo em vista as relações entre palavras, imagem e desenhos.

Partindo desses pressupostos, compreende-se que as novas configura-
ções sociais, protagonizadas pela chamada cultura digital, pressupõem no-
vos desafios ao ensino formal, sendo imprescindível reflexões e práticas pe-
dagógicas que abarquem a complexidade do perfil desses sujeitos inseridos 
no contexto atual. Nesse sentido, considera-se de suma importância a releitu-
ra constantes das teorias que contribuíram para compreensão de como o 
sujeito constrói o conhecimento. Considerando que cada método peda-
gógico revela uma concepção do ser humano e uma compreensão sobre o 
modo como se aprende.

Tendo em vista a preocupação percebida no âmbito das pesquisas 
escolares quanto ao letramento do aluno, compreende-se que as propostas 
pedagógicas não podem ser dissociadas da cultura digital. Neste contexto, 
o conceito de uso social da leitura e escrita ultrapassa o fato do sujeito saber 
manusear os suportes escritos como, por exemplo, um bilhete, uma carta, mas 
também requer habilidades para o uso do hipertexto como práticas sociais.

Considerando o perfil dos “nativos digitais”, capazes de fazer várias 
coisas ao mesmo tempo, pode se afirmar que a leitura e a escrita no hipertex-
to digital se apresentam como agentes de letramento, tendo em vista possi-
bilitarem a dinamicidade e o exercício da criatividade que lhes são próprios, 
permitindo, dessa forma, o exercício da produção e a compreensão leitora. 
Compreende-se que esse tipo de leitor aprende de forma peculiar, desenvol-
vendo diferentes habilidades de compreensão do que lê, seja texto escrito, 
imagens, cores, dentre outras formas de hipertextos veiculados nos espaços 
digitais. Partindo deste pressuposto, compreende-se que a leitura e a escrita 
realizadas neste suporte pode contribuir para o letramento do sujeito, desde 
que providas de mediação no sentido de possibilitar o exercício da análise 
crítica dos conteúdos lidos ou produzidos por ele.

É importante ressaltar que o letramento digital não pressupõe apenas 
o conhecimento técnico como o uso de teclados, dos programas de com-
putador e das interfaces gráficas, mas requer a inclusão da habilidade de 
construir sentido a partir dos hipertextos. É imprescindível que o leitor/escritor 
saiba localizar, filtrar e avaliar de forma crítica as informações disponíveis na 
rede. Considera-se que cabe à escola, como uma das principais agências 
de letramento, o desafio de assegurar aos alunos o acesso a diversas práticas 
de leitura e escrita, relativas às diferentes formas de letramento, inclusive o 
letramento digital.
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A jovem garota escrevendo uma carta de 
amor, ilustra uma mistura da mulher recatada e ao 
mesmo tempo sensual. Seu decote, seu sorriso tímido, 
uma pena e um papel. Seu semblante uma mistura 
de saudade,  poder , sonho e desejo.

Jovem garota escreven-
do uma carta de amor (ca. 1755)

Pietro Antonio Rotari.
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1 introdução
Diante dos crescentes avanços tecnológicos que acontecem atu-

almente, a sociedade tem experimentado mudanças provocadas pelo 
uso da internet. O acesso e a transferência de informações acontecem 
em questão de segundos, e cada vez mais são utilizados espaços para 
expressar, sociabilizar e compartilhar informações, ideias, pontos de vista 
e conhecimentos.

É nesse contexto que as redes sociais se destacam. Considera-
das como espaço resultante da interação entre pessoas ou grupos, dia-
riamente bombardeiam a web com uma explosão de informações, por 
meio de contas no Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, Snapchat e 
Google Plus, por exemplo, que são as principais entre inúmeros perfis e 
páginas que são utilizados.
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tratam de temas isolados, em que os usuários interagem e disseminam ideias 
em torno de um determinado assunto. Apesar das peculiaridades de cada 
participante, nessas redes específicas o que prevalece é um interesse maior 
em comum. Com a temática livro / leitura, as redes sociais literárias contem-
plam bem essa proposta. 

A maior rede social brasileira é o Skoob (disponível em <www.skoob.
com.br>), nome que vem da escrita ao contrário da palavra inglesa book, 
que significa “livro”, no plural, tornando-se books; e quem participa dela é 
chamado de skoober. No Skoob, resumidamente, os participantes comparti-
lham suas preferências literárias, debatem opiniões, criticam positiva e nega-
tivamente os livros lidos e recomendam obras, contribuindo para incentivar 
novas e diferentes leituras entre os participantes.

Com diversos recursos e opções nessa rede social literária, este traba-
lho foi elaborado para conhecê-la melhor, com os objetivos de apresentar a 
rede e destacar seus recursos que proporcionam maior interação e expressão 
de ideias dos participantes, abordando inicialmente os conceitos que alguns 
autores atribuem para os termos “rede social” e “rede social literária” até che-
gar às considerações sobre o funcionamento do Skoob.

Desta forma, este trabalho foi realizado utilizando a pesquisa biblio-
gráfica, com uma revisão de literatura de assuntos relacionados ao tema; e 
também por meio da observação e análise dos recursos oferecidos pela rede 
social literária, visualizados a partir do perfil cadastrado no Skoob.

2 redes sociais
Para Recuero (2009), a rede social pode ser definida como um conjun-

to de pessoas ou grupos e as interações que acontecem entre eles, um meio 
em que se podem observar as conexões estabelecidas em um grupo social. A 
comunicação acontece mediada pelo computador e as interações entre os 
participantes podem gerar fluxos de informações e trocas sociais, que por sua 
vez podem impactar as estruturas sociais que se formam.

As redes sociais são consideradas “sistemas abertos, que se relacionam 
constantemente com o meio no qual estão inseridas” (MÁRTIRES, 2011, p.22). 
Assim, as relações formais e informais estabelecidas através delas também 
estão ligadas aos mais diversos acontecimentos da sociedade, promovem a 
comunicação e podem aproximar sentimentalmente as pessoas por alguma 
causa comum.

Batista Júnior e Silva (2010) destacam como principal característica 
das redes sociais a interatividade dos participantes em tempo real, vivencian-
do relações além da comunidade local. Tal como o e-mail e o blog, a rede 
social é considerada um novo gênero possibilitado pelas novas tecnologias 
com o uso do computador e da internet, que surge de situações sociais de 
interação.

Ao analisar as redes sociais, torna-se possível identificar os fluxos de 
compartilhamento da informação e do conhecimento e assim compreender 
o processo de acesso à informação, pelo ponto de vista de grupos e comuni-
dades (ALCARÁ et al, 2006). Os autores também comentam sobre o aspecto 
fundamental da rede social, considerado por outros estudiosos, que trata de 

http://www.skoob.com.br
http://www.skoob.com.br
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construir interações com o intuito de resolver problemas e satisfazer necessidades.
As redes sociais podem representar um conjunto de pessoas que unem 

ideias e recursos em torno de valores e interesses compartilhados, de acordo 
com Marteleto (2001). Elas valorizam os elos informais e as relações, e cons-
tituem uma forma de organização, socialização e disseminação que estão 
presentes nos mais diversos espaços, tanto na vida cotidiana como nas insti-
tuições profissionais.

Tomáel, Alcará e Di Chiara (2005, p.93) completam ao afirmar que 
as redes sociais “constituem uma das estratégias subjacentes utilizadas pela 
sociedade para o compartilhamento da informação e do conhecimento, 
mediante as relações entre atores que as integram”. As autoras destacam 
também que cada indivíduo possui uma função e uma identidade cultural.

3 redes sociais literárias
Leitão (2009) considera como plataformas as ferramentas tecnológi-

cas que são a base para a existência concreta das redes sociais, e utiliza o ter-
mo catalogação social para designar um tipo de plataforma de rede social 
que surgiu mais recentemente, caracterizada por formar um ambiente onde 
as pessoas que tem em comum o interesse por livros podem criar sua própria 
biblioteca e interagir umas com as outras em relação às obras que já leram 
ou desejam ler. Dessa forma, o foco central não está no perfil pessoal, mas no 
interesse por um objeto específico: livros e leitura.

Com suas origens por volta de 2005, essas plataformas têm crescido 
tanto em quantidade de redes como de usuários (SPITERI, 2009 apud LEITÃO, 
2009). Para Spiteri, os sites de catalogação social têm como objetivo produzir 
catálogos interativos e partilhar com uma comunidade específica. A organi-
zação feita por cada indivíduo posteriormente abre caminhos para a gera-
ção de informação e conhecimento a partir da comunicação e expressão de 
opiniões entre os participantes. 

Farias e Rodrigues (2014), abordam em seus estudos o termo redes so-
ciais segmentadas, ou redes de nicho, que são redes dedicadas a um único 
segmento ou temática. Segundo as autoras, foi a partir de 2012 que esse fe-
nômeno ganhou força, com focos voltados a diferentes áreas. Apesar de já 
existirem alguns anos antes, foi nessa época que começaram a se tornar mais 
populares. Como as redes sociais literárias são específicas para a temática 
livro / leitura, também se encaixam nessa categoria. 

Nas redes sociais literárias, tal como nas redes sociais segmentadas em 
geral, os vínculos sociais se iniciam com o sentimento de pertença ao grupo, 
assinalada com a interação dos atores junto ao grupo (FARIAS e RODRIGUES, 
2014). Pode-se dizer que essa noção de pertencimento contribui para a liber-
dade de expressão de ideias ao criar uma atmosfera de participação estimu-
lada por algumas das seções de opinião presentes nas redes. 

Analogicamente às redes sociais tradicionais, para utilizar as redes so-
ciais literárias deve-se primeiro fazer um cadastro com um endereço de e-mail, 
preencher o perfil com informações pessoais e preferências e adicionar ami-
gos que já participem ou convidando-os por meio de outras redes e notifica-
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ções via e-mail. Em seguida, já pode se inserir os títulos, categorizando-os nas 
opções oferecidas e interagindo com os demais participantes, editoras e até 
escritores, de acordo com as preferências literárias e com os recursos de cada 
rede.

As redes sociais literárias estão sendo cada vez mais utilizadas e as op-
ções são diversas, tanto no Brasil quanto no exterior. Aqui, a maior delas é o 
Skoob, rede com recursos variados que será apresentada no próximo tópico. 
Há também o Orelha de Livro (http://www.orelhadelivro.com.br/), semelhan-
te ao Skoob, que se destaca por disponibilizar o arquivo em PDF de obras que 
estão em domínio público e por ter um espaço exclusivo para blogs literários. 
O LivraLivro (http://www.livralivro.com.br/), que se destaca por oferecer um 
sistema moderno de troca de livros; E o Livreto (http://livreto.co/), que possui 
uma interface amigável e recursos mais simples. 

No contexto internacional, a maior rede desta categoria é a Goodrea-
ds (http://www.goodreads.com/), que, com 40 milhões usuários, possui muitos 
recursos e chama a atenção pelas novidades literárias divulgadas e pelas re-
comendações de leitura a partir dos títulos ou gêneros já inseridos no perfil. A 
Shelfari, semelhante a ela (http://www.shelfari.com/), foi adquirida pela Ama-
zon pouco depois de ser criada; e a Readgeek (http://www.readgeek.com/), 
também se destaca pelas recomendações, que são a partir da quantidade 
de obras já avaliadas.

Há ainda outras redes sociais literárias que funcionam de forma dife-
rente das já citadas estantes virtuais. Algumas delas são o Wattpad, em que 
os usuários divulgam milhares de contos e livros produzidos por eles mesmos; 
Movellas, uma plataforma colaborativa para escrever e divulgar textos como 
poesias e contos; Scribe, semelhante ao anterior, reúne diversos textos inde-
pendentes e colaborativos; Widbook, para compartilhamento de e-books in-
dependentes.

São estilos diversos para todos os gostos, cada vez mais utilizados pelos 
interessados em mergulhar e interagir no mundo da leitura.

4 rede social skoob
Livros, autores, histórias e amigos, todos conectados no SKOOB. Assim é 

a chamada da página inicial do Skoob, a maior rede social literária do Brasil, 
com mais de dois milhões de usuários, de acordo com a página. Criada no co-
meço de 2009 por Lindenberg Moreira junto à Viviane Lordello, ambos do Rio de 
Janeiro, possuía o objetivo inicial de falar sobre livros e compartilhar preferên-
cias apenas com um grupo de amigos. A rápida repercussão surpreendeu os 
criadores, e logo um grande número de pessoas passou a utilizar a conta. 

http://www.orelhadelivro.com.br/
http://www.livralivro.com.br/
http://livreto.co/
http://www.goodreads.com/
http://www.shelfari.com/
http://www.readgeek.com/
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Figura 1 - Página inicial do Skoob

Fonte: <https://www.skoob.com.br/>.

Logo abaixo das informações exibidas na figura, ainda na página ini-
cial, são destacados os últimos lançamentos das editoras, os livros mais procu-
rados do dia, a exibição das melhores editoras e alguns livros em destaque. No 
campo “Explorar”, na parte superior, pode-se pesquisar as opções de Livros, 
Autores, Editoras, Leitores, Grupos, Plus-Trocas, Cortesias, Lançamentos, Top 
Mais, Meta de Leitura 2015 e Promoção Bienal. Até a opção Leitores, podem 
ser feitas pesquisas de forma simples e claras; e as principais opções das de-
mais serão apresentadas posteriormente.

Para utilizar o Skoob é preciso se cadastrar com um endereço de e-mail 
ou por meio de uma conta já existente no Facebook, em que o Skoob se tor-
na um aplicativo dele. Em seguida, pode-se inserir uma frase para o perfil e 
depois preenchê-lo com informações pessoais, foto e algumas preferências 
iniciais, de acordo com a vontade do skoober. A partir desse momento, é 
possível convidar amigos e aceitar convites recebidos, seguir outros usuários, 
tornar-se fã de autores, selecionar editoras preferidas e participar dos diversos 
grupos existentes e começar a utilizar o espaço literário. 

O Skoob funciona como uma estante virtual organizada, onde podem 
ser inseridos os títulos já lidos, os que se deseja ler, os que estão sendo lidos ou 
relidos no momento e também as obras que foram abandonadas. As cate-
gorias Tenho, Favorito, Desejado, Troco, Emprestei e Meta de leitura tornam 

https://www.skoob.com.br/
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a classificação ainda mais organizada, e cada uma delas é indicada por um 
ícone que orienta o usuário. Por exemplo, a categoria Emprestei mostra uma 
casinha com uma seta para fora, sugerindo que o livro não está com a pes-
soa. Silva (2010) apresenta um quadro explicativo sobre as categorias, colo-
cado a seguir.

Quadro 1 - Categorias do Skoob

Fonte: SILVA, 2010, p.12

O skoober pode avaliar a obra lida por meio de comentários, notas (de 
zero a cinco estrelas) e resenhas.   

A categoria Meta de leitura, que não é apresentada no quadro, é uma 
opção interessante que permite ao usuário separar os livros que deseja ler no 
ano. Mendonça Filho (2013) a considera uma possibilidade de compromisso 
com a leitura, já que se destaca no perfil do usuário. Além disso, ela permite 
um acompanhamento do ritmo de leitura, por meio de um gráfico em linha 
que exibe em porcentagem o quanto da meta já foi cumprida, indicando a 
quantidade de livros já lidos com o número total de páginas e um ritmo médio 
de páginas lidas por dia.

O Paginômetro também se destaca no perfil, como pode ser observa-
do na figura abaixo, sendo um recurso que soma a quantidade de páginas de 
todos os livros lidos.
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Figura 2 - Exemplo de perfil no Skoob

Fonte: <https://www.skoob.com.br/usuario/1-lindenberg>.

Há ainda uma meta de leitura geral do Skoob, que contabiliza, entre 
todos os perfis cadastrados, a quantidade de skoobers participantes, a quan-
tidade de livros (e páginas) inserida por eles e a quantidade de livros (e pági-
nas) que foram lidos, conforme demonstrado na figura 3. 

Figura 3 – Meta de leitura 2015

Fonte: <https://www.skoob.com.br/meta/ano/2015/639482>.

Quanto às Cortesias, diariamente várias editoras disponibilizam alguns 
exemplares de seus lançamentos para serem sorteados entre os skoobers, que po-
dem participar de quantos sorteios quiser, sendo preciso apenas preencher o perfil 

https://www.skoob.com.br/usuario/1-lindenberg
https://www.skoob.com.br/meta/ano/2015/639482
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completo e fazer login utilizando o Facebook. Na opção Lançamentos, os títulos 
são expostos em ordem mensal, a partir dos mais recentes, indicando ofertas de 
várias livrarias para cada obra.

O recurso Top Mais oferece listas que expõem as obras mais marcadas 
como lidos, lendo, quero ler, abandonados, desejados, favoritos e trocados, todas 
com uma relação de 100 livros em cada e indicando também ofertas de várias 
livrarias por título. Este pode ser considerado um incentivo a leitura, pois chama a 
atenção do usuário o fato de um livro ser o mais lido entre todos, ou estar nos pri-
meiros lugares dos mais classificados como favoritos, por exemplo.

O recurso Histórico de leitura permite ao usuário inserir dia, mês e 
ano em que realiza ou realizou a leitura, para uma organização cronoló-
gica; comentar e dar nota durante e após a leitura; além de registrar a 
quantidade de livros lidos anualmente.

Outro recurso bem interessante do Skoob é o sistema de troca de livros por 
meio do perfil Plus. Basta seguir as instruções para atualizar o perfil para o modo Plus, 
enviar livros para receber créditos, disponibilizar livros na categoria Troca e então 
começar a enviar e receber solicitações para efetuar as trocas, além de participar 
de sorteios exclusivos para quem possui o perfil Plus, que é sinalizado pelo ícone Plus 
após o nome do usuário.

É possível enviar mensagens para os usuários antes de solicitar uma troca, 
trocar avisos durante todo o processo e avaliar trocas, remetentes e destinatários 
com as qualificações de positivo, neutro ou negativo, além de inserir comentários, 
o que possibilita a análise de um perfil na área específica chamada Minha Reputa-
ção, para saber se foi considerado confiável e assim realizar futuras trocas.

O Skoob também está presente em outras redes sociais - no Facebook 
(como página e também como aplicativo para participar do sorteio de cortesias), 
YouTube, Twitter, Instagram e Google Plus, além de possuir um blog e aplicativo na 
versão móvel, em que os organizadores interagem bastante com os participantes.

4.1 Expressão de ideias na rede social literária Skoob 
Um dos recursos que proporcionam muitas conversas, debates e es-

clarecimentos, e até jogos literários entre os usuários são os grupos, com uma 
grande diversidade. Há aproximadamente 4.000 grupos sobre orientações no 
Skoob, autores e / ou obras específicas, por cidades e estados, sobre a paixão 
pelos livros, trechos literários, sobre trocas de livros, e-books e livros em PDF, 
entre muitos outros. Neste último, os participantes disponibilizam links de sites 
para baixar ou comprar livros digitais e até combinam de enviar por e-mail 
quando já possuem. No grupo “Ajuda”, o mais popular da rede, os criadores 
da rede interagem e esclarecem dúvidas frequentemente.

A possibilidade de escrever resenhas também se destaca na expres-
são de ideias e opiniões dos usuários, e podem ser lidas mesmo por quem não 
está cadastrado na rede. Por meio delas os usuários opinam o que acharam 
do livro, se gostaram ou não, criticam, comentam partes que poderiam ser 
diferentes, expressam satisfação ou descontentamento e recomendam ou 
não. Todos os usuários podem opinar sobre a resenha produzida por outros 
skoobers, utilizando a indicação “Gostei” com um emoticom alegre e tam-
bém por meio de comentários.



Leitura das mídias

219

Para Oliveira (2014, p.02) “cabe não apenas a leitura do texto, como 
também a do próprio ato de ler e interpretar, como prática que reúne e iden-
tifica os membros de uma comunidade”, de forma que as resenhas podem 
levar a uma identificação dos usuários do Skoob.

Algumas comunidades promovem encontros marcados além do meio 
virtual, onde acontecem bate-papos e debates entre os participantes, com 
variadas dicas de leitura. O grupo Skoobers-RJ por exemplo, geralmente rea-
liza encontros uma vez por mês durante os finais de semana, em algum local 
da cidade do Rio de Janeiro. Esses encontros possuem uma temática esco-
lhida com antecedência e também pode haver sorteio de livros. O grupo do 
estado do Rio Grande do Sul, com 1.019 participantes, também se destaca 
pela organização de muitos encontros entre os skoobers.

De acordo com Nóbrega (2010), o Skoob pode ser considerado um 
espaço de construção dos sujeitos. Para a autora

Pertencer a uma determinada comunidade virtual é comparti-
lhar um mesmo território, os mesmos sentimentos e impressões. É 
exibir-se da forma que se achar mais conveniente, carregando 
consigo a segurança de ter ao lado várias outras pessoas que 
pensam da mesma forma e que assim reforçam o ideal de gru-
po. (NÓBREGA, 2010, p.97).

Percebe-se assim, que, como o Skoob, as redes sociais de relacionamen-
to se tornam um espaço de construção e divulgação de identidades, onde os 
conteúdos veiculados expressam algo que se é, ou que se almeja ser (NÓBRE-
GA, 2010), a partir das preferências registradas e opiniões compartilhadas.

 5 conclusão
É interessante observar que esta rede social se destaca por incentivar 

as práticas de leitura e escrita entre os participantes, na medida em que eles 
compartilham suas preferências e experiências de leitura e também produzem 
resenhas e comentários sobre as obras lidas, assim como aponta Silva (2010).  

Nesse espaço literário encontram-se diferentes opiniões sobre um livro, 
nas resenhas dos usuários e também nos comentários delas, em que alguns 
chegam a reforçar com entusiasmo seu interesse pela obra, enquanto outros 
afirmam desistir se encontram muitas opiniões negativas.

Os grupos que apresentam jogos literários podem ser considerados 
uma diversão, onde os usuários trocam ideias com tópicos como “Escolha o 
título de um livro, tire uma palavra e substitua pela sua profissão...”, ou “Esco-
lha qual personagem você prefere. Eu indico dois e a pessoa abaixo elimina 
um e indica outro de sua preferência. E assim sucessivamente...”, quando os 
usuários também comentam / justificam as respostas.

 Assim, o Skoob cumpre bem o seu papel de rede social literá-
ria, oferecendo um espaço de interação por meio da estante virtual, conver-
sas sobre preferências literárias com argumentos e críticas, grupos e resenhas 
com diversas recomendações de leitura e ainda contribui para a construção 
e divulgação de identidades.
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1 introdução
As novas tecnologias de informação e comunicação têm se torna-

do, de forma crescente, cada vez mais objeto de estudo entre os comu-
nicadores, entendendo-se que se está diante de um processo irreversível 
de disseminação e instauração dessas. Diante de tal realidade, acredita-
se ser necessário não apenas conhecer as novas ferramentas comunica-
cionais e saber como aplicá-las no contexto organizacional e mercadoló-
gico, mas aprofundar a compreensão desse processo que instaura novas 
relações entre homem e tecnologia e gera implicações mais amplas em 
termos organizacionais, culturais, sociais e até mesmo subjetivos.

Este capítulo se recente de reflexões a respeito de pesquisas ante-
riores relacionadas à construção das identidades e a projeção das sub-
jetividades nas representações corporais no ciberespaço. Esses estudos 
decorrem de uma inquietação maior de investigar como as pessoas se 
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relacionam com e por meio da tecnologia na contemporaneidade. 
Segundo Maffesoli (1998), uma das principais características do mo-

mento social, cultural e histórico que se vive está no reconhecimento dos pa-
radoxos. A esse momento, chamado de pós-modernidade ou hipermoderni-
dade, o efeito paradoxal se aplica até mesmo ao próprio conceito. Há os que 
defendem que continuamos a trilhar os mesmos caminhos da modernidade e 
há aqueles que afirmam estarmos em uma condição sócio-histórica, cultural e 
estética completamente diferentes. Segundo Lipovestky (2004, p. 27-28), 

Os indivíduos hipermodernistas são ao mesmo tempo mais in-
formados e mais desestruturados, mais adultos e mais instáveis, 
menos ideológicos e mais tributários das modas, mais abertos e 
mais influenciáveis, mais críticos e mais superficiais, mais céticos 
e menos profundos.

Em vários aspectos, vive-se um chamado “equilíbrio conflitual” das 
ideias díspares, que por um processo de “unicidade” cria uma coesão mes-
mo entre elementos antagônicos (MAFFESOLI, 1998). Vive-se um processo em 
que a dimensão estética da vida social permite que, “ao lado de elementos 
lógicos, racionais, utilitários, todas as relações sociais põem em jogo aspectos 
lúdicos, oníricos, afetuais” (MAFFESOLI, 1998, p. 120). Acredita-se que estes ele-
mentos estejam amplamente presentes nas novas tecnologias e informação 
e comunicação.

Desse modo, pretende-se aqui levantar aspectos teóricos e práticos 
ao contexto da imagem, corpo e socialidade na cibercultura, retomando re-
latos de uma pesquisa etnográfica virtual realizada no metaverso Second Life. 
Assim sendo, almeja-se refletir como esses e outras pontos de leituras são ca-
pazes de trazer reflexões mais apuradas da “socialidade” (MAFFESOLI, 1998) 
que se concretiza por meio de avatares que povoam comunidades virtuais 
como o Second Life (SL). 

O SL pode ser visto tanto como um jogo – apesar de não ter objetivos 
específicos – como um simulador, comércio virtual1 ou uma rede social. Um 
personagem virtual é criado – avatar – e passa a transitar pelo mundo digital, 
podendo exercer várias atividades humanas como caminhar, correr, nadar, 
dançar, conversar, trabalhar, ter relações sexuais, além da possibilidade de 
voar e ser imortal. Tudo isso pode explicar o sucesso do programa e a possibili-
dade de oferecer uma “segunda vida” cada vez mais realista, com o diferen-
cial das inúmeras possibilidades de escolha de formas de vida que o usuário 
possui em mãos.

2 contextualizando o virtual
Antes de se aventurar pelo mundo da tecnologia e da virtualidade 

– um mundo de termos de uso cada vez mais frequentes no cotidiano dos 
indivíduos pós-modernos como internet, virtual, imaginário, ciberespaço, ci-

1  Várias empresas já montaram suas filiais dentro do Second Life, onde podem vender 
versões virtuais e reais, lançar protótipos ou somente fazer propaganda de marca.
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bercultura, on line, off-line, conexão, rede, dentre diversos outros –, faz-se ne-
cessário discorrer sobre os principais conceitos que envolvem o atual cenário 
tecnológico. Apesar do uso corrente de muitas dessas terminologias, existe a 
necessidade de delimitar o alcance de alguns termos no presente trabalho, 
para que se possa, dessa forma, realizar uma análise coerente e com funda-
mentos teóricos pré-estabelecidos, alcançando problematizações mais apro-
fundadas e embasadas.

Entende-se como prioritário estabelecer, em um primeiro momento, o 
conceito de virtual. Apesar das implicações teóricas que serão discutidas a 
seguir, a conceituação que, acredita-se, melhor expressa a essência do virtual 
está na obra de Pierre Lévy (1996). Segundo o autor, o virtual pode ser enten-
dido em uma perspectiva filosófica como aquilo que existe em potência, o 
que diferencia seu pensamento do senso comum e das determinações de 
outros autores que acreditam que o virtual se resume ao ilusório, desprovido 
de qualquer realidade. “O virtual é como o complexo problemático, o nó de 
tendências ou de forças que acompanha uma situação, um acontecimento, 
um objeto ou uma entidade qualquer, e que chama um processo de resolu-
ção: a atualização” (LEVY, 1996, p. 16)

Nesta perspectiva, o virtual não será o oposto do real como muitos 
imaginam, mas sim do atual. Na concepção do autor, o virtual está para o 
atual assim como o real para o possível. O que diferencia o real do possível 
é somente a existência. O possível é um real latente, esperado, “já está todo 
constituído, mas permanece no limbo” (LEVY, 1996, p. 15). Pode-se dizer que 
o possível é igual ao real, porém não existe em ato. Quanto ao atual, este se 
encontra como uma resposta a um conjunto problemático que chamamos 
de virtual. Atual e virtual não se opõem, se completam.

Tal definição se faz necessária, pois, quando se fala em virtualidade, 
comunidades virtuais, imagem virtual e socialidade on line, o que comumente 
se imagina, principalmente pelos ainda avessos às novas tecnologias, é que 
se trata de um mundo fantasioso onde nada do que se possa viver exerce in-
fluência na atualidade dos indivíduos ou possa ser levado a sério a ponto de 
gerar maiores questionamentos e preocupações. 

Entretanto, pretende-se na presente capítulo demonstrar com o imagi-
nário tecnológico, entendido como o pensamento dominante com base nos 
avanços da tecnociência moderna e não no seu sentido fantasioso de pura 
imaginação, tem se mostrado como instaurador de inéditas relações dos sujei-
tos consigo mesmo, seu corpo e sua subjetividade. Pretende-se também anali-
sar as relações entre os novos sujeitos conectados ou não, visto que o surgimen-
to de uma nova tecnologia causa impactos não somente diretos em quem 
delas faz uso, mas  indiretamente em todos os indivíduos do mundo globalizado.

Para expressar de forma límpida o que se pretende com a ideia de 
imaginário tecnológico, tomemos por empréstimo o conceito de Juremir Ma-
chado (2003), para quem o imaginário

deve sempre ser entendido como algo mais amplo do que um 
conjunto de imagens. O imaginário não é um [...] álbum de foto-
grafias mentais, nem um museu da memória individual ou social. 
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Tampouco se restringe ao exercício artístico da imaginação so-
bre o mundo. O imaginário é uma rede etérea e movediça de 
valores e sensações partilhadas (MACHADO, 2003, p.9).

Tal conceito de imaginário não exclui, contudo, a ideia de imaginação 
nele contida, entendendo-a como o simbólico inerente a cada grupo social e 
não como mero delírio ou devaneio. O imaginário, nos termos aqui propostos, 
refere-se ao irracional contido nas relações e instituições humanas, não menos 
importante que o racional que tanto se almeja. Dessa forma, afirma-se que “a 
racionalidade se encontra tanto na ação quanto na comunicação, mas que 
ela não as esgota, nem se mantém sem a ajuda positiva do elemento irracio-
nal” (RÜDIGER, 2007, p.149).

 Que poder-se-ia dizer então das inúmeras possibilidades abertas 
pelas novas tecnologias, em especial as informáticas, para que os indivíduos 
expressem seu anseios, medos, sofrimentos e desejos, e todos outros aspectos 
irracionais, porém não menos edificantes, de sua subjetividade? Adiante será 
possível ver que, falar de imaginário tecnológico requer que se considere to-
dos os aspectos na transformação subjetiva e corporal que indivíduos podem 
experimentar no contato com outros por uma relação mediada. Não se pre-
tende, contudo, esmiuçar a fundo todos os fatores psicológicos intervenientes, 
mas salientar a importância de uma análise de uma comunicação mediada 
que leve em conta o simbólico que se mostra tão importante quanto o pura-
mente racional para entender os processos de transformação pelos quais a 
humanidade tem passado.  

Para Durand (1997, p.14), o imaginário se torna fator determinante 
para compreender o pensamento humano, podendo ser entendido como 
“conjunto das imagens e das relações de imagens que constitui o capital pen-
sado do Homo sapiens”. Nesse processo destaca-se o surgimento de um novo 
ambiente com novas concepções de tempo e espaço, que permite aos indi-
víduos contemporâneos submergirem em um mundo de novas experiências, 
tanto construtivas como destrutivas. Trata-se do ciberespaço, que inaugura 
um novo processo comunicacional, permitindo a reconfiguração do modelo 
um para todos, para o modelo todos para todos. Essa configuração é o que 
Manuel Castells (2005) chama de “sociedade em rede”. Estar em rede signi-
fica inaugurar uma nova forma de pensar e agir pautada pela tecnologia, 
ressignificando o acesso, a experiência, a interação, não somente com outros 
igualmente conectados à rede, mas com o mundo presencial e virtual.

Willian Gibson (1991), em sua obra Neuromancer, foi o primeiro a utili-
zar o termo ciberespaço para designar um espaço não territorial, uma região 
abstrata e invisível que permite a circulação de informações na forma de ima-
gens, sons e textos e que, consequentemente, é capaz de fomentar possíveis 
relações sociais. Apropriando-se dessa concepção e aliando-a ao conceito de 
rede, André Lemos (2004, p.136) afirma que “o ciberespaço é um ambiente 
mediático, como uma incubadora de ferramentas de comunicação, logo uma 
estrutura rizomática, descentralizada, conectando pontos ordinários, criando 
territorialização e desterritorialização sucessivas”. O ciberespaço é o local de 
virtualização da imagem, do corpo, da economia, da inteligência e da experi-
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ência, onde todos estão de alguma forma interligados, com num rizoma.
Todo esse ambiente é gerador de uma nova forma de conhecimento 

e portador de uma cultura peculiar, capaz de unir cada vez mais pessoas ao 
redor de uma mesma lógica: a chamada cibercultura. Mas a cibercultura 
não se resume somente à cultura informática da Wide World Web. De acordo 
com Francisco Rüdiger (2007, p.71), “a cibercultura é o movimento histórico, 
a conexão dialética, entre o sujeito humano e suas expressões tecnológicas, 
através da qual transformamos o mundo e, assim, nosso próprio modo de ser 
interior e material em cada direção (cibernética)”. Enquanto sujeitos tecnoló-
gicos, estamos em contato constante com as mais diversas tecnologias que 
nos inserem no contexto da cibercultura e são capazes de propiciar novas 
formas de interação social.

Relembra-se aqui o fenômeno das redes sociais virtuais, que propiciam 
o encontro e interação entre pessoas no ciberespaço ao mesmo tempo que 
são capazes, segundo alguns autores, de isolar essas mesmas pessoas de uma 
convivência presencial. Entende-se que em tais redes, a socialidade torna-se 
passível de uma seleção com base nas afinidades, comumente propiciando o 
encontro entre “iguais”, o que não se pode alcançar com tanta facilidade na 
socialidade presencial na qual os indivíduos precisam se expor aos riscos de 
conviver. Todavia não se pode negar as relações que se estabelecem nesse 
ambiente de virtualização.

Logicamente, a solidez dos laços criados apenas no ciberespaço é 
amplamente questionada, revelando-se como relacionamentos instáveis e 
efêmeros, criados por um sentimento de neo-tribalismo (MAFFESOLI, 1998; LE-
MOS, 2004) em tempos de modernidade líquida (BAUMAN, 2001). Todavia, de 
acordo com Maffesoli não se pode negar que, de alguma forma, existe uma 
queda do individualismo – ao menos um individualismo que apregoe um iso-
lamento total dos indivíduos – e uma reorganização em tribos na contempo-
raneidade, ainda que os motivos e laços de união sejam bem distintos das 
comunidades tradicionais. 

É o que podemos concluir segundo pesquisa anterior (SANTOS, F., 
2007), na qual o estudo de comunidades virtuais foi capaz de revelar que o 
percentual dos laços que se criavam ou se reforçavam, no caso dos já existen-
tes, demonstra-se superior em número do que os casos em que a tecnologia 
informática serviu para afastar o indivíduo de seu meio social. Não se preten-
de com essa exposição afirmar que a tecnologia não isola as pessoas, mas 
é preciso considerar que esta pode gerar uma nova forma de socialidade, 
diferente daquela experimentada no presencial.

3 Para uma abordagem da cibercultura
Diante de um fenômeno ainda tão recente como este, faz-se necessá-

rio conhecer as diversas abordagens teóricas que tanto a cibercultura quanto 
todo a aparato tecnológico tem recebido nas últimas décadas. Costuma-se 
dividir os pensadores da evolução técnica em dois grupos distintos: os que 
visualizam nos avanços da tecnologia uma verdadeira panacéia, insistindo 
apenas em seu caráter libertador e democrático; e os que apenas conse-
guem enxergar os malefícios e a destruição causada pelos usos indiscrimina-
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dos dos aparatos tecnológicos.
A razão para essa bipartição poderia residir no fato de que

a época da máquina é, para a consciência humana, uma épo-
ca de esperança e horror, ambígua e confusa. Enquanto num 
momento a tecnologia é igualada ao progresso e à promes-
sa de um mundo em abundância, livre de labuta, noutro ela 
evoca a visão de um mundo enlouquecido, fora de controle, a 
visão de Frankenstein (EWEN, 1982, apud RÜDIGER, 2007, p.15).

Para determinar estes grupos teóricos são utilizadas diversas denomi-
nações, que por vezes variam e se confundem, de autor para autor. Dentre 
estes, é possível encontrar quem prefira chamá-los de integrados e apocalíp-
ticos ou tecnófilos e tecnófobos, o que costuma se diferenciar somente com 
relação à terminologia.

Dentre os integrados ou tecnófilos se encontram autores com Pierre 
Lévy, Manuel Castells ou Nicholas Negroponte, que tendem a exaltar os inúme-
ros benefícios da técnica moderna, encontrando nos avanços tecnológicos a 
solução para todos os problemas por ela causados. Nessa perspectiva, a tec-
nologia seria a única saída para as desigualdades mundiais vista como eman-
cipatória e sinônimo de progresso humano, capaz de criar uma “inteligência 
coletiva” (LÉVY, 2003). Não se pode fugir de seus efeitos ou influências, então, 
o melhor a se fazer é preparar-se e desfrutar das inúmeras vantagens que um 
novo tipo de sociedade com base na cibercultura é capaz de oferecer.

Apocalípticos ou tecnófobos são aqueles por vezes chamados de 
“profetas de um olho só”, que não conseguem elaborar senão uma análise 
negativa das diversas transformações tecnológicas em curso. Estes tendem a 
engendrar questionamentos e sentenças drásticas sobre o destino da humani-
dade rodeada por maléficas máquinas. Sob o ponto de vista destes, os avan-
ços tecnológicos passam a ser pensados “como uma armadilha montada por 
si mesma pela humanidade progressista” (RÜDIGER, 2007, 18). Pensamento, 
este, peculiar de autores como Jaques Ellul, Neil Postman ou Jean Baudrillard. 
Para alguns, entretanto, as perspectivas tecnófilas ou tecnófobas são marcas 
de momentos teóricos que podem, por vezes, alternar entre si.

Ambas as correntes possuem seus méritos, apesar de que se considerar 
uma armadilha optar, no presente trabalho, por uma ou outra abordagem. O 
campo da cibercultura encontra-se em um momento de expansão sem pre-
cedentes, de fronteiras líquidas e dissimuladas, revelando-se como um terreno 
movediço para os que se arriscam em teorizá-lo. Neste campo, assim como 
tudo nas ciências sociais e sociais aplicadas, não se pode constituir hipóteses 
certeiras, mas é permitido ponderar tanto os benefícios quanto os malefícios 
das técnicas. Para que se evitem determinismos, como aquele que é comum 
tanto a tecnófilos quanto a tecnófobos, de conferir à técnica um poderio au-
tônomo, pretende-se optar por explorar o que há de melhor em ambos os 
lados para a construção de uma proposta de perspectiva crítica.

A exemplo, tem-se uma contribuição da obra de Lévy (1999) que afir-
ma que a técnica em si não é nem boa, nem má, e muito menos neutra – 
como defende amplamente o senso comum, ancorado na ideia instrumental 
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de técnica na qual apresenta-se um meio utilizável para benefícios ou malefí-
cios. Para o autor, a técnica é condicionante ou restritiva: pode abrir e fechar 
as possibilidades de intervenção humana. Sua neutralidade é questionada 
pelo fato de a técnica ser uma forma de saber, como veremos adiante, “exis-
te sempre encarnada e, por isso, não pode ser separada de seu uso concreto, 
mesmo no momento de sua origem, visto que essa origem é sempre o homem 
em condições históricas e sociais determinadas” (RÜDIGER, 2007, p. 16).

A perspectiva crítica alinha-se à posição teórica proposta por Fran-
cisco Rüdiger (2007, p.133), de que “a verdadeira crítica não contrapõe o 
homem à máquina: submete-a a um exame suas diversas relações em con-
dições determinadas”. Sua proposta tem por base os escritos da Escola de 
Frankfurt, em especial de Marcuse, que contribui para a afirmação de que 
“o fundamento da teoria crítica da tecnologia é a tese de que a técnica se 
desenvolve a partir da conquista de poder sobre a natureza e, a partir dessa, 
do homem sobre o mundo” (RÜDIGER, 2007, p.134).

Uma análise crítica precisa, ainda, considerar o papel do capitalismo 
nas relações de poder. Hoje, já não se fala tanto em mercadoria cultural como 
em “mercadoria cultural tecnológica”, da mesma forma que, segundo Fou-
cault (2007), passamos de uma forma de controle que comumente se dava por 
meio da repressão, para uma forma de “controle-estimulação” amplamente 
perpassado pelo consumo. Nas palavras do autor, diante de uma revolta do 
corpo pela sexualidade, como presenciamos atualmente, o poder responde

através de uma exploração econômica (e talvez ideológica) da 
erotização, desde os produtos para bronzear até os filmes porno-
gráficos [...]. Como resposta à revolta do corpo, encontramos um 
novo investimento que não tem mais a forma de controle-repres-
são, mas de controle-estimulação (FOUCAULT, 2007, p.147)

A esse ponto, ganham certa razão os tecnófilos ao predizerem as 
tecnologias como meio de dominação, mas estas ainda podem, por outro 
lado, ser moldadas de acordo com interesses do capitalismo e da sociedade 
de consumo. A junção corpo e tecnologia, como pode ser observada adiante 
no texto, abre um vasto campo aos investimentos mercadológicos.

4 reflexões e experiências corporais na virtualidade
Para aventurar-se nesse terreno tão amplo quanto movediço, foi de-

senvolvida uma pesquisa qualitativa e exploratória, apoiada na apropriação 
de uma técnica da antropologia para o ciberespaço, a netnografia (KOZI-
NETS, 1997) ou etnografia virtual (HINE, 2004). Objetivou-se com isso conhecer 
os modos como a tecnologia se incorpora no cotidiano das pessoas e os sig-
nificados que essas atribuem à primeira.

Uma das primeiras percepções reside no fato de o ambiente virtual 
inaugura uma nova relação de muitos indivíduos com a imagem, tirando-os 
da posição de meros espectadores para uma participação ativa no interior 
da imagem. Isso acontece principalmente nas construções corpóreas virtuais. 

As várias formas de virtualizar o corpo atraem por suas promessas de 
potência, beleza, acessibilidade e permanência que, sem dúvida, encontram 
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cada vez mais indivíduos dispostos a investir em sua performance, ainda que 
mediada. Nesse sentido, os avanços tecnológicos têm contribuído em mui-
to, não somente como suporte de transformação corporal do sujeito, mas 
também como artifícios que inauguram uma nova forma dos indivíduos se 
relacionarem e perceberem a si mesmos e aos outros. Acredita-se que, ao 
entrar em contato com ciberespaço, o indivíduo sofre dele influência dire-
ta em seus modos de subjetivação. Segundo Catarina Moura (2002, p.3), 
“há na relação do sujeito com a ideia de realidade virtual algo de inevi-
tavelmente alucinatório e psicótico. A absoluta libertação de si que essa 
relação implica, [...] influi inevitavelmente na imagem que o sujeito tem de 
si enquanto subjetividade corpórea”.

Para a autora, a mudança na noção de sujeito se explica pelo fato de 
que, no momento em que o indivíduo consegue conceber-se como flexível, 
aberto a vários possíveis e, em certa medida, com uma liberdade individu-
al ampliada, a noção que ele tinha de si tende, necessariamente, a mudar, 
“na condição fragmentária e acidentada do self enquanto corpo incessante-
mente possuído e despossuído” (MOURA, 2002, p.3).

Nesse sentido, não é possível tratar o virtual como apenas ilusório e desti-
tuí-lo de sentido. Há nele uma produção de sentidos e conhecimentos que são 
da ordem do estético, simbólico e mágico. É partindo desse ponto de vista que se 
torna possível entender suas polissemias e considerar seus reflexos na sociedade.

O espaço cibernético envolve a relação com o mundo, dando 
ao indivíduo que a ele se entrega com paixão o sentimento de 
que a ‘vida de verdade’ está ali, na ponta de seus dedos e que 
cabe a ele construir uma existência virtual para si conforme a 
sua vontade, porque os limites da soberania pessoal que o cor-
po encarna com constância na vida comum foram aqui radi-
calmente suprimidos (LE BRETON, 2007, p.142-143).

Diante de uma gama de possibilidades, configura dentre elas a de 
assumir diversos papéis numa “teatralização cotidiana” (MAFFESOLI, 1998b) 
que, por diversas vezes, nutre a curiosidade de assumir novas personalidades 
ou, ainda, como é perceptível na fala dos próprios cibernautas, a possibilida-
de de um espaço para uma reconstrução de si, de sua própria imagem, para 
que, diferente das aparências herdadas pela natureza, possa-se criar ima-
gens condizentes de suas subjetividades. 

Pode-se comparar ainda esse fenômeno ao que Baudrillard (1991) 
chama de “simulação” ou “simulacros”. Segundo o autor, um simulacro diz 
respeito a uma cópia sem original, o que leva a aplicar seu conceito às cons-
truções de si no ciberespaço, que não devem, nem costumam, necessaria-
mente corresponder a uma cópia do corpo que realmente se possui off-line, 
mas comumente garantem correspondência a fatores subjetivos do indivíduo 
em questão. Como também defende Wunenburger (2006), o corpo virtual se-
ria um outro corpo, não uma simples cópia do primeiro, mas um “segundo-
corpo”. As observações realizadas durante a pesquisa no SL comprovam esse 
fato e revelam que, além da correspondência subjetiva, as pessoas também 
constroem seu segundo corpo a partir de correspondências selecionadas e 
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desejáveis da própria corporeidade.
Considerar um corpo virtualizado como um outro ou segundo traz uma 

série de implicações. A primeira delas é deslocar o foco do que se entende 
por representação. Partindo da discussão levantada por Maffesoli (1998), per-
cebe-se que a mera representação é limitada (equivaleria à cópia do origi-
nal). Segundo o autor e de acordo com a pesquisa, o que se pode compreen-
der é que há na verdade uma “apresentação” de um fenômeno que guarda 
em si próprio uma aparência e uma significação.

O que se tornou bastante perceptível nas incursões pelo ciberespa-
ço foi que as projeções corporais adquirem, na grande maioria das vezes, 
um status de próprio corpo, um marcador de presença que cumpre o papel 
de apresentação do indivíduo naquele ambiente. Não é uma cópia ou um 
substituto, mas uma imagem que, ao ser criada, torna-se a própria presença 
e existência do indivíduo no ambiente virtual. Desse modo, acredita-se que as 
novas tecnologias comunicacionais inauguram uma nova forma de conceber 
a subjetividade corpórea como múltipla, fragmentada e instável, bem como 
a inserem em um novo rol de problematizações, tanto sobre sua constituição 
quanto na constituição de novas formas e percepções corporais.

 Uma construção corporal no ambiente virtual é comumente cha-
mada de avatar. O termo avatar possui sua origem no hinduísmo, “avatãra”, 
que significa descida de uma divindade do paraíso para a Terra, a encarna-
ção de um ser imortal. Originalmente, avatar designava a forma humana do 
deus Vishnu, que pode se manifestar sob diversas aparências. Hoje, além des-
tas significações, o termo é também utilizado, sem prejuízo dos sentidos, para 
designar a encarnação de uma subjetividade em um corpo virtualizado.

 Todos aqueles que possuem acesso às novas tecnologias podem 
se recriar digitalmente e assumir a forma corporal desejada. Assim como uma 
divindade, o avatar não padece das mazelas do corpo visceral: não sente 
fome, não adoece, não envelhece e não morre. Tais possibilidades mexem 
com a imaginação dos indivíduos e os conduzem realmente a um envolvi-
mento quase que espiritual com sua apresentação corpórea.

 Quando os usuários do Second Life afirmam construir seus avata-
res e suas segundas vidas com base em alguma referência física e de perso-
nalidade, ainda que estas referências sejam sempre cuidadosamente esco-
lhidas, observa-se que a construção de tal personagem se alicerça em traços 
do real. Seja qual for o aspecto ressaltado – o olho, a cor do cabelo, uma 
tatuagem, um acessório do qual se faz uso constantemente – este funcionará 
como ligação entre o usuário e sua apresentação virtual, algo que possibilite 
se reconhecer de alguma forma no avatar criado e manter o vínculo.

 A ética da estética proposta por Maffesoli (1998b) contribui para 
explicar os vários aspectos da socialidade contemporânea observada no Se-
cond Life. Uma ética própria que se liga muito mais ao sensível que ao racio-
nal. É neste ponto que acredita-se esconder o sentido de uma vida alternativa 
que reproduz os aspectos do real considerados desejáveis, partindo do ponto 
em que tais ações são capazes de produzir para um grupo de pessoas que 
partilham paixões, conhecimentos, experiências, uma forma diferenciada e 
ao mesmo tempo bem próxima da vida comum.
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 Tendo em vista que a socialidade virtual está ancorada em di-
versos fatores da socialidade contemporânea, chegando a representar um 
espelho desta, o corpo virtual não se apresenta apenas como um acessório, 
mas como um lócus de livre experimentação, um marcador de presença e 
status, o principal contato como os demais residentes dos mundos virtuais. Pos-
suir um avatar significa ser mais que um observador no ambiente virtual, é es-
tar inserido de alguma forma na comunidade e poder simular uma vida que, 
como na “primeira”, o corpo representa um fator de socialização e um “capi-
tal social” (GOLDENBERG, 2007). Não só a mente e a subjetividade se encon-
tram presentes, mas uma corporeidade virtual capaz de funcionar como uma 
delimitação do self – que não se vê diluído no ciberespaço, mas possui uma 
referência identitária e de presença virtual. Todos esses aspectos rementem 
ao lado sensível, relacional e dos sentidos apresentados por Maffesoli (1998).

Podemos inferir que o sentimento, assim como é capaz de gerir a lógi-
ca societária que se baseia na ética da estética, funciona como elo entre o 
indivíduo e seu avatar. O sentimento e a emoção capazes de serem produzi-
dos por meio do avatar revelam que o fator estético é capaz de reger tanto 
o corpo social como os corpos individuais. “O entusiasmo, que depende de 
fato de uma constituição corporal, tem o poder de redobrar as emoções pu-
ramente intelectuais, trazendo-lhes o reforço de uma exaltação quase física” 
(PATER, apud MAFFESOLI, 1996, p. 132).

Diante da lógica de funcionamento do Second Life, percebe-se que 
nem sempre uma tecnologia imersiva – como roupas especiais e óculos para 
visualizar uma terceira dimensão – é necessária para produzir reações subjeti-
vas e corpóreas no usuário. Como pôde ser detectado por meio da pesquisa 
de campo, os residentes se sentem de tal forma ligados ao seu avatar, que 
este se torna capaz de produzir emoções e sentimentos, ainda que os estímu-
los sejam prioritariamente apenas visual e auditivo. A vergonha, o medo, o 
desejo, a excitação sexual e o apego ao avatar demonstram que a função 
deste vai muito além da mera representação imagética no ambiente virtual.

A partir de tal entendimento, poder-se-ia ainda comparar o avatar, 
numa perspectiva literária com um alter ego do usuário, que seria capaz não 
somente de revelar traços da personalidade do próprio autor de forma geral-
mente não declarada, um outro eu, mas também um outro corpo, construído 
e fundamentado em aspectos corpóreos e subjetivos, ao mesmo tempo com 
referências reais e idealizadas. Segundo Rheingold (2005), os mundos artificiais 
são capazes de permitir, por meio da tecnologia, a liberação de uma série de 
“eus latentes”. Para uma segunda vida, nada mais justo e desejável do que 
um segundo corpo, capaz de delimitar fronteiras, produzir sensações e emo-
ções, estando de certa forma ligado ao residente por uma relação de afeto.

De um modo geral, as relações que podem ser observadas entre o 
mundo físico, com sua dinâmica social e cultural, e os mundos artificiais em 
terceira dimensão demonstram como existe uma tendência aproximativa en-
tre esses dois ambientes. Em detrimento do virtual se apresentar como um nó 
de tendências (LEVY, 1996), um conjunto de possíveis, muito do que pode ser 
observado no ambiente virtual pesquisado remete a uma reprodução consi-
derada “melhorada” da socialidade presencial.
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Concorda-se, então, com a afirmação de André Lemos (2004, p. 165) 
ao afirmar que “o artificial, longe do que imaginamos no senso comum, é 
profundamente humano” e isto apresenta-se como uma característica funda-
mental da cibercultura. Onde muito poderia se ficcionalizar, reinventar novas 
formas e novas regras, observa-se uma reprodução com base no humano, 
seja em seu mundo ou sua corporeidade. Considerando o fato de que o cibe-
respaço poderia por fim a muitas das limitações do espaço material, é de se 
esperar que as subjetividades escoassem de tal modo a criar novos espaços e 
novas formas de vida em comunidade. Ao menos por ora, essa hipótese não 
tem demonstrado grandes indícios de realização. Na verdade, o que se pode 
notar é que não se deseja construir uma realidade virtual sem referências, 
mas uma possibilidade outra, uma alternativa à vida que todos experimentam 
cotidianamente, na qual os aspectos sensível e simbólicos podem de alguma 
forma ser potencializados.

Segundo Maffesoli (1996), quando estamos inseridos na lógica da “éti-
ca da estética”, o sentido de todas as ações foge da racionalidade para 
trabalhar em função do laço social. O gosto partilhado, a interação em si 
mesma, o prazer buscado em todos os tipos de relacionamentos presenciais 
ou virtuais tornam-se cimento social e vetor de ética. Uma ética própria que 
se liga muito mais ao sensível que ao racional. É neste ponto que acredita-
se esconder o sentido de uma vida alternativa que reproduz os aspectos do 
real considerados desejáveis, não na lógica comum, mas no sentido de que 
tais ações são capazes de produzir para um grupo de pessoas que partilham 
paixões, conhecimentos, experiências, uma forma diferenciada e ao mesmo 
tempo bem próxima da vida comum. A consequência óbvia disso é uma liga-
ção cada vez mais estreita entre os percursos da tecnologia e os percursos do 
conhecimento que torna as novas máquinas computadorizadas espelhos so-
ciais nos quais vive e faz viver os próprios reflexos (SIBOLDI; SALVO, 1998, p. 14). 

Apesar da efemeridade e inconstância das relações afetivas, que cos-
tumam ser notadas pelos próprios residentes do Second Life, essas relações 
parecem ser pautadas pelos modos tradicionais conhecidos: amizade, na-
moro, noivado, casamento. A reprodução da estrutura familiar chega ao seu 
auge quando casais de avatares procuram uma forma de gerar um filho, en-
tendido como símbolo de comprometimento e união do casal na sociedade 
contemporânea. Ainda que exista a possibilidade de criar novas formas rela-
cionais, alguns residentes optam por reproduzir uma estrutura tão tradicional e 
disciplinadora como a família convencional: casal heterossexual e filhos. 

 Levando em consideração que tanto na materialidade quanto na virtu-
alidade não existem mais estruturas rígidas e fixas, mas passíveis de mudança no 
momento em que causarem desconforto, considera-se que essas estruturas se 
inserem em uma socialidade “branqueada” (BAUDRILLARD, 2003), na qual todo 
traço de negatividade é extirpado e as dificuldades decorrentes desse tipo de 
relacionamento conjugal são exponencialmente reduzidas ou anuladas.  

Uma socialidade regida pelos afetos remete ainda a duas outras ca-
racterísticas que pautam a ética da estética proposta por Maffesoli (1998b): 
o hedonismo e o presenteísmo. O agir pelo sensível denota o fato de que se 
busca, pela assepsia que este tipo de socialidade representa, um prazer sem-
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pre crescente e marcado por um momento bem específico: o agora. Fazer 
parte de um metaverso como o Second Life pode significar a virtualização e 
atualização do desejo de ser, ter e pertencer, selecionando os aspectos de-
sejáveis e minimizando os incômodos e problemas. Nesse sentido, os mundos 
virtuais se apresentam como uma possível “fórmula de sucesso” para ser feliz 
e realizado, ao menos durante o tempo em que se permanece conectado.

5 (in)conclusões
Com a presente discussão, não se tem a pretensão de fechar ou con-

cluir o assunto. Ao contrário, as reflexões propostas conduzem a um entreabrir 
para novas possibilidades, esforços teóricos e práticos a fim de compreender 
de modo mais amplo o contexto social, cultural e tecnológico em que se vive 
e seus efeitos sobre a corporeidade e subjetividade. 

Acredita-se que cibercultura, corpo e subjetividade são temas dema-
siadamente complexos para serem abordados a partir de uma perspectiva 
meramente racional e objetiva. Por isso mesmo, conduzem ao risco de per-
manecer no aberto, em especial para novas possibilidades de ser e conhecer 
as relações entre indivíduo e tecnologia por meio do pensamento simbólico.

Se o corpo material é visto como uma prisão ao homem, o corpo di-
gitalizado representa uma de suas fantasias relativas à vida no ciberespaço, 
na qual ele pode projetar as suas insatisfações, anseios, desejos e emoções. 
O símbolo corporal parece ir além da mera representação, mas inaugura um 
duplo dotado de um ser que o controla e por ele é controlado ao experimen-
tar, mesmo que virtualmente, o desejo sexual, o medo, a vergonha, a raiva.

Em uma sociedade cada vez mais afeita às inovações tecnológicas, 
ao culto do corpo e a uma valorização da subjetividade, os avatares tendem 
a ser ainda mais requisitados e manifestam-se como um capital social nas re-
lações travadas por meio do ciberespaço. Tendo em vista que as interações e 
comunicações tendem a se tornar potencialmente mediadas, compreender 
esse fenômeno se torna imprescindível para uma melhor apreensão dos rumos 
que tomará a humanidade tecnológica mediada.
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1 introdução
A ciência tem se tornado atividade essencial de nosso cotidia-

no. Nossa alimentação é cada vez mais moldada pelos resultados de 
pesquisas, divulgados nos mais diversos meios e acessados nos diferen-
tes dispositivos. Se a batata doce tem mais carboidrato, vitamina A e 
menor índice glicêmico do que outros alimentos, passamos a usá-la em 
nossa dieta para a academia. Mesmo quando não temos completa 
consciência do porquê cada um destes elementos é importante. A ci-
ência tem assumido um papel de gerenciamento da vida, até quando 
não intenta assumir tal responsabilidade.
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O acesso (direto ou indireto) às informações científicas, no entanto, 
está ligado às condições socioeconômicas. A desigualdade social manifes-
ta-se como restrição ao acesso às fontes e à educação formal, tornado letra 
morta a previsão constitucional do direito de acesso à informação. (Art. 5º). 
Também soa como utopia o artigo 23 da Constituição Federal, que aponta 
como dever dos entes federados (União, Estados, Distrito Federal e Municí-
pios), “proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à 
tecnologia, à pesquisa e à inovação”. (BRASIL, 1988).

São raras as iniciativas e políticas de alfabetização e letramento 
científico no Brasil. A ciência produzida em nossas universidades poucas 
vezes rompe as fronteiras da comunicação com os pares. Quando supera 
estes limites, é poucas vezes tratada com equilíbrio e rigor por quem a di-
vulga1. Apesar disto, a divulgação científica tem dado alguns passos, mas 
ainda pequenos e pouco relevantes.

 Dentro da divulgação, as ações do jornalismo científico no Brasil cres-
ceram bastante desde José Reis, um de seus pioneiros. Em tempos de internet, 
as possibilidades aumentaram: revistas como a Superinteressante disponibili-
zam parte de seu acervo mais antigo2 e mantém portais com diversas infor-
mações relacionadas à pesquisa científica. Os telejornais e jornais diários con-
tam, frequentemente, com matérias sobre resultados de pesquisa, um novo 
remédio descoberto, entre outros. Isto, sem contar as páginas no Facebook e 
outras mídias sociais que se colocam como arautos da ciência. 

Contudo, há problemas relacionados ao acesso e ao conteúdo. A 
revista, por exemplo, que é um dispositivo que historicamente é suporte de 
produções especializadas em jornalismo científico, mas acessada por ínfima 
parcela da população. O conteúdo das matérias, por outro lado, também 
apresenta problemas. Em alguns casos, aponta-se uma ciência “espetacu-
lar”, quase mágica, fruto de enquadramentos no texto jornalístico e não ne-
cessariamente de uma boa pesquisa. A falta de um maior rigor, a seleção de 
fontes e de pautas envolvem o jornalismo científico em polêmicas ou descré-
dito em relação a alguns cientistas. (OLIVEIRA, 2010).

Neste artigo, discutimos as dificuldades de acesso à informação 
científica, a divulgação científica e o jornalismo científico. Também faze-
mos uma reflexão sobre a seleção de fontes no jornalismo das revistas Ga-
lileu e Superinteressante. Por fim, apontamos reflexos que a escolha destas 
fontes tem nas reportagens. Para tanto, realizamos análise de conteúdo de 
catorze reportagens das edições 290 da Galileu e 351 da Superinteressan-
te, ambas do mês de setembro de 2015. 

1  “Ainda é limitada em nossa imprensa a preocupação de tratar a informação científica 
com mais rigor quanto à validade e, em alguns casos, a veracidade. (...) A falta de abordagem 
mais criteriosa leva à publicação de informações equivocadas e à visão estereotipada da 
ciência”. (OLIVEIRA, 2010, p. 49). 

2  Em matérias de seu acervo, a Super contava, até pouco tempo atrás, com um aviso a 
seu leitor: “Disclaimer: Essa matéria faz parte do Arquivo da Revista Superinteressante, e pode 
conter dados muito antigos que podem não condizer mais com a atualidade”. Embora o 
portal não utilize mais esta advertência, uma pesquisa no Google com os termos ““Disclaimer: 
essa matéria” site:super.abril.com.br” aponta 11.200 resultados em 17 de outubro de 2015. 
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2 acesso restrito às fontes
A desigualdade socioeconômica brasileira também se manifesta no 

acesso ao conhecimento científico e às fontes de informação. O Censo 2010 
apontou que apenas 12,5% das mulheres com mais de 25 anos completou o 
ensino superior. Enquanto isto, somente 9,9% dos homens também terminou 
sua graduação. Por outro lado, 50,8% dos homens e 47,8% das mulheres nesta 
faixa etária não têm instrução ou não completou o ensino fundamental. (IBGE, 
2010). A pesquisa demonstrou avanços, ao mesmo tempo em que aponta 
uma desigualdade crônica na formação educacional em nosso país. 

Por sua vez, a Pesquisa Brasileira de Mídia de 2015 explicita a diferen-
ça no acesso aos diversos meios e veículos. A televisão aberta é o meio mais 
democratizado: 72% dos brasileiros têm acesso a ela. Entre quem assiste TV, 
73% o fazem diariamente, numa média de mais 4 horas diárias. Já a TV paga é 
assinada por 26%, enquanto outros 23% possuem antenas parabólicas – a pes-
quisa aponta que, quanto menor a cidade, maior o número de parabólicas. 
Em relação ao rádio, apenas 30% o ouvem. (BRASIL, 2015).

O terceiro meio mais utilizado é a internet, mas esta é acessada por so-
mente 49% dos entrevistados pela pesquisa. Quem tem internet, no entanto, a 
utiliza muito: 76% usa a rede todos os dias, com uma média de uso de mais de 
4 horas por dia. O computador é a ferramenta utilizada por 71% para acessar 
a web, seguido pelo celular, com 66% e outros gadgets são usados por apenas 
7%. Em função destes fatores, o acesso à internet está relacionado ao salário, 
escolaridade e idade. Quem menos usa são os idosos, quem não completou 
o ensino fundamental ou recebe apenas um salário mínimo. (BRASIL, 2015). 

A leitura de jornais também está ligada a fatores socioeconômicos: 
homens leem mais que as mulheres, assim como os mais ricos têm mais acesso. 
Segundo a Pesquisa Brasileira de Mídia 2015, as edições publicadas durante 
a semana são lidas por pelo menos 45% dos entrevistados. A leitura de jornais 
ainda é feita no formato impresso pela maioria (79%). Neste sentido, as revistas 
são muito menos lidas: apenas 15% dos entrevistados dizer ter costume em lê-
-las. Considerando apenas quem recebe mais de cinco salários mínimos, esta 
parcela sobe para 29%. Entre quem tem curso superior, 32% acessam estes 
veículos. (BRASIL, 2015). 

A pesquisa ainda aponta que o maior interesse dos brasileiros ao as-
sistir TV, ouvir rádio, acessar a internet ou ler jornais ou revistas é a busca pela 
informação (BRASIL, 2015). Estes dados podem indicar a consciência de que 
informar-se é importante e que há interesse em fazê-lo. Contudo, as condi-
ções sociais muitas vezes impedem que alguém acesse e aprenda a usar uma 
determinada fonte. Forma-se um ciclo vicioso: o acesso às fontes e formação 
educacional são influenciadas por fatores socioeconômicos. No entanto, a 
informação que poderia emancipar o sujeito e garantir seu acesso ao conhe-
cimento científico e sua preparação para um concurso vestibular não tem 
acesso universalizado. 
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3 ciência, fontes e enquadramentos
Uma premissa da ciência é a sua comunicação. Voltada aos pares, 

dispõe sobre as etapas de uma pesquisa e seus resultados. Está ligada à ava-
liação da pesquisa pela comunidade e, por isto, tem linguagem e estrutura 
próprias. Em função destas características, artigos em periódicos são prati-
camente inacessíveis ao público leigo. Cabe à divulgação científica fazer a 
ponte entre o que pesquisadores descobrem e quem não foi iniciado na ciên-
cia. As noções de alfabetização e letramento científico estão ligadas a esta 
proposta. (BUENO, 2010). 

Se sabemos que a batata doce tem baixo índice glicêmico e é um 
bom alimento para nossa saúde, é porque uma pesquisa foi divulgada. Muito 
provavelmente, na editoria de ciência de algum veículo.  Um dos princípios 
do jornalismo científico é permitir ao leitor aplicar o conhecimento científico 
no seu cotidiano. Isto porque, 

Enquanto o cientista produz trabalhos dirigidos para um grupo 
de leitores, específico, restrito e especializado, o jornalista alme-
ja atingir o grande público. A redação do texto científico se-
gue normas rígidas de padronização e normatização universais, 
além de ser mais árida, desprovida de atrativos. A escrita jorna-
lística deve ser coloquial, amena, atraente, objetiva e simples. 
(OLIVEIRA, 2010, p. 49).

Fabíola de Oliveira (2010) aponta que o jornalista científico deve ter 
noções da epistemologia, política e metodologia da ciência, a fim de realizar 
adequada transmissão das informações. O profissional também deve estar 
apto a facilitar o entendimento das teorias a partir da comparação com situ-
ações do cotidiano do leitor. Oliveira diz que

O casamento maior da ciência e do jornalismo se realiza quan-
do a primeira, que busca conhecer a realidade por meio do 
entendimento da natureza das coisas, encontra no segundo 
fiel tradutor, isto é, o jornalismo que usa a informação científica 
para interpretar o conhecimento da realidade. (OLIVEIRA, 2010, 
p. 43).

Existem problemas na noção do jornalismo como fiel tradutor da ciên-
cia, apontada como ideal por Oliveira (2010). Este ideal parece estar ligado 
à concepções já superadas como a Teoria do Espelho3 e não considera que 
tanto a ciência quanto o produto jornalístico são construções semânticas. Nes-
te sentido, é preciso apontar que as notícias são fruto das rotinas e condições 
de produção, da formação dos jornalistas e das redes de fontes mantidas. 

Wolf (2002) destaca que as fontes mantidas por um órgão de informa-

3  Uma das primeiras teorias do jornalismo, diz que o texto jornalístico é espelho do 
real, mantendo fidelidade aos fatos sociais. Tal proposta teórica foi superada por outras 
proposições, que apontam que as notícias são fruto do ambiente organizacional, da linha 
editorial, concepções e formação do jornalista, ações políticas, entre outros. (ver SOUZA, 
2001; TRAQUINA, 2005). 
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ção refletem a estrutura social e de poder existente e são organizadas a partir 
dos processos produtivos da notícia. Caso alguma fonte não se adeque às 
expectativas, pouco influencia na cobertura. Souza (2000) aponta que a rela-
ção com as fontes pode facilitar a produção de notícias ou gerar angulações 
para a matéria. 

Traquina (2005) lembra que as fontes têm interesse em que algo seja 
noticiado. Em função disto, os jornalistas estabelecem critérios que apontam 
a “validade” destes entrevistados / documentos. Um destes valores é a auto-
ridade, sua ligação institucional: as fontes oficiais são preferíveis. A fonte tam-
bém deve oferecer o maior número de informações possíveis – o que facilita o 
trabalho de apuração. Deve, por fim, ser credível: a credibilidade dos entrevis-
tados / documentos pode ser transferida às matérias jornalísticas. (TRAQUINA, 
2005). 

Por sua vez, Souza (2001) coloca como critérios de escolha da fonte a 
especialização do entrevistado, sua competência e credibilidade. Também 
se considerada a facilidade de contato e disponibilidade. São qualidades da 
“boa fonte”, sua representatividade (o número de pessoas que representa le-
gitimamente). Também, a credibilidade – factualidade de suas afirmações - e 
sua autoridade - legitimidade. (SOUZA, 2001). É importante apontar, contudo, 
que mesmo a fonte que se adeque a todas estas categorias, acaba forman-
do novos enquadramentos.

Isto porque o jornalismo, como produto da experiência social, é forma-
do por enquadramentos. Estas estruturas influenciam o nosso modo de com-
preender as coisas, como explica Goffman (1986). Para o autor, percebemos 
os eventos em enquadramentos primários – se é um fato natural ou social, que 
nos permitem descrever tal fato de determinada forma. Ao nos depararmos 
com um falecimento, podemos perguntar pela causa mortis – causa natu-
ral – ou acerca dos últimos momentos de vida do defunto – enquadramento 
social. Um destes quadros, contudo, vai ser escolhido como aquele de maior 
relevância. (GOFFMAN, 1986).

Entman (1993) destaca que a teoria do framing tem espaço privilegia-
do para desenvolver-se na comunicação. O campo poderia mostrar, a partir 
de análises, de que modos a influência sobre a consciência humana é exerci-
da quando se comunica a informação de um suporte para tal consciente. O 
enquadramento, explica Entman, envolve seleção e destaques (salience no 
original). Enquadrar é selecionar aspectos da realidade percebida os ressal-
tando em um texto. 

Os enquadramentos definem problemas existentes, suas causas, fazem 
um julgamento deles e apontam soluções, como destaca Entman (1993). Os 
quadros não são, necessariamente, produzidos conscientemente pelo jorna-
lista. Importa destacar que a teoria do enquadramento não permite obser-
var como algo será interpretado, mas sim enfatiza reforços que podem levar 
maior parte dos interlocutores a concluir algo. 

Diante disto, podemos fazer alguns apontamentos. Se fontes ligadas 
aos grandes centros de pesquisas ou a uma área do conhecimento são mais 
procuradas pelos jornalistas, temos o desenho de um enquadramento sobre 
a ciência. Não apenas o Efeito Mateus se manifestaria também em termos 
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de visibilidade, mas a relação entre as fontes e o jornalismo científico seria 
um espaço onde se refletem disputas de poder presentes na ciência. Neste 
sentido, é possível que o abismo entre a elite de cientistas e seus pares menos 
renomados seja grande não apenas no quesito da produção de artigos, pa-
tentes etc., mas também em relação à sua visibilidade – não nos periódicos 
científicos, mas em espaços que não são da ciência. 

Em caso afirmativo, o Efeito Mateus postulado por Merton (1968) tam-
bém manifesta-se no jornalismo científico. O sociólogo da ciência aponta que 
o abismo entre cientistas já renomados e aqueles com menor importância 
social tende a crescer. Isto porque quem mais produz tem maior chance de 
ter um artigo aceito – e encontra mais facilmente financiamento das agências 
de fomento. “A quem muito tem, muito será dado”: a parábola dos talentos 
também demonstra uma organização da ciência. 

Tendo em vista tal contexto, o jornalismo científico pode ser um legí-
timo, eficaz e democrático espaço da divulgação da ciência? Que relatos 
e enquadramentos sobre a ciência a escolha das fontes pode demonstrar? 
Neste sentido, analisamos catorze matérias das edições de setembro das re-
vistas Galileu (nº 290) e Superinteressante (nº 351). A pesquisa procura apontar 
as fontes apontadas nas reportagens, instituições citadas e tipos de documen-
to em relação aos temas.

4 Metodologia
Realizamos uma pesquisa de natureza básica, exploratória e documen-

tal com abordagem qualitativa. Para tanto, foi utilizada a análise de conteú-
do. Um método que é caracterizado pela empiria e exploração e tem diver-
sas escolas e interpretações. Segundo Franco (2005), ela parte da mensagem, 
que pode ser verbal, gestual, figurativa, documental, silenciosa ou provocada. 
Esta mensagem expressa determinado significado e sentido. (FRANCO, 2005).

“A relação que vincula a emissão das mensagens [... que] estão, 
necessariamente, vinculadas às condições contextuais de seus produto-
res”, comenta Franco (2005). Assim, a mensagem reflete, pela forma que o 
sujeito se inscreve no texto, o modo como este se vê e percebe os proces-
sos discursivos com que lida. (FRANCO, 2005). Qual é o método da análise 
de conteúdo? Franco (2005) aponta que a primeira etapa do processo é a 
descrição. Esta é uma enumeração das características do texto, que serão 
resumidas após um tratamento. O segundo processo é a interpretação, 
processo que significa as categorias apontadas. Este processo só é possível 
por meio das inferências. (FRANCO, 2005). 

Fonseca Jr. (2009) aponta como etapas a pré-análise, que é o pla-
nejamento e sistematização de ideias iniciais, assim como estabelecimento 
de uma estrutura de análise. A próxima etapa da análise é a exploração do 
material. Nesta fase se faz a análise propriamente dita, aplicando as regras 
formuladas na etapa anterior. Seu sucesso depende da qualidade dos proce-
dimentos da pré-análise. Por fim, se faz o tratamento de resultados e a inter-
pretação dos mesmos. Este processo pode envolver a quantificação estatís-
tica de figuras e elementos que se repetem no texto. A partir destes dados, o 
pesquisador pode, então, realizar inferências.
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A escolha destas revistas se deve ao fato de serem aquelas com a 
maior tiragem entre as publicações neste formato que contemplam, em sua 
linha editorial, a ciência. Os media kit de Galileu e Superinteressante elencam 
a atividade científica como tema presente em suas edições. Há de se con-
siderar também que as duas revistas têm perfil semelhante: mais de 75% dos 
leitores pertencem à classe AB, entre 16 e 34 anos. Os media kit das revistas 
apontam que quase toda a tiragem atende assinaturas, sendo a venda avul-
sa menos comum. (PUBLIABRIL, 2015; GALILEU, 2015).

Foram selecionadas matérias com pelo menos duas páginas, do gê-
nero reportagem. Não consideramos notas, notícias, entrevistas e infográficos, 
já que estes gêneros possuem características diferentes. Deste modo, foram 
selecionadas catorze reportagens (oito na Galileu e seis da Superinteressante) 
de onze editorias. O Quadro 01 aponta as matérias analisadas e suas editorias, 
os autores destas matérias e seus temas. 

Quadro 01 - Reportagens selecionadas

* Matéria reproduzida do Psychology Today

Fonte: elaborado pelo autor, 2015.
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A partir das matérias, foi produzido um banco de dados que contem-
pla os dados da revista (título, editora, periodicidade, ano de fundação e 
ISSN), de cada edição (título da revista, número da edição, mês e ano) e de 
editorias. O banco de dados ainda contempla o cadastro da matéria (for-
mato, número de páginas, título, autor, entre outros), dos autores (nome, tipo 
de autor – se jornalista ou outra profissão) e das fontes consultadas (tipo – se 
documento, instituição ou pesquisador -, como foi apresentada). Deste modo, 
foi possível gerenciar estes dados de um modo mais eficiente. 

5 as fontes
Em suas reportagens, Galileu e Superinteressante utilizam como fontes 

principalmente entrevistas (com especialistas e testemunhas) – 66,6%. Docu-
mentos (de artigos científicos a vídeos do YouTube) compõem 29% das fontes, 
sendo os 4,4% restantes, livros. Embora menos comum, a fonte bibliográfica 
ganha mais espaço: dos quatro livros citados nas reportagens analisadas, dois 
foram as únicas fontes consultadas para uma reportagem. Isto não se repete 
com as entrevistas e os documentos utilizados nestas edições.

Sessenta e duas (62) fontes são apresentadas como entrevistados, sen-
do que 69,35% (43) compõem as reportagens da Galileu (31 especialistas e 12 
testemunhas). Para as matérias da Superinteressante são ouvidas 19 pessoas, 
sendo 13 especialistas e 5 testemunhas. Cabe destacar, no entanto, que al-
gumas fontes apresentadas como entrevista podem não ter sido procuradas 
pelas revistas. Neste caso, as reportagens teriam reproduzido falas publicadas 
em outros meios. Isto pode ser inferido quando se percebe que uma autori-
dade importante, como o Secretário Geral da ONU, Ban Ki-Moon, mal ocupa 
quatro linhas de uma reportagem de oito páginas. 

Entre os entrevistados, dez são professores (16,12%). Destes, 40% são pro-
fessores universitários brasileiros de universidades públicas das regiões Sul e Su-
deste. 20%, são estadunidenses que ministram aulas em um colégio bilíngue (En-
sino Médio) brasileiro. Os 40% restantes são professores universitários nos Estados 
Unidos. No entanto, se considerarmos apenas as fontes que são apresentadas 
como especialistas, o número de professores reduz para sete. Entre estes, 42,85% 
são brasileiros (2 do Sudeste e 1 do Sul), enquanto 57,1% são estadunidenses.

A relação entre fontes do tipo especialistas e testemunhas por país é 
descrita no Quadro 02. Importa apontar que nem todas as 62 fontes entrevis-
tadas têm seu país de origem identificado:

Quadro 02 - Nacionalidade das fontes

Fonte: elaborado pelo autor, 2015.
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São entrevistados 37 brasileiros (aproximadamente 60% das fontes), 
sendo que 26 são especialistas (70,27%). Dentre eles, oito são profissionais da 
área da saúde (30,76%), dois antropólogos (7,7%), dois executivos de empresas 
de streaming (7,7%) e dois sociólogos (7,7%). Ainda foram entrevistados dois 
profissionais de educação física (7,7%), dois pastores evangélicos (7,7%), uma 
física (3,84%), um especialista em religião, política e comunicação (3,84%), um 
teólogo (3,84%) e um delegado (3,84%).

Quando consideramos as fontes documentais, a situação é um pouco 
diferente. Nas edições 290 da Galileu e 351 da Superinteressante, 27 documen-
tos são citados, sendo que 9 foram produzidos por brasileiros (cerca de 33%). 
As outras fontes têm autoria estrangeira. São artigos científicos, levantamentos 
de dados, entre outros. A Superinteressante é quem mais utiliza documentos 
brasileiros proporcionalmente: 50% destas fontes são brasileiras, contra 28% da 
Galileu. Em números absolutos, contudo, a diferença é pequena: quatro docu-
mentos brasileiros são citados pela Superinteressante, contra cinco na Galileu. 

A maioria dos documentos citados na Galileu é estadunidense (44%). 
Seguem-se fontes documentais brasileiras (28%), aquelas produzidas por ór-
gãos internacionais como ONU (17%), inglesas (6%) e holandesas (5%). Na Su-
perinteressante, 50% dos documentos tem autoria brasileira, 25% são estaduni-
denses, 12,5% da antiga URSS e outros 12,5% de entidades internacionais. Mas, 
que tipo de fontes documentais são estas? Os gráficos 01 e 02 apontam que 
tipos de documentos são utilizados nas reportagens. 

Tendo em vista o país de origem das fontes documentais e das 
entrevistas, é possível perceber que se dá maior destaque à pesquisas e dados 
de instituições estrangeiras. Contudo, quando é necessário entrevistar um 
especialista, escolhe-se principalmente brasileiros. Esta escolha tem influência 
nas reportagens. Em “Você é racista”, por exemplo, são apresentadas pesquisas 

Gráfico 01 - Documentos citados pela Galileu

Fonte: elaborado pelo autor, 2015.
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realizadas pelo Escritório Nacional de Pesquisa Econômica dos Estados Unidos, a 
fim de comprovar o viés inconsciente do racismo no recrutamento de funcionários. 
No entanto, não é apresentada pesquisa similar no contexto brasileiro. 

No Quadro 03, apontamos a autoria dos documentos citados 
na reportagem. No geral, as revistas buscam fontes documentais em 
autores do mesmo tipo. 

Nas edições 290 da Galileu e 351 da Superinteressante, livros quase 
não foram utilizados como fontes. Apenas quatro são citados nas reportagens. 
Contudo, as fontes bibliográficas costumam receber grande espaço: dois dos 
livros foram as únicas fontes de duas reportagens. Estas matérias dialogam com 
o gênero resenha. Dos quatro livros, apenas um (25%) foi escrito por autores 

Quadro 03 - Fontes nas reportagens por tipo

Gráfico 02 - Documentos citados pela Superinteressante

Fonte: elaborado pelo autor, 2015.

Fonte: elaborado pelo autor, 2015.
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brasileiros. Os Quadros 04 e 05 apontam as fontes citadas nas reportagens de 
setembro da Galileu e da Superinteressante: 

Quadro 04 - Fontes nas reportagens da Galileu

Fonte: elaborado pelo autor, 2015.
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A escolha das fontes determina, em muitos momentos, a angulação 
das reportagens. “É grave, dr. Google?” (Galileu nº 290) discute a cibercon-
dria, o hábito cada vez mais comum de pesquisar sintomas de doenças no 
buscador. A maioria dos especialistas e documentos utilizados como fontes, 
no entanto, não são da área da saúde. Trata-se de um relatório do Google, 
um professor de marketing, um pesquisador de sistemas da informação e um 
publicitário. O único médico entrevistado não fala das consequências que a 
cibercondria tem para a saúde, mas sim de um aplicativo que ajudou a criar 
para gerenciar prontuários. Deste modo, a reportagem está mais próxima de 
uma editoria de comportamento do que a de saúde. 

Também é possível apontar uma falta de rigor na apresentação das 
fontes. Embora a revista faça citação direta das falas destes “entrevistados”, há 
indícios que algumas delas foram copiadas de outros documentos, sem que se 
registre esta origem. Um exemplo já citado aqui é a fala do Secretário-Geral da 
ONU Ban Ki-Moon. Há ainda outros momentos em que a revista não esclarece 
se a fonte é um livro ou uma entrevista. É o que ocorre na citação da fala do 
médico Bernard Dalbergue em “Tome Vacina” (Superinteressante, nº 351).

 Outro caso crítico acontece na mesma edição da Superinteressante. 
“Pregos, cobras e sedução” apresenta a vida das mulheres faquir brasileiras 

Quadro 05 - Fontes nas reportagens da Superinteressante

Fonte: elaborado pelo autor, 2015.
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sem mencionar de uma única fonte. Contudo, em um box ao fim da reporta-
gem, há a indicação de um livro para aqueles que querem saber mais sobre 
o tema. Aparentemente, esta obra foi fonte bibliográfica da matéria, embora 
em nenhum momento isto é assumido no texto.  Esta falta de rigor na apresen-
tação das fontes é um problema em uma revista que diz exercer jornalismo da 
ciência. Além de ferir direitos autorais, tal prática impede o leitor de conferir 
determinado estudo que o interesse. Apresentar as fontes adequadamente é 
importante para uma eficiente divulgação da ciência pelo jornalismo.  

Apontamos anteriormente que a maior parte das entrevistas é feita com 
brasileiros, sejam especialistas ou testemunhas. Contudo, quando tratam-se de 
fontes documentais, a maioria é de autores estrangeiros. O que esta escolha 
propõe? Em primeiro lugar, pode apontar um quadro em que instituições estran-
geiras têm mais autoridade e credibilidade em relação a determinado tema. 
Em alguns casos, este enquadramento até pode ser justificado.

Em “Como derrotar uma epidemia” (Galileu, nº 290), por exemplo, são 
utilizados dados da Unaids (ONU), do Proud (pesquisa inglesa) e da Secretaria 
de Saúde de São Paulo. Os estudos estrangeiros apontam o contágio pelo HIV 
no mundo e métodos de enfrentamento, enquanto os dados da Saúde pau-
lista apontam a quantidade de grávidas soropositivas daquele estado que só 
descobrem sua doença nos exames pré-natal.

Aqui vislumbramos outro quadro: como o espaço das reportagens é 
limitado, são apresentadas estatísticas relacionadas a um único estado brasi-
leiro. A escolha pela Secretaria de Saúde de São Paulo reflete uma tendência 
percebida nas edições analisadas da Galileu e da Superinteressante. Entre os 
especialistas e documentos brasileiros apresentados como fontes, aqueles da 
região Sudeste têm preeminência. 

Nas reportagens, sete universidades brasileiras são citadas, sendo seis 
delas instituições públicas. São quatro instituições paulistas (Umesp, Unifesp, 
Unicamp e USP), duas do Rio de Janeiro (UFF e UFRJ) e uma do Rio Grande do 
Sul (URGS). A Umesp teve dois entrevistados: nela, a revista Superinteressante 
entrevistou um teólogo e um estudioso da religião, política e comunicação. 
Na Unifesp, a Galileu entrevistou um infectologista. Na Unicamp, a Superinte-
ressante falou com uma antropóloga. Por fim, na USP, Galileu entrevistou um 
sociólogo. No Rio de Janeiro, Galileu entrevistou um mestre em saúde pública 
na UFRJ, enquanto Superinteressante falou com uma antropóloga. 

Deste modo, as universidades do Sudeste têm sete especialistas liga-
dos à instituições de ensino superior (85% dos entrevistados com este perfil), 
enquanto a região Sul tem apenas uma. Na UFRGS, uma professora de física é 
entrevistada, mas porque participa do grupo de gênero da Sociedade Brasi-
leira de Física e assim estaria habilitada a falar de sexismo na ciência. Importa 
apontar que quatro das universidades citadas nas reportagens estão entre as 
que têm mais destaque e melhor avalição no Brasil4. 

Tendo em vista este contexto, podemos vislumbrar alguns contornos 

4  O Ranking Universitário Folha (2015) aponta a USP como melhor universidade brasileira, 
seguida pela UFRJ, em segundo. Unicamp está em quarto lugar, já a UFRGS, em quinto. A UFF 
está em 13º lugar. Por outro lado, a Unifesp está em 22º lugar, abaixo de instituições mais novas 
como a UFG. A Umesp está em 94º no ranking. 
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do Efeito Mateus no jornalismo científico. Certamente que a reputação de 
instituições como USP, Unicamp, UFRJ e UFRGS contribuíram na escolha das fontes. 
Contudo, seria simplista atribuir o recrutamento destas fontes apenas a este fator. 
Contribuem proximidade (a redação das revistas é localizada na região Sudeste), 
disponibilidade das fontes, sua formação, entre outros elementos. 

Apesar disto, quando consideramos as origens das fontes 
documentais e instituições que entrevistados fazem parte, percebemos que 
a visibilidade destes têm importância. É justamente ela que garantiu o acesso 
a estas pesquisas pela revista. Neste sentido, é sintomática a reprodução de 
“Não é você, é o meu cérebro”, artigo originalmente publicado na Psychology 
Today e reproduzido na edição 290 da Galileu. Uma reportagem de divulgação 
científica estadunidense cuja visibilidade garantiu sua reprodução e acesso 
aos leitores da revista brasileira. 

Também destacamos uma espécie de espetacularização da ciência 
que se manifesta em algumas reportagens. Isto ocorre, por exemplo, em “A 
bomba do fim do mundo”, matéria em que a Superinteressante apresenta o 
processo que levou à criação da Bomba Tsar. A maior parte do texto enaltece 
o poder de destruição daquela ogiva nuclear, apontando os desastres a que 
poderia levar. Entretanto, ao final do texto, uma fonte aponta que a bomba 
era inviável em uma guerra, já que deveria ser carregada por um avião em 
baixa velocidade que seria facilmente publicado. 

No geral, as edições 290 da Galileu e 351 da Superinteressante 
não apresentam uma ciência onipotente. Contudo, em alguns momentos a 
atividade científica é admitida como salvadora do mundo. “Você é racista” 
elenca duas pesquisas estrangeiras como fonte que supostamente reduzem o 
racismo. “Como derrotar uma epidemia”, por sua vez, aponta que é necessária 
uma aliança entre ciência e vontade política. Na Superinteressante, “Tome 
vacina” traz fontes que apontam que a vacinação tem inúmeros benefícios, a 
despeito de alguns efeitos colaterais graves que a própria reportagem elenca. 

6 considerações
Neste artigo, procuramos apontar as fontes das reportagens das edi-

ções 290 da Galileu e 351 da Superinteressante. Precisamos destacar, no en-
tanto, que este texto apresenta as fontes utilizadas nas edições de setembro, 
tendo suas conclusões limitadas a este período. Deste modo, não é possível 
apontar tendências na seleção destas fontes ou a relação entre tema, for-
mação da fonte e sua localização geográfica. Neste sentido, são necessários 
levantamentos futuros que observem se o que é apontado neste artigo mani-
festa-se novamente. 

A pesquisa apontou que as entrevistas são o tipo de fonte mais comum 
nas catorze reportagens analisadas. Neste caso, especialistas brasileiros são os 
mais procurados. Contudo, em relação às fontes documentais, a maior parte 
é estadunidense. Por sua vez, as fontes bibliográficas, são as com menor ocor-
rência. Contudo, recebem mais espaço. 

Estão envolvidos na escolha fatores como autoridade / credibilida-
de das fontes, o que corrobora os apontamentos de Traquina (2005) e Souza 
(2001). Há indícios que a facilidade de acesso a estas fontes também é um 
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fator importante. Quanto mais visível determinada pesquisa, maior sua chan-
ce de ser reproduzida. A matéria que foi reproduzida do Psychology Today já 
é fruto da divulgação científica de pesquisas estadunidenses. Também, pes-
quisadores de renomadas instituições estão entre as fontes ouvidas. Isto pode 
demonstrar que o Efeito Mateus também manifesta-se no jornalismo científi-
co: quanto maior a visibilidade e importância de uma pesquisa ou instituição, 
maior as chances de aparecer em uma reportagem. 

Diante dos resultados aqui apontados, podemos dizer que falta mais 
rigor ao jornalismo sobre a ciência das revistas Galileu e Superinteressante. 
Tanto em relação à seleção e apresentação das fontes como aos enquadra-
mentos que sugerem. Em alguns casos, a fonte consultada não é claramente 
citada, por exemplo. Tais lacunas contribuem para que a desconfiança entre 
cientistas e jornalistas científicos apontada por Oliveira (2010) mantenha-se.

Levando tais resultados em consideração, o jornalismo científico tem 
plenas condições de ser um adequado aliado e tradutor na divulgação de 
pesquisas científicas. Precisa, contudo, entender-se como uma especializa-
ção da prática jornalística, com linguagem própria e vocabulário cuidadosa-
mente escolhido. Para falar sobre ciência, os gêneros e formatos do jornalis-
mo tradicional precisam aprender com o texto científico, especialmente na 
identificação das fontes. Deste modo, os relatos sobre a ciência feitos pelos 
jornalistas podem ser mais acurados. 

E por que isto é importante? A divulgação científica – em suas ferra-
mentas, como o jornalismo científico – é quem tem condições de democrati-
zar as informações da ciência. É preciso falar na língua dos não-iniciados, mas 
sem abrir mão do rigor no levantamento e apresentação das fontes, dentre 
outros. A Galileu e a Superinteressante têm um vocabulário acessível, mas pri-
vilegiam fontes estrangeiras e de grandes centros de pesquisa. Isto sem con-
siderar as falhas na apresentação destas. Ficam de fora as descobertas feitas 
em universidades com menor tradição, assim como pesquisas menos “espeta-
culares”, mas que poderiam ser utilizadas pelos leitores em seu cotidiano.

Quando consideramos as poucas fontes de jornalismo científico no 
Brasil – e a dificuldade de as acessar -, o trabalho realizado pelas revistas aqui 
citadas tem sua importância. Mas é possível – e necessário – instituir ações em 
divulgação científica, especialmente jornalismo científico, com maior quali-
dade, mais democráticas e acessíveis. Isto passa pelas universidades e centros 
de pesquisa, que devem se preocupar com a divulgação de seus trabalhos. 
Também têm relevâncias as bibliotecas, que devem disponibilizar meios de 
acesso à informação científica “traduzida”. Somente ações em tal sentido po-
dem alterar um contexto que envolve pouco acesso à informação científica. 
Afinal, para que se leia sobre a ciência, é preciso garantir o acesso. 
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1 introdução
As motivações que levam as pessoas a se identificarem com as cele-

bridades e formadores de opinião, podem se diferenciar por diversos fatores 
contribuintes. O que se nota na sociedade contemporânea, é que a cons-
trução dessa relação de identificação está diretamente ligada  à  imagem  
que  aquela  determinada  celebridade  apresenta  perante  seus  públicos  
e, portanto, torna-se fundamental para celebridades presentes e futuras, com-
preender os elementos que estruturam a construção de uma imagem pública.

Dentro desse processo, os signos visuais empregados desempenham um 
papel fundamental na composição da marca pessoal, evidenciando-a positiva-
mente ou negativamente. Nesse viés, princípios apontados por Joly e Tuzzo, nor-
tearão a compreensão da relevância das imagens e os signos visuais aplicados 
no reposicionamento de imagem da cantora funkeira, Valesca Popozuda.

2 O reflexo das imagens no contexto social contemporâneo
Se observarmos nosso cotidiano, podemos perceber como as ima-

gens influenciam em nosso histórico de conhecimento sobre determinado 
assunto, de modo que, os sentidos que atribuímos a estes também são fruto 
do contexto imagético.

O uso frequente das imagens como instrumento de representação, nos 
aproxima de uma realidade social construída baseada na construção visual 
de tudo. Grande parte de nossa bagagem de conhecimento a respeito de 
coisas, estão relacionadas com as imagens, e a partir disso podemos com-
preender as características pertinentes ao objeto observado.

Desde nossa infância, empregamos as imagens como viabilização de 
produção de sentido, fato que persiste até o tempo presente. A memória vi-
sual auxilia nossa identificação com aquilo que observamos, para que então 
possamos compreender a mensagem ali representada. Para Dondis (1997), 
mesmo que os primeiros conceitos de algo sejam iniciados pelos cinco senti-
dos, o plano icônico supera-os, de modo que, passamos a reconhecer em ter-
mos visuais, as forças ambientais e emocionais que nos cercam.

Mas, para compreender como essa relação com as imagens influi 
em nosso comportamento e percepção do mundo, podemos analisá-la sob 
a perspectiva da semiótica5, na qual podemos observar como empregamos 
sentidos às imagens, e como esses sentidos nos levam considerá-las parte de 
nossa convivência social. A semiótica peirceana, por exemplo, dentre as vá-
rias possibilidades de estudo dos signos, classifica a relação entre o signo e o 
objeto representado por meio de três classificações: o ícone (signo que repre-
senta por semelhança); o índice (signo que representa por condução do pen-
samento); e o símbolo (signo que representa por convenção) (SANTAELLA, 
2000). Estes podem ser considerados modos de um signo visual produzir 
sentido e se relacionar com o objeto que representa.

5  “Semiótica é a ciência que tem por objeto de investigação todas as linguagens pos-
síveis, ou seja, que tem por objetivo o exame dos modos de constituição de todo e qualquer 
fenômeno de produção de significação e de sentido” (SANTAELLA,1983, p. 13).
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Nosso constante aprendizado imagético está ligado ao papel dos sig-
nos e a possível construção de identidade visual por meio deles. Na visão de 
Ruiz (2003), a imagem carrega em si, a multiplicidade, tornando-a reflexo da-
quilo que já existe na simbologia iconográfica, e assim, o imaginário assume 
sua posição na expressão de imagens.

Quando se fala imagem, é necessário assimilar conteúdo de informa-
ções que ali estão representadas. Os elementos visuais vão além da ilustra-
ção, correspondem a intenção do ponto de vista de quem a criou e também 
a atribuição de sentido por um observador. No entanto, essas percepções do 
criador para o observador podem diferenciar-se do ponto de vista da cono-
tatividade, que abarca os sentidos despertados e percebidos por cada um, 
visto que, a produção de sentido decorre de um histórico individual, como 
lembranças e experiência com o objeto observado.

Devemos considerar o fato de que a constante utilização das imagens 
também nos induz a uma vertente de propagação de ideias.  A todo o mo-
mento, somos alvo de algum tipo de imagem, fotografias, ilustrações, anún-
cios entre outros.  A linguagem visual tem sido cada vez mais empregada na 
explicitação de conteúdos diversos, assumido um papel relevante no nosso 
processo de aprendizagem intelectual.

O que tem se observado é, à medida que as imagens vão se fortale-
cendo como meio de representatividade, a demanda de produção também 
se eleva.   A evolução da imagem caminhou juntamente com o interesse por 
sua aplicação, como instrumento de comunicação individual ou grupo social.

Se olharmos ao nosso redor, podemos compreender como o nosso am-
biente cercou- se de imagens de diversos modos e propósitos, as fachadas 
comerciais, manifestações artísticas em locais de convivência pública, indi-
cações de trânsito, tudo pode ser considerado uma intervenção visual. Nem 
sempre nos damos de conta como somos abarcados por essas múltiplas ima-
gens, no entanto, é suma importância que passemos identificar o processo de 
transição e os elementos que o englobam, em especial, as imagens utilizadas 
no contexto da mídia.

Se analisarmos nossa atual conjuntura midiática, perceberemos as 
transformações que a mesma vem construindo nas relações sociais e como 
isso tem repercutido no vínculo com a imagem. Usualmente exposta nos veícu-
los de comunicação, a imagem tornou-se grande aliada à publicidade, que 
por meio da persuasão visual, atrai o público ao consumo.

A aparência é o que se destaca cada vez mais, tornando o de-
sign, a embalagem, a publicidade, enfim, a imagem de um pro-
duto, serviço ou evento extremamente sedutores. Somos agora, 
antes de mais nada, consumidores de signos, objetos de desejo 
(MAFESOLLI, 1996, apud RAHDE; CAUDURO, 2005, p. 198)

Importante para esse novo contexto de consumo de imagem, a mídia 
desempenha um papel de articulador na disseminação imagética, construin-
do uma relação de inspiração no comportamento social. A mídia constrói 
representações, o que influi no processo de recriação da realidade, uma vez 
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que não se define unicamente pelos discursos tradicionais, e sim, pelo 
molde das “representações e atores dos meios de comunicação” (RAH-
DE; CAUDURO, 2005, p. 197).

Com o surgimento da internet, essa relação de consumo de imagem inten-
sificou-se exponencialmente. Dentro da ambiência digital, as mídias sociais deram 
início ao um novo plano para a o  consumo e produção,  visto que, os usuários 
além  receptores também se posicionaram como emissores de imagens.

O que se observa é que a imagem e a construção de signos terão pro-
pósitos diversos, e na mídia pode corresponder ao interesse do público que as 
recebe, mas também e, principalmente, à percepção que se espera transmi-
tir. Tal percepção pode ser tanto de um produto, serviço ou empresa, quanto 
de uma pessoa, como é o caso das celebridades.

3 O papel da mídia no processo da celebritização
Para compreender a construção de uma celebridade, precisamos re-

conhecer os elementos atuantes nesse processo. Na chamada “cultura da 
mídia” (KELLNER, 2001) pode- se perceber a influência e o poder que a mídia 
exerce no comportamento de uma sociedade em geral, tendo gerando valo-
res e hábitos. Esta tem capacidade de interferir no cotidiano de um indivíduo, 
desde sua aparência, relacionamentos interpessoais até mesmo sua carreira 
profissional. Assim, a mídia estabelece uma relação íntima com o público. Se 
apoiando em canais como o rádio, revistas, televisão e atualmente com a 
internet, ela obtém espaço no cotidiano das pessoas de forma sutil.

Na perspectiva de KELLNER (2001, p.9):

Há uma cultura vinculada pela mídia cujas imagens, sons e 
espetáculos ajudam a urdir o tecido da vida cotidiana, do-
minando o tempo de lazer modelando opiniões políticas e 
comportamentos sociais e fornecendo o material com que as 
pessoas forjam sua identidade.

Ao abordamos essa relação no decorrer dos últimos anos, destacam-
se as mudanças ágeis e norteadoras para os próximos tempos. Cada vez que 
observamos a persuasão da mídia no cotidiano da sociedade como um todo, 
entendemos que a vitalidade da mesma se encontra nas nossas necessida-
des sociais e individuais.

Retratar a relação de interação pessoal com a mídia pressupõe certa 
complexidade, embora saibamos que ela é existente e que através dessa 
realidade definimos grande parte do nosso comportamento, há aspectos que 
muitas vezes se fazem quase imperceptíveis ao nosso olhar crítico. E em meio 
a essa realidade encontramos o fato de que uma extensa parcela do que so-
mos e como nós projetamos perante o outro é extraída do que observamos 
na mídia.

Os meios de comunicação trabalham no intuito de despertar o desejo 
e persuadir as escolhas de seus receptores, pois assim, tem-se um público re-
ceptível a mídia.

Comprovadamente, um acessório utilizado pelo ator de nossa prefe-
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rência cria em nós o desejo de obtê-lo quase que instantaneamente. O fator 
relevante nessa ação não acontece somente pelo ato em si, mas, pela repre-
sentação embutida no objeto adquirido. Assim se constituem as celebridades.

De acordo com Figuereido e Tuzzo (2011, p.35):

Celebridades transcendem a própria existência, por isso podem 
ser consideradas personagens reais. As celebridades midiáticas 
são personagens que reafirmam a coletividade, pessoas capa-
zes de materializar o modelo de perfeição e deslumbramento 
de toda a sociedade. A ilusão de ser e ter aquilo que não se é 
e não se pode ter reconstrói a celebridade, como alguém que 
tudo tem e tudo pode, configurando-se como representante 
dos fãs para o mundo não acessível.

Conjuntamente, os públicos começaram a ter uma nova interface 
com a mídia, a de se tornarem célebres. “Não se trata apenas do olhar pelo 
buraco da fechadura, mas de estar do outro lado da porta” (PENA, 2002, p.1). 
Tornar-se uma celebridade passou a ser um dos grandes anseios do público, 
que por sua vez, além de se deslumbrar com a determinada atriz, mas, deseja 
ocupar o mesmo espaço que esta ocupa.

Com o advento da internet, as possibilidades para tornar-se célebre 
aumentaram consideravelmente. Esse fato desperta nos indivíduos o anseio de 
se exporem na rede. Ao gravar um vídeo expondo uma opinião política, social 
ou religiosa, ou postar uma foto de um prato gourmet, a intenção tende a ser 
a mesma: ser conhecido. Na visão de Figuereido e Tuzzo (2011, p.2),

Além da curiosidade, o mundo da mídia fez com que todas as 
pessoas quisessem ser célebres. Assim, o termo celebridade, an-
tes empregado a cantores, atores e artistas em geral, passou 
a  ser  adotado por profissionais de  toda ordem, como 
advogados, dentista, esportistas, médicos, cabeleireiros, 
entre outras. As pessoas colocam como célebres fazem 
parte de um universo denominado de sociedade do es-
petáculo, como afirmava Guy Deboard.

A construção de uma celebridade tem se vinculado à criação de uma 
imagem pública, de modo que, o público crie e mantenha o interesse e a ad-
miração pelo personagem idealizado. Com efeito, a celebridade detém um 
poder singular de influir no comportamento das pessoas no meio em que vive, 
de modo que, nos deparamos constantemente com as conhecidas tendên-
cias, que se repercute diretamente e indiretamente no consciente público.

A moda e a aparência se destacam por amplitude, mas ao longo do 
tempo outra demanda tem se impulsionado, decorrente do prestígio célebre, 
como exemplo o estilo de vida que reproduz em grandes escalas, gera segui-
dores que desejam ter e ser o mesmo.

De fato, as celebridades se alocaram no imaginário coletivo, não so-
mente pelo exterior, mas, em sua grande parte, por seus personagens midiáti-
cos que se tornaram exemplos de filosofia de vida para muitos. Segundo Pena 
(2002), as celebridades tornaram-se o cerne de identificação para seu público 
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seguidor na perspectiva contemporânea. Sendo assim, tornaram- se espelhos 
para nossa consciência, ícones para os fãs. Desde os primórdios a sociedade 
cria para si modelos a serem seguidos, como espécie de base exemplar para 
ordem social e que norteia e influência a vida em comunidade.

E assim, na contemporaneidade nossa sociedade se alimenta dos mo-
delos elaborados pela mídia e pelas imagens que foram construídas em torno 
de um personagem dando a eles uma áurea heroica (PENA, 2002). Na ima-
gem da celebridade se tem projetado um mito e ao mesmo tempo a simpli-
cidade do cotidiano como a de todas as pessoas, pautado em sua história 
e trajetória que possibilitam identificação por parte do público. Esse público 
passa a se identificar a participar da vida daquela celebridade que permite 
o acesso a sua vida íntima transformando-a em espetáculo compartilhado 
diariamente em revistas, sites e redes sociais.

Pena (2002), afirma que,  as  celebridades  catalisam  a atenção  e  
preenchem  o imaginário coletivo funcionando como polo de identificação 
do consumidor e espectador do espetáculo contemporâneo.  A cantora de 
funk Valesca Popozuda que é objeto de estudo é um exemplo de celebridade 
que utilizou desse recurso para atingir o sucesso ou para impulsionar o mesmo. 

A cantora expôs seu passado de vida difícil, se tornando reconhecida 
e admirada pelo público. Em tempos onde a disputa por quinze minutos 
de fama é algo expressivo, a construção de uma carreira que possua uma 
aceitação e identificação por parte do público, que atraia admiradores e 
seguidores e que detenha um relacionamento ativo com os meios de comu-
nicação é o que por fim, pode consagrar uma verdadeira celebridade. “O 
reconhecimento do povo, que leva o herói à glória também fixa sua imagem 
mitificadora, diferenciando-o dos meros mortais” (PENA, 2002, p.04).

4 imagem: a construção de marca pessoal de uma celebridade
A sociedade contemporânea vivencia uma era de excessos, com um 

descomunal número de informações, e assim, se destacar dentre o coletivo 
requer esforço. Com esta nova atmosfera, as marcas precisaram se adequar 
ao novo comportamento de seus públicos, de maneira que, atinjam suas men-
tes, seus corações e espíritos. Assim como as marcas empresariais precisaram 
se adequar para serem relevantes e destacar-se, as marcas pessoais também 
herdaram o desafio. Tal desafio demanda estar em evidência, possuir diferen-
cial, ser reconhecido, construir um valor relevante diante dos demais concor-
rentes, e assim, atingir o sucesso de imagem. Desta forma é necessário preo-
cupar-se com a imagem transmitida ao público, de que forma ela é emitida, 
e o que ela representa, ou seja, aliar marca pessoal com o marketing pessoal.

O anseio social de evidenciar-se perante outrem tem incorporado 
conceitos de marketing à gestão de imagem e carreira das pessoas. Kotler 
(2003) caracteriza a nova forma de trabalhar a imagem como marketing pes-
soal, onde se utiliza princípios e instrumentos do marketing a favor da carreira 
e das experiências pessoais. Portanto, são aplicadas estratégias para produzir 
e promover a imagem emitida, isto é, a opinião pública será influenciada a 
partir da marca pessoal veiculada, positiva ou negativamente.
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Na gestão de marca pessoal, o valor de marca é produzido a par-
tir de objetivos que são progressivamente alcançados (SAMPAIO, 2002). Co-
tidianamente, as pessoas emitem sinais que contribuem para a construção 
de uma imagem. Os sinais mais fortes são os da aparência, biótipo, estilo de 
vida, comportamento e a forma de se comunicar em sociedade. No processo 
de construção de uma marca pessoal a mudança de hábitos, estilos e com-
portamentos, são necessárias em alguns casos, onde tais características não 
condizem com a imagem que se pretende transmitir, é primordial compreen-
der a importância de investir na imagem pessoal para tornar-se referência. Por 
exemplo, a marca pessoal construída durante a corrida presidencial em 2008, 
em torno de atual presidente dos EUA, Barack Obama, foi essencial para sua 
eleição. A formulação de uma imagem positiva e admirável, com estratégias 
direcionadas ao ganho de público fez com que a marca atribuída ao candi-
dato fosse eficaz ao ponto de conquistar não somente os americanos.

O êxito de uma marca pessoal construída se dá por meio de uma ges-
tão que possua um objetivo e metas pessoais, o conhecimento de onde se de-
seja chegar e o que deseja alcançar, pois assim, cria-se um marco inicial, facili-
tando os caminhos traçados para o triunfo da marca pessoal. É imprescindível 
a otimização e valoração das habilidades naturais ou adquiridas com o pro-
pósito de atingir o sucesso do produto no mercado, segundo Lígida (2002), isto 
reforça ainda mais a importância de planejamento estratégico de marketing 
pessoal para minimizar atributos fracos do “produto” e engrandecer seu valor 
de imagem no mercado.

Dentre as celebridades, onde há constantes disputas por holofotes, 
cada um precisa possuir seu foco para alcançar o reconhecimento deseja-
do, seja ele na beleza, sensualidade, humor, conhecimento entre outros. No 
contexto da fama, Bender (2009) revela ainda que as celebridades associam 
sua imagem de marca a um ou dois atributos pessoais, criando uma força po-
derosa que trabalha ao seu favor. Celebridades essas que constroem uma 
imagem em torno de algum atributo e foco, que os levaram até a fama e os 
mantiveram nela, tornando sua marca pessoal um sucesso.

Al  Ries (2002, apud BENDER, p 144, 2009) afirma que:

Humphrey Bogart sempre representou o  papel de  Humphrey 
Bogart.  Katharine Hepburn representava Katharine Hepburn. 
[...]. A próxima geração de superastros e superestrelas está se-
guindo os passos de Wayne, Monroe, Bogart, Hepburn, Astaire e 
Grant. Estão se tornando grandes astros e estrelas representan-
do seus próprios papeis. Sylvester Stallone e Arnold Schawarze-
negger são o máximo em termos de rapazes fortes. Bruce Willis é 
o máximo em termos de rapaz esperto. Julia Roberts é o máximo 
em termos de uma linda mulher.

No meio artístico ser reconhecido e possuir relevância no cenário de-
terminará seu valor na mente do público. A celebridade só possui esse posto 
caso possua uma imagem relevante perante o  público,  caso  contrário  seu  
valor  de marca não  trará os  holofotes  e consequentemente será esque-
cida, fará parte de um grande número de pessoas que na tentativa de se ter 
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seus quinze minutos de fama não deram importância para as estratégias ne-
cessárias para tal e acabou caindo no esquecimento do público.

É imprescindível que a celebridade tenha um valor de marca (BENDER, 
2009) que cause identificação, interesse e que de certo modo tenha o poder 
de persuasão, pois isso fará com que outras marcas se interessem em aliar seu 
nome a aquela imagem especifica da celebridade, fortalecendo ainda mais 
a marca pessoal. Celebridades são formadores de opinião, e no aspecto pu-
blicidade, é necessário possuir expressividade suficiente para criar e estimular 
produtos e serviços associados a aquela imagem. Logo, é preciso gerenciar o 
valor de imagem que a celebridade adquiriu perante o público.

Nos últimos anos o personal branding6 passou a integrar-se às mídias 
sociais, que por sua vez, tornaram-se uma ferramenta relevante na opinião 
pública e consequentemente no gerenciamento da marca pessoal. Há inú-
meros casos nos últimos anos de celebridades que surgiram na internet e logo 
se tornaram um viral e hoje se sustentam na mídia, tivemos também casos de 
marcas pessoais já consagradas que se abalaram com descuidos na rede.

Em tempos de mídias sociais e sociedades interligadas, valor e marca 
pessoal estão intrinsecamente relacionados a ações transmitidas nessas novas 
mídias e seu peso se torna muito maior visto que, a maioria do público está pre-
sente nessas mídias recebendo e trocando informações todos os dias. Apesar 
de exigir maior prudência das celebridades, as mídias sociais surgem como um 
grande facilitador de gestão de marcas pessoais, pois aproximam e conec-
tam o público de modo geral.

5.reposicionamento de imagem: caso cantora valesca Popozuda
Atualmente observamos na mídia diversos casos de celebridades que, 

mesmo tendo um reconhecimento por parte do público, investiram em estra-
tégias para reposicionarem sua imagem. Não se sabe ao certo os motivos que 
levam celebridades à reposicionaram sua imagem, acredita-se que em suma 
as causas são basicamente a ampliação de públicos, que até então não se 
identificavam com a imagem transmitida pela celebridade e outros motivos 
específicos de cada caso.

Nos últimos anos, uma figura até então era conhecida somente por um 
determinado perfil de público, passou por reformulação de imagem. Tal mudan-
ça foi perceptível mediante um reposicionamento reconhecido a partir de ima-
gens de celebridades que circulam nas redes, seu comportamento e aparência. 

Valesca Reis Santos, mais conhecida por Valesca Popozuda, se lançou 
no mundo artístico em 2000, como cantora de funk do grupo “A Gaiola das 
Popozudas”. Adepta de um figurino  julgado  como  apelativo,  exagerado  
e  até mesmo  exótico,  a cantora possuía um repertório com letras ousadas e 
era constantemente alvo de crítica pelo conteúdo de suas músicas. Com uma 
história de vida simples e de superação, Valesca se tornou conhecida, uma vez 
que largou a profissão de frentista para tentar carreira de cantora, com o intuito 

6 Processo pelo qual indivíduos diferenciam-se entre si e se destacam na multidão, identifi-
cando e articulando seu valor único, para assim transmitir sua consistente mensagem e imagem 
com o objetivo de alcançar uma meta especifica (PETERS, 1997). 
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de proporcionar um futuro melhor para seu filho. Abordando também temas 
como a independência da mulher, Valesca conquistou um espaço da mídia e 
começou a propagar o funk carioca, ainda desconhecido, no restante do país.

Em 2013, Valesca saiu do grupo “A Gaiola das Popozudas” e lançou car-
reira solo, com o hit “Beijinho no ombro” juntamente de seu primeiro videoclipe, 
que no primeiro dia alcançou 500 mil visualizações e bastante repercussão nas 
redes sociais. Com letras e aparência reformulada, a cantora se reapresentou 
perante a mídia, com um novo posicionamento, buscando, acreditam-se, no-
vos públicos e uma nova marca pessoal.

Com letras mais leves, um visual moderado e figurinos com toques de 
tendências de moda. Algumas características que compunham sua imagem 
foram deixadas, como apliques e bronzeamento dando lugar a um corte da 
moda e um biótipo mais magro e menos malhado.

Tal reposicionamento foi realizado pela consultora, Marcella Vinhaes7, 
que com uso de estratégias de comunicação e moda contribuiu para a nova 
imagem da cantora.

Atualmente, Valesca é assessorada pela dupla de stylists Carola Chede 
e Lívia Lemos8.  É visível o reposicionamento de imagem que Valesca passou 
com adaptação de um planejamento estratégico em torno de sua marca pe-
rante seu público e a conquista de novos fãs. Tais mudanças surtiram efeitos, e 
hoje, Valesca ampliou seu público, e sua relevância na mídia.

6 análise de imagem
Ao analisarmos o processo de transição de imagem da cantora Vales-

ca Popozuda, é possível reconhecermos a transformação de alguns elemen-
tos característicos que compunham a apresentação de sua imagem perante 
a mídia, e a incorporação de novos elementos tanto na aparência, como no 
comportamento.

A partir da proposta de análise de análise de imagem apresentada 
por Joly (2007), o reposicionamento de marca da cantora será analisado por 
meio de dois anúncios de eventos com sua participação e que foram por ela 
divulgados nas mídias sociais pessoais. Entendendo os signos visuais como pri-
mordiais neste aspecto, serão analisados os anúncios a partir da mensagem 
plástica, icônica e linguística. O objetivo é identificar o modo como o aspecto 
visual constitui a marca da celebridade e os valores que são a ela agregados. 
Como houve no caso um reposicionamento, é possível também comparar as 
construções visuais do primeiro segundo momento da cantora, como pode-se 
observar nas figuras 1 e 2.

7 Fonte: Jornal O Estado de São Paulo. Disponível em: http://vida-estilo.estadao.com.br/
noticias/moda,sexysem- ser-vulgar-a-transformacao-de-estilo-de-valesca-popozuda,1626064. 
Acesso em: 02 jun. 2015.

8 Fonte: Jornal O Estado de São Paulo. Disponível em: http://vida-estilo.estadao.com.br/
noticias/moda,sexysem-ser-vulgar-a-transformacao-de-estilo-de-valesca-popozuda,1626064. 
Acesso em: 02 jun. 2015. 
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Figura 01 - Divulgação Bubalooo Ostentação

Fonte: Fanpage da Valesca Popozuda. Disponível em: https://goo.gl/7yW6BF. 
Acesso em: 15 jun. 2015.

Figura 02 - Divulgação show Valesca Popozuda

Fonte: Fonte: Fanpage da Valesca Popozuda. Disponível em: https://goo.gl/vXXBo7. 
Acesso em: 23 mai. 2015.
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6.1 Mensagem plástica:
Estabelecendo uma análise comparativa entre os anúncios analisa-

dos, constata-se as alterações realizadas no campo plástico das imagens. Ve-
rifica-se que as cores utilizadas no antigo anúncio, não são harmônicas. Visto 
que, no primeiro, há diversas cores contrastantes compondo a imagem, tanto 
na estética visual da cantora, quanto no plano de fundo e o seu vestuário 
com estampas que chamam a atenção.

Já no segundo, as composições passaram a ser monocromáticas e 
combinadas coerentemente, simplificando-se a duas principais cores, preto e 
branco que destacam a personagem central. Além dos elementos utilizados 
na própria Valesca, o recorte de enquadramento do anúncio também se di-
ferencia por focar na parte superior, com destaque para o semblante da can-
tora. Nos antigos anúncios publicitários que ela aparecia, percebe-se que o 
enquadramento fotográfico se centraliza nas partes mais despidas do corpo.

Também os ângulos dos anúncios são diferenciados, o primeiro com 
contra- plongée valoriza o corpo da cantora e seu olhar “seduz” o seu públi-
co. Já o segundo tem uma imagem frontal, transmitindo a sensação de igual-
dade. A cantora faz uso somente do seu rosto para anunciar seu show. 

6.2.  Mensagem icônica
Com a reestruturação de imagem e discurso da cantora Valesca, 

nota-se que, a proposta icônica também se transformou, e, pode ser com-
preendida nas imagens, que refletem a diferenciação entre os antigos signos 
utilizados que remetem ao sentido mais vulgarizado da mulher e os novos, 
direcionados a promover a imponência feminina.

O contexto visual do vestuário e estereótipo foi completamente refor-
mulado, com aquisição de novos signos para a representação de sua marca 
pessoal. Signos esses, que trouxeram uma nova interface com o público. O 
que se observa, é a transição dos vestuários compostos por diversas estampas, 
muito brilho, e que expunham o seu corpo excessivamente para peças mais 
equilibradas entre a marca pessoal da Valesca, ou seja, com traços sensuais 
e tendências da moda contemporânea. A maquiagem e cabelo receberam 
uma apresentação mais sofisticada, que valorizaram o semblante da cantora, 
agora, menos bronzeado, conforme se observa no anúncio na Figura 2.

6.3. Mensagem linguística
Quando se fala em reposicionamento de imagem, não se pode des-

vincular do discurso utilizado. No caso da Valesca, percebe-se que houve 
uma reformulação na utilização de elementos textuais que compõe as peças 
publicitárias que envolvem a divulgação dos seus trabalhos. Em anúncios, a 
cantora Valesca, ainda integrante do grupo Gaiola das Popozudas, se apre-
sentava com elementos linguísticos bem expressivos.

Em sua maioria, os anúncios da cantora possuem uma função textual 
de ancoragem, onde a imagem da cantora oferece suporte às informações 
presentes no anúncio, com a vinculação de sua imagem já conhecida com 



Leitura das mídias

263

um discurso em sua maioria divulgando determinados eventos. Nos anúncios 
anteriores, a disposição textual era concebida de forma confusa, presente 
em todos os espaços possíveis, além disso, as cores utilizadas conflitavam com 
as cores usadas na arte do fundo e das imagens, bem como a várias tipogra-
fias empregadas no anúncio, intercalando fontes serifadas, não-serifadas e 
modernas que provem ainda mais desconforto em sua apresentação. Pontos 
que, no anúncio da figura 2, não são os mesmos, uma vez que a cantora, 
agora em carreira solo e passando por uma reformulação, adotou composi-
ções de textos objetivos, com informações situadas à direita contando com o 
apoio da imagem da cantora à esquerda, sua tipografia é única não serifada, 
com exceção da própria marca da cantora, que agora, possuí tipografia de 
fonte moderna e com script. 

O conteúdo das mensagens no novo anúncio foi simplificado, resu-
mindo-se às informações gerais da apresentação, como local e data, des-
tacando a logomarca da cantora principal.  Outro aspecto interessante que 
contribuiu para o anúncio foi a escolha das cores aplicadas na tipografia da 
logomarca, que são compatíveis entre si e com a imagem a cantora.

7. considerações finais
O reposicionamento de carreira e marca pessoal da cantora Valesca 

Popozuda, é exemplo de como o trabalho de uma assessoria de comunica-
ção é fundamental para orientar todas as ações pertinentes a cada fase da 
transição. Quando se fala de imagem, inúmeros cuidados devem ser tomados 
para que esse processo seja crescente para a pessoa assessorada, de manei-
ra que, surpreenda o público positivamente.

É nítido o progresso da marca Valesca Popozuda na mídia, visto que, 
além dos consumidores do funk regional, a cantora passou a ser reconhecida 
por outros perfis de público. Da mesma forma, sua ascensão no meio artístico 
é resultado do reposicionamento de imagem, e dos novos signos utilizados na 
reformulação, como pode ser observado na análise de dois de seus anúncios. 
A partir dessa nova imagem, a cantora Valesca começou a fazer parte de um 
novo roteiro midiático, sendo convidada para os principais eventos de moda 
nacionais, com a semana de moda São Paulo Fashion Week (SPFW), ao lado 
da über model Gisele Bündchen. Outro evento de grande repercussão no uni-
verso fashionista, no qual a Valesca foi convidada a recepcionar, foi a vinda 
da socialite americana Kim Kardashian para divulgação de sua parceria com 
a marca C&A.

Além disso, o tradicional baile anual da revista Vogue Brasil, teve como 
uma das principais apresentações, o show de Valesca Popozuda. A presença 
da Valesca em programas diurnos e direcionado às famílias foi outra mudan-
ça observada nessa nova fase.

O que se nota é que, a Valesca transformou-se em ícone de auto-
confiança e poder feminino. Suas composições tornaram-se inspiração para 
a nova postura da mulher no meio social, e com isso, um novo sentido cono-
tativo foi dado à cantora. Recentemente, ela foi escolhida pela equipe de 
produtores da série americana Orange is the new black, para fazer a divulga-
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ção da visita das atrizes ao Brasil e principalmente à Parada Gay, realizada 
anualmente em São Paulo.

A trajetória da cantora de funk Valesca Popozuda vem sendo construí-
da ao longo desses últimos meses, desde que seu mais conhecido hit “Beijinho 
no ombro” emplacou nos principais canais de comunicação. É fato que, em 
todo tipo de carreira pública, a imagem é algo muito delicada, e, portanto, 
cabe a profissionais fazer a gestão da mesma. Assim como no caso da Va-
lesca, podemos compreender o poder da comunicação na interface com a 
marca pessoal, e os grandes resultados conquistado através das estratégias 
certas para cada tipo de público- alvo que se pretende alcançar.
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Leitura crítica
 da mídia,

performatividade
e ciber-racismo

Ludmila Pereira de Almeida1

Karine do Prado Ferreira Gomes2

Propomos discutir nesse trabalho, de maneira introdutória devido 
a amplitude do assunto, como a performatividade da linguagem aponta 
para a configuração das diferenças sociais, tendo em vista uma leitura 
crítica dos discursos racistas dentro do contexto de ciberespaço. Isso nos 
atentando que os novos suportes midiáticos possibilitam uma leitura não 
só verbal, mas também visual, e que quando lemos algo, não apenas 
procuramos saber o que ali está escrito, mas trazemos à tona todo o nos-
so arcabouço de experiências e do contexto para podermos interpretar. 

1 Mestranda em Comunicação pela Universidade Federal de Goiás. Bolsista 
CAPES. E-mail: ludjornalismo@gmail.com. 

2 Mestranda em Comunicação pela Universidade Federal de Goiás. Bolsista 
CAPES. E-mail: karinedoprado@hotmail.com. 
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E além disso, temos que ter em perspectiva que interpretar é dar sentido (s), 
é tomar o texto para nós no processo de leitura e devolvê-lo ao social mediante 
nossas ideologias, o que se configura em um ato político de significação. E no 
ambiente virtual não é diferente, já que consideramos esse meio tanto como 
constituído pela realidade quanto constituidor desta, no qual a comunicação 
se estabelece pelo diálogo, no sentido de não ser unidirecional, mas é, muitas 
vezes, um diálogo “idiota”, que repete preconceitos, isto é, temos uma leitura 
cheia de opiniões e poucos argumentos. Assim, os discursos produzidos em 
ambientes virtuais e as leituras sobre eles carregam consigo a historicização 
da sociedade, em nosso caso a brasileira, do qual se remete a colonização 
de pensamento que ainda é hegemônica em nossos comportamentos.

Como corpus para tais reflexões traremos dois acontecimentos na 
rede social Facebook, um ocorreu em agosto de 2013 por uma jornalista bra-
sileira, Micheline Borges, que ao comentar a chegada dos médicos cubanos 
ao Brasil, disse “Me perdoem se for preconceito, mas essas medicas cubanas 
tem uma Cara de empregada doméstica. Será que São medicas mesmo ???”. 
O outro caso ocorreu no dia 2 de julho de 2015, no qual a página oficial do 
Jornal Nacional, transmitido pelo canal de TV Globo, recebeu vários comen-
tários pejorativos referentes a cor da pele da jornalista Maria Júlia Coutinho, 
conhecida como Maju. Um dos comentários dizia “Só conseguiu emprego no 
JN Por causa das cotas preta imunda”. Com isso, nossa metodologia será de 
perspectiva qualitativa crítica, no qual procuraremos discutir uma possível in-
terpretação desses fatos e de como eles se constituem historicamente em 
nossas relações sociais no Brasil.

Nossa fundamentação teórica se pauta nos estudos de linguagem e 
sua performatividade (AUSTIN, 1998), do qual o ato de dizer não se limita ape-
nas a descrever o mundo, mas se torna um ato de fazer, de causa e efeito, 
em que a ação do dizer estabelece, de acordo com as possibilidades do 
contexto, atos de fala, práticas discursivas que situam os sujeitos a partir da 
interação. Freire (2001) aponta para a questão da leitura de mundo antes da 
palavra, já que esta só atribui sentido em seu uso e por isso, a necessidade de 
se conhecer o contexto e o observar criticamente, principalmente, quando 
se refere a mídia e seus discursos. Traremos também os estudos de Caldwell 
(2000) que traz o conceito de imagens controladoras, para discutir que o que 
sustenta a imagem nacional brasileira de “democracia racial”, são formas de 
desigualdade de raça e gênero estruturadas historicamente e repetidas pela 
mídia. Lemos (2013), ao citar Heidegger, diz que a poésis, o ato de criação e 
de desvelamento de uma verdade, originalmente exerce um poder no mun-
do, pois é capaz de mesclar o ético no estético, de provocar um exercício de 
sensibilidade, de produzir uma subjetividade plural para o pleno exercício da 
política. O que torna a ação dos sujeitos, em nossos casos, como um ato polí-
tico sobre o corpo do outro e sobre si mesmo, fortalecendo uma naturalização 
do que é “bonito” e do é “feio”. E discutiremos a questão do politicamente 
correto como uma forma de totalitarismo apontando os estudos do filósofo 
esloveno Slavoj Zizek (2015). Aníbal Quijano (2005) nos traz a noção de coloni-
zação do saber, em que se marca a hierarquização de diferenças entre quem 
é europeu, portador do “conhecimento legítimo”, do saber autorizado e que 
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deve ser hegemônico, e quem não é europeu, subalterno, sem voz social, pois 
seu conhecimento não é permitido.

discussão e análise
Como é pela linguagem que somos construídos e construímos o outro, 

é também nela onde se materializam os discursos que representam os valores 
e concepções de mundo de um dado povo, de uma dada cultura. Assim é 
pelo contexto de produção discursiva que são normatizadas ideologias que es-
truturam o funcionamento das práticas sociais que levam à diferenciação dos 
corpos e suas características historicamente marcadas. E a linguagem é parte 
importante em nossa análise, pois é por ela que o ato de nomear se tornam 
registrado e indexado na relação do eu e do outro, em que essa ação só é dis-
cursivamente significada mediante as possibilidades que o contexto, em nosso 
caso o brasileiro, permitem para a produção de sentidos e de quem somos.

Com isso, o educador e filósofo Paulo Freire (2001) aborda primeiro a 
necessidade da leitura de mundo, em que linguagem e realidade se pren-
dam dinamicamente de forma indissociável, de maneira dialógica. Por isso, 
a leitura crítica de um texto exige a percepção das relações com o contexto 
e com suas possibilidades de transformação. Isso, considerando que a leitura 
não se restringe apenas ao âmbito escrito, mas também ao modo de identifi-
car, interpretar e articular sentidos em um enunciado seja ele midiático, ima-
gético, oral, e até mesmo escrito. Temos então que procurar olhar de maneira 
crítica para esse mundo globalizado – para as formações simbólicas que sis-
tematizam e constroem o que chamamos de mundo – e como e com quais 
objetivos dados significados são usados, observando o contexto e o percurso 
histórico de como determinado discurso se tornou parte de uma cultura, con-
testando práticas hegemônicas e abrindo possibilidades de novos olhares. Isso 
se dá através do diálogo, das trocas de saberes, que poderão nos ajudar a 
propor mudanças contextualizadas e a compreender nossa atualidade, os 
processos de diferenciação que se encontram imbricados em nossa socieda-
de e que são a todo instante reformulados sem nenhuma reflexão, propagan-
do desigualdade e fortalecendo relações de poder. E sendo que o processo 
de educação, não se limita ao espaço escolar da sala de aula, podemos 
direcionar nossa visão para articular com o contexto brasileiro, no qual a todo 
instante somos educados e colonizados pelos discursos hegemônicos de práti-
cas consumistas, por ideologias que nos (re) subjetivam, silenciando uns e em-
poderando outros. Perante isso, podemos dizer que a mídia e suas tecnologias 
educam na medida que são usados para determinados fins.

Dessa forma, teremos a contribuição dos estudos de linguagem com 
esta sendo pragmática, o qual é um “um estudo sistemático da relação entre 
signos e seus interpretes. Trata-se de saber o que fazem os interpretes-usuários, 
que atos eles realizam pelo uso de certos signos” (ARMENGAUD, 2006, p. 100), 
e são esses atos que John L. Austin estuda ao focar nas ações que os enuncia-
dos podem produzir conforme o contexto de produção, que é o lugar em que 
se indicia tal significado. Austin então desenvolve a teoria dos atos de fala e 
divide o ato em três níveis de ação linguística que ocorrem simultaneamente 
durante a enunciação: atos locucionários, ilocucionários e perlocucionários. 
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O primeiro é “o lugar em que se dá a significação” o segundo é “o ato de 
realização através de um enunciado” e o terceiro é “o ato que produz efeito 
sobre o interlocutor” (OTTONI, 1998, p. 35). E, para separar os tipos de enun-
ciados que praticam ação no mundo dos que só descrevem, Austin (1998) os 
divide em constativos e performativos. Os constativos são afirmações que des-
crevem algo no mundo e que eram classificados em verdadeiros ou falsos. Já 
os enunciados performativos realizam ações que são classificadas em felizes, 
quando a ação é realizada, ou infelizes, quando a ação não se realiza. Mas 
J. L. Austin em seus estudos percebeu que os enunciados constativos também 
eram performativos e então ele quebra a dicotomia constativo-performativo, 
e considera o constativo como um performativo mascarado, já que “por de-
trás de cada afirmação há um performativo não explicitado” (OTTONI, 2002, 
p. 129). Com isso, entra em vigor uma nova concepção de linguagem que 
aponta para uma visão performativa, em que não há distinção entre descri-
ção e ação, “as afirmações agora não só dizem sobre o mundo como fazem 
algo no mundo. Não descrevem a ação, praticam-na” (OTTONI, 1998, p. 37). 

Quando enunciamos, produzimos efeitos sobre o mundo, esses são de-
terminados conforme as práticas discursivas e a posição de cada sujeito na 
enunciação, no contexto, caracterizando a força do enunciado, a sua ilocu-
ção. Os enunciados performativos constroem visões de mundo e quando ob-
servados mostram como essas podem ser normatizadas nos discursos, trazendo 
para a análise da linguagem a reflexão de como e porque são realizadas tais 
ações e não outras. Isso também aponta para como se performam as identi-
dades e como elas funcionam em cada contexto. Para Austin, segundo Ottoni 
(1998, p. 36) o enunciado performativo “é o próprio ato de realização da fala-
-ação”, em que a ação é realizada pelo discurso e seu efeito, durante a intera-
ção, onde se estabelecem relações de poder e são visíveis perspectivas ideoló-
gicas e aspectos de convenções culturais. Por isso, “para dar as condições de 
performatividade de um enunciado, Austin identifica um enunciado com um 
“sujeito falante” para que possa praticar uma ação” (OTTONI, 1998, p. 37), esse 
sujeito ao dizer e estabelecer interação gera um efeito sobre seu interlocutor 
proporcionando a formação de sentidos para tal dizer dentro do contexto da 
enunciação. Conforme Ottoni (1998) a visão performativa da linguagem se ba-
seia em realizar uma análise que se observa o sujeito vinculado ao objeto fala, 
e vice-versa, no qual a relação entre ambos tem como resultado a produção 
de significados. Assim Austin (1990, apud PINTO, 2000, p. 57)

concebe a linguagem como uma atividade construída pelos/
as interlocutores/as, ou seja, é impossível discutir linguagem sem 
considerar o ato de linguagem, o ato de estar falando em si – a 
linguagem não é assim descrição do mundo, mas ação.

Outro aspecto que é de importância para uma visão de linguagem 
pragmática é o contexto. É nele que está a concretização dos enunciados, 
possibilitando uma análise mais detalhada de como se performam as inte-
rações sociais. Isso porque “as histórias têm um “conteúdo” particular que 
se relaciona (e se indexa) a um momento social, político e histórico particu-
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lar” (BLOMMAERT, 2008, p.112), de maneira que o contexto e seus signos não 
podem se desvincular, pois o primeiro situa o segundo, fornecendo então sua 
função na situação. Além disso, eles também apontam para um interpretante 
que dará significado a esse signo dentro da fala-ação, revelando um modo 
de se ver determinado dado linguístico em sua relação com outros signos. 
Podemos dizer que o contexto é o universo simbólico no qual cada objeto 
poderá obter uma significação que se difere em cada universo discursivo, é 
onde o signo é atualizado para se tornar parte de uma sociedade. Ainda 
segundo Blommaert (2008, p. 112) “as concepções de contexto podem ser 
críticas, [quando] são vistas como condições para a produção do discurso e 
para a forma de entendê-lo”. O que nos aponta para o contexto cibernético 
do qual possui uma estrutura de produção que permite uma certa liberda-
de para se falar, devido a grande impunidade criminal e dificuldade de se 
identificar todos os envolvidos. O que demonstra aspectos até mesmo incons-
cientes dos sujeitos, que se situando, aparentemente, “livres de uma pressão 
social”, ou melhor, livres de um politicamente correto trazem em seus comen-
tários elementos que, muitas vezes, não podem ser ditos explicitamente, fora 
das redes sociais, no qual as proibições legais e os questionamentos da socie-
dade podem agir de maneira mais incisiva pela identificação dos autores do 
crime. Mesmo assim, a vigilância nas redes sociais, nas mídias sociais, existe e 
atua de maneira comunitária, ao não aceitarem determinados comentários 
e tolherem tais sujeitos.

É nesses termos que procuraremos entender um pouco sobre os discur-
sos de ódio em relação ao diferente no âmbito do ciberespaço e dos espaços 
midiáticos, no qual. muitas vezes. a violência se torna apenas espetáculo, brin-
cadeira ou mal-entendido, no qual o outro e suas características se tornam 
narrativas de entretenimento. Isso tendo como perspectiva que a virtualidade 
é intrínseca a atualidade, ambas são versões de uma mesma moeda, que é 
a realidade experimentada, sendo até possíveis escapes do qual construímos 
para nos mover para outros tipos de relações com o mundo. A filósofa Viviane 
Mosé diz em suas palestras que nós somos seres virtuais, isto é, nossa experiên-
cia com o virtual não vem de agora com as novas tecnologias, pois mesmo 
quando dormimos e sonhamos nos situamos virtualmente, é um espaço no 
qual ao mesmo tempo estamos e não estamos. Por isso, André Lemos (1997) 
nos fala sobre essa transmutação da sociedade do espetáculo (Guy Debord) 
para a sociedade da simulação (Jean Baudrilard) com a seguinte afirmação:

A cibercultura aceita o desafio da sociedade de simulação e 
joga (samplings, zappings) com os símbolos da sociedade do 
espetáculo. A cibercultura não é mais a sociedade do espe-
táculo, no sentido dado a essa pelo situacionista francês Guy 
Debord. Ela é mais do que o espetáculo, configurando-se como 
a “manipulação” digital do espetáculo. O espetáculo é a re-
presentação do mundo através dos mass media, enquanto que 
a cibercultura é a simulação do mundo pelas tecnologias do 
virtual (LEMOS, 1997, p.17, grifo no original).

 Podemos dizer então que, a internet, principalmente as redes sociais, 
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nos possibilita a construir o outro e constituir quem somos, nossas escolhas e 
comentários dizem o que queremos no mundo e o que desejamos consumir, 
a fim de se adequar aos padrões sociais, de ideários de comportamento. De 
acordo com a Suely Rolnik (1997) nos transformamos em toxicômanos de iden-
tidade, isto é, são os usuários dos tóxicos (kits, perfis-padrão) produzidos pela 
sociedade pós-moderna.  Esses seriam paliativos que se usam para gerar uma 
ilusão identitária de pertencimento, uma vez que os indivíduos hoje vagam 
entre a identidade subjetiva moderna individualista e as identidades pré-fabri-
cadas, perfis-padrão difundidos no mundo globalizado prontos a serem con-
sumidos de acordo com a órbita do mercado que não só buscam através da 
internet modos de ser, como meios de construir aquilo que almejamos parecer 
em uma fachada social.

Hannah Arendt, em seu livro A Condição Humana, traz uma reflexão 
sobre a necessidade de refletir sobre o que estamos fazendo e não cometer a 
imprudência temerária da confusão e repetição complacente de “verdades” 
que se tornam triviais e vazios (ARENDT, 2005, p. 13). Através do entendimento 
da nossa condição da vivência da cibercultura – a atual tecnologia em siner-
gia com a cultura pós-moderna, nos propomos a pensar como o ser humano 
pode resgatar sua humanidade que não só não está sendo refletida pelas 
mídias sociais, como sendo influenciada e fragmentada por ela. Dessa forma, 
conforme Foucault 

[...] Por mais que o discurso seja aparentemente bem pouca 
coisa, as interdições que o atingem revelam logo, rapidamente, 
sua ligação com o desejo e com o poder. [...] o discurso não é 
simplesmente aquilo que traduz as lutas ou os sistemas de dou-
trinação, mas aquilo por que, pelo que se luta, o poder do qual 
nós queremos apoderar (FOUCAULT, 2003, p.10).

Isso nos aponta para como o ciberespaço ao ser usado para “expres-
sar opiniões” pode revelar um sujeito que traz em seu discurso um eco coleti-
vo, no qual se expressa uma relação de poder entre quem comenta e quem 
curte. Mediante a isso, o poder então pode ser móvel, de acordo com Fou-
cault (2001), e se exerce na relação de tentar dirigir a conduta do outro e se 
torna dominante ao “conquistar a hegemonia, [que] no parecer de Gramsci, 
é estabelecer liderança moral, política e intelectual na vida social, difundin-
do sua própria ‘visão de mundo’ pelo tecido da sociedade como um todo, 
igualando, assim, o próprio interesse com o da sociedade em geral” (EAGLE-
TON, 1997, p. 108). Desse modo, o conceito de hegemonia destaca o poder 
exercido mais pelo consenso que pela coerção, ele é um acordo social no 
qual a sua não contestação fortalece sua disseminação. Por isso, em relação 
as redes sociais, o escritor e filósofo italiano Umberto Eco afirmou no evento 
que lhe deu o título de doutor honoris causa em comunicação e cultura na 
Universidade de Turim, norte da Itália, no dia 10 de junho de 2015, que as redes 
sociais dão o direito à palavra a uma “legião de imbecis” que antes falavam 
apenas “em um bar e depois de uma taça de vinho, sem prejudicar a cole-
tividade”. E acrescentou: “O drama da Internet é que ela promoveu o idiota 
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da aldeia a portador da verdade”3. Porém, o autor se esquece de que a 
mesma plataforma usada por “imbecis” também é utilizada para promover 
conflitos e exposição de ideias que não se limitam a apenas opinião. Como 
exemplo, entre vários outros, trago a estudante de arquitetura, escritora e 
ativista feminista negra Stephanie Ribeiro que pelas redes sociais promove 
uma militância contra atos racistas, questionando e mostrando representa-
ções negras que são silenciadas.

Ainda sobre a utilização das redes sociais, a filósofa Márcia Tiburi 
(2015) cria uma tipologia psicossocial para categorizar os tipos de idiotas 
(etimologicamente entendido aqui como o indivíduo hermético, fechado 
em si mesmo) que comumente são percursores e protagonistas de grupos na 
internet. No qual parecem estar promovendo um pensamento opinativo fun-
damentado a respeito da sociedade, mas que quando analisados apenas 
estão repetindo discursos cristalizados com a finalidade de uma “vontade 
de verdade” e de uma visibilidade midiática. A intolerância é algo frequen-
te, principalmente, nos não ditos, mas não é só ela que atua nos meios mi-
diáticos, especificamente, nas redes sociais, que parece ter se tornado mais 
um campo de batalhas ideológicas, que tanto pode revelar idiotas quanto 
revolucionários, estes são mais raros. 

Imagem 1 - Página do Facebook do Jornal Nacional

Fonte: Disponível em: http://www.opopular.com.br/editorias/magazine/v%C3%AD-
tima-de-ataques-racistas-apresentadora-maju-recebe-apoio-de-artistas-1.890407. 
Acessado em: 04 de out. 2015.

3 Disponível em: http://noticias.terra.com.br/educacao/redes-sociais-deram-voz-a-legiao-de-imbe-
cis-diz-umberto eco,6fc187c948a383255d784b70cab16129m6t0RCRD.html. Acessado em: 8 de julho de 2015. 

http://noticias.terra.com.br/educacao/redes-sociais-deram-voz-a-legiao-de-imbecis-diz-umberto%20eco,6fc187c948a383255d784b70cab16129m6t0RCRD.html
http://noticias.terra.com.br/educacao/redes-sociais-deram-voz-a-legiao-de-imbecis-diz-umberto%20eco,6fc187c948a383255d784b70cab16129m6t0RCRD.html
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Imagem 2 - Página do Facebook do Jornal Nacional

Fonte: Disponível em: http://natelinha.ne10.uol.com.br/noticias/2015/07/03/maria-ju-
lia-coutinho-e-vitima-de-comentarios-racistas- no-facebook-do-jn-90397.php. Aces-
sado em: 04 de out. de 2015.

Então, ao trazermos essas discussões para nosso corpus percebemos 
que o uso do espaço virtual para práticas de discriminação revela como os 
sujeitos ao proporem expressar sua opinião, que é algo considerado “livre”, 
apenas reproduzem opiniões que resgatam a colonização de pensamento 
implantado pelo eurocentrismo e que se perpetua na inferiorização do co-
nhecimento do outro que não é tido socialmente como portador de conhe-
cimento legitimo. Assim, quando temos expressões de ódio como “não bebo 
café para não ter intimidade com preto”, “Só conseguiu emprego no JN por 
causa das cotas preta imunda”, “ ela já nasceu de luto”, “onde compro essa 
escrava? ”, entre muitos outros, nos remetemos a uma construção histórica do 
sujeito negro e seu agenciamento como um sujeito social inferior, que se situa 
como um não-cidadão dentro de estruturas sociais especificas que, muitas 
vezes, o impedem de assumir posições culturalmente de poder, como estar 
em um jornal televisivo de amplitude nacional. A respeito dessas nomeações 
preconceituosas Butler (1997) diz que “os nomes injuriosos têm uma história 
invocada e reconsolidada no momento da fala, mas não é dita explicitamen-
te” (BUTLER, 1997, p. 36), o que performa a estigmatização pelo ato de lingua-
gem, provocando então efeito sobre o corpo do outro ao indexicar um dado 
significado que afirma a subalternidade.

E considerando que esses atos de diferenciação ocorrem pela inter-
secção de categorias de discriminação temos que nos direcionar a um olhar 
mais abrangente a respeito do que Brah e Phoenix apontam como sendo 
os “efeitos complexos, irredutíveis, variados e variáveis que decorrem quan-
do eixos múltiplos de diferenciação – econômica, política, cultural, psíquica, 
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subjetiva e experiencial – cruzam-se em contextos historicamente específicos” 
(BRAH; PHOENIX, 2004, p. 76). Em nosso corpus o discurso de subalternidade se 
estabelece não só pelo fato de Maju ter a pele negra, mas também porque 
ela é tida como mulher, como podemos perceber nos comentários: “Tempo 
branco? Mentira, sua preta” (Imagem 1) e “Onde compro essa escrava? ” 
(Imagem 2). E como afirma Spivak (2010), as mulheres são sujeitos excluídos do 
sistema, não são agentes e estão em situação subalterna, e ainda, dependen-
do da classe, raça e nação o nível de subalternidade pode aumentar como 
ocorre com as mulheres do terceiro mundo. Isso indica que as ideologias e os 
usos da linguagem são construídos com “formas e sentidos segundo práticas 
de uso e de contextualização culturalmente determinadas” (SIGNORINI, 2008, 
p. 138) e historicamente situadas que moldam o pensamento da sociedade. 
Assim, como afirma Butler, podemos perceber que “o poder da linguagem de 
atuar sobre os corpos é tanto causa da opressão sexual como caminho para 
ir além dela [...]. A linguagem propõe e alerta seu poder de atuar sobre o real 
por meio de atos elocutivos” (BUTLER, 2003, p. 169), marcando os sujeitos e seus 
corpos por discursos sobre as características físicas.

O outro caso que trazemos para a discussão é o comentário da jorna-
lista Micheline Borges a respeito da chegada dos médicos cubanos ao Brasil 
em agosto de 2013, pelo programa Mais Médicos Brasil, no qual teve uma 
repercussão, principalmente, pela categoria médica que alegava perder 
espaço de trabalho.

Imagem 3 - Postagem de Micheline Borges no Facebook

Fonte: Disponível em: http://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2013/08/
jornalista-diz-que-medicas-cubanas-parecem-empregadas-domesticas.html; Aces-
sado em: 01 de out. de 2015.

Esse acontecimento nos indica como discursos de ódio ao diferente e 
ao que foge ao padrão se encontram naturalizados nas opiniões, até mesmo 
de pessoas que se encontram em posições sociais consideradas a favor da 
democracia e de respeito a diversidade humana. E algo que nos instiga, seria 
perguntar, primeiro, o que é ter cara de empregada doméstica? E o que é 
ter cara de médico? Isso nos direciona ao que diz Caldwell (2000, p. 15), no 
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qual diz que nós devemos partir da noção do que é “ser branco” para “se 
entender mais completamente como os processos de dominação racial e de 
gênero operam no Brasil contemporâneo”, tendo em vista que essa noção se 
dá por uma relação de poder que vem sendo nos ensinada desde a coloniza-
ção e pela noção do saber legítimo e da ciência autorizada e hegemônica. 
Caldwell (2000) usa o conceito de imagens controladoras para discutir que o que 
sustenta a imagem nacional brasileira de “democracia racial”, são formas de 
desigualdade de raça e gênero estruturadas historicamente, representadas 
pela mulata e pela mãe preta, que se repetem nos discursos de forma a natu-
ralizar práticas de dominação que fortalecem as representações sociais. Isso 
visto que, geralmente, a imagem midiática de ‘médico’ é repetida social-
mente como sendo sujeitos brancos e de preferência homens e ricos, já ne-
gras assumem, na maioria das vezes, o papel de empregada doméstica ou 
algo inferior. 

Isto é, em nossos corpus de análise, são as características do corpo 
e suas nomeações discursivas que apontam, historicamente, para como as 
relações sociais devem ser estabelecidas e quando se foge da norma os atos 
de discriminação vêm à tona. Às vezes esses atos se mostram com tom joco-
so, como se a pessoa apenas estivesse brincando com outro, percebemos 
isso na imagem 2 com o comentário “Um branco e um preto pularam de um 
prédio, quem chegou primeiro ao chão? R: o branco, o preto foi roubar os 
apartamentos”. Remetendo a um estereótipo de sujeito negro como sendo 
contraventor da lei, um ser não civilizado. Em relação a isso, Dahia (2008) as-
socia o riso e a piada racista a uma prática de discriminação do outro por 
meio da destruição pelo poder e pela infantilização do objeto risível, e ainda 
afirma que o riso representa um jogo de forças que se tornou um dos modos 
de exclusão social. Fonseca (1994, p. 53) enfatiza que “os grupos sociais quan-
do riem de determinada piada, demonstram que estão aparentemente de 
acordo com suas mensagens, que elas encontram eco na sociedade”, o riso 
indexa sentido a partir da realidade social que é construída historicamente. 
Por outro lado, Dahia (2008) ainda diz que ao rirmos aceitamos o conteúdo da 
piada, mesmo inconscientemente, no qual temos uma reação individual com 
significado social, ou seja, devemos nos atentar ao aspecto ideológico que 
embasa a piada, no nosso caso, a racista, e de como ela produz significados 
em nossa sociedade. Bergson (2001) aponta que o riso possui então significa-
ção social e que sempre é praticado em grupo, pois ele precisa de eco para 
poder obter sentido e difundi-lo.

Em termos psicanalíticos, essa estigmatização conduz o negro a um 
“corpo masoquista” (DELEUZE apud SALES JR., 2006), pois se acredita que o cor-
po negro é o próprio lugar da subordinação ou da exclusão, é um sujeito que 
tem sua constituição permeada pela negação do seu próprio corpo, ou de 
parte dele. E como é pelo/sobre o corpo que situamos nossas práticas discur-
sivas, segundo Butler (2003, p. 209), a constituição do corpo é transformada 
em um ato político de significação prévia desde o nascimento, isto é, desde 
quando somos nominados “menina” ou “menino” nossa identidade come-
ça a ser performada e reafirmada pelas características de identificação de 
gênero. E são indexicalizadas, com a contribuição da mídia de massa, que 
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aponta, por exemplo, que determinada cor é de “menino” e não de “me-
nina”, ou determinada profissão é de “negro” ou de “branco”. Sendo assim, 
“o corpo só ganha significado no discurso, no contexto das relações de po-
der” (BUTLER, 2003, p. 137). Portanto, é na interação social e nas construções 
subjetivas que o corpo ao se articular com o contexto produz sentido, produz 
discurso e prática social. Portanto, a linguagem é ação e efeito normatizador 
que situa os corpos. Dessa forma, “a significação não é um ato fundador, mas 
antes um processo regulado de repetição que tanto se oculta quanto impõe 
suas regras, precisamente por meio da produção de efeitos substancializan-
tes” (BUTLER, p. 209), que silenciam a subjetividade dos sujeitos oprimidos e os 
direcionam a ações determinadas culturalmente.

Diante disso, segundo Hall (2007), as identidades sociais são posições-
sujeito, que invocam uma origem que residiria em um passado histórico, com 
o qual elas continuam a manter certa correspondência. Elas são construções 
históricas performadas em contextos específicos de comunicação, repre-
sentando a produção cultural não daquilo que somos, mas daquilo que nos 
tornamos pelas interações sociais. Carneiro (2002), a respeito do racismo no 
Brasil, também diz que o mito da democracia racial produziu a mais nova e 
sofisticada forma de racismo no mundo, que é normatizada pelos discursos 
de paraíso racial, humor racista como entretenimento e não-ditos ou mal-en-
tendidos. Isso, ainda segundo a autora, ocorre porque nosso ordenamento 
jurídico assegurou uma igualdade formal, que dá a todos uma suposta igual-
dade de direitos e oportunidades imaginárias, e liberou a sociedade para dis-
criminar impunentemente. Isto é, segundo a autora, o ordenamento júrico é 
uma das formas pela quais o racismo se perpetua e se naturaliza, pois, como é 
uma forma de organizar a sociedade, não agem severamente para comba-
ter essa violência se escondendo numa imagem de país “democrático” que 
não pode ser manchado pela exposição do problema da discriminação..

Kellner (2001) enfatiza que para se obter cidadania é preciso os sujeitos 
possam contar suas próprias histórias e se juntarem para combater estruturas 
opressivas que constituem a cultura da mídia, que segundo o autor, é a cultura 
da sociedade, estratificada pelo discurso hegemônico que tenta se sobrepor 
a qualquer pensamento transgressor. Por isso, é preciso ter uma visão crítica 
de como e para quê os produtos midiáticos educam e procurarmos promover 
análises que apontem para uma descolonização do pensamento dominante, 
ocidental, que indexicaliza os corpos e os hierarquizam socialmente. Não se 
abstendo que esse modo de olhar para a mídia deve também se relacionar 
aos efeitos das novas tecnologias e sua articulação com a sociedade e nas 
interações entre os sujeitos, como as redes sociais. Ao propormos discutir esses 
discursos discriminatórios em ambientes virtuais que culminam em um cha-
mado “Ciber-racismo” não pretendemos nos limitar apenas a essa prática no 
espaço virtual, mas procurar abordar de onde vem essa discriminação e de 
como ele se configura através de um ódio por sujeitos que nem mesmo co-
nhecem quem está se ofendendo, se valendo de um essencialismo e estere-
ótipo para exercer tal ação. Tendo como perspectiva de que o virtual é ape-
nas uma extensão do dito real, as relações sociais que se constituem no virtual 
são relações que também ocorrem em nosso cotidiano real, mesmo que aqui 
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se situe de uma maneira mascarada pelos não ditos e nos mal-entendidos.
E a respeito disso, ler criticamente é também ler os não ditos, as bases 

dos discursos e sua origem, pois a linguagem produz ação não apenas em sua 
materialização linguística, mas nas relações sociais, culturais e históricas do 
qual essa materialização emerge, são esses fatores que comporão o sentido 
e a interpretação dos textos pelo seu uso. Assim, é pelo não-dito que, muitas 
vezes, o preconceito se instala na cultura no politicamente correto e nas san-
ções sociais, pois somente assim a responsabilidade do que é dito passa a ser 
do ouvinte e não de quem diz. Então o não-dito

[...] é saber como se pode dizer alguma coisa sem, contudo, 
aceitar a responsabilidade de tê-la dito, o que, com outras pa-
lavras, significa beneficiar-se da eficácia da fala e da inocência 
do silêncio. [...] A significação implícita, por sua vez, pode, de 
certo modo, ser posta sob a responsabilidade do ouvinte: este 
é tido como aquele que a constitui por uma espécie de racio-
cínio, a partir da interpretação literal da qual, em seguida, ele 
tiraria, por sua conta e risco, as consequências possíveis (DU-
CROT, 1987, p.20).

Como ocorre nas piadas e nas ditas opiniões, em que temos por um 
lado a questão de muitos negarem o racismo no Brasil e tratar o que está sen-
do dito como brincadeira e por outro lado, a prática de ofensas aos grupos 
minoritários e sua demarcação social. Outra questão que devemos abordar é 
sobre o politicamente correto, principalmente, porque sua ocorrência no Brasil 
se torna maior devido a sutileza e estratégias da linguagem que mascaram o 
peso histórico e simbólico dos termos. Então, como se daria a questão do po-
liticamente correto em nosso trabalho?  Quando pesamos em “politicamente 
correto”, geralmente, relacionamos a regras de convivência, a uma política 
que tenta tornar a linguagem neutra em termos de discriminação.  E o filósofo 
esloveno Slavoj Zizek (2015) a respeito disso diz que o politicamente correto é 
uma forma de totalitarismo mascarado, pois apenas não nos diz o que fazer 
ou não, mas também nos impõe como devemos sentir perante a isso. Assim, 
ele ainda aponta que “o politicamente correto não é apenas uma forma de 
auto-disciplina que não permite que você realmente supere o racismo. [Mas] 
é apenas um racismo controlado oprimido”. Isto é, ao se proibir algo julgado 
ofensivo estamos, muitas vezes, deixando de lado o problema ou empurran-
do a sujeira para baixo do tapete em vez de trazer isso à tona, à discussão, 
à ciência de todos de forma a ressignificar tal ideologia e tal uso linguístico. 
Ainda conforme Zizek “mesmo se tratando de racismo temos que ser precisos 
para não lutarmos contra o racismo de uma maneira que eventualmente o 
reproduza, mesmo que não o racismo direto, mas as condições para o racis-
mo”, como é o caso no Brasil, no qual o racismo ocorre, principalmente, de 
maneira velada e sutil.

considerações finais
Considerando que “a performatividade é o que permite e obriga o 

sujeito a se constituir enquanto tal” (PINTO, 2007, 13), teremos que o dizer pro-
duz efeitos que remetem a construções discursivas que colonizam o nosso e 
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o corpo do outro a todo instante. Por isso, para Hall (2007), nossa identidade 
é fruto das práticas coloniais, da subordinação do outro total (o negro) como 
não humano, animalizado e objetificado para a servidão. Conforme pudemos 
constatar, a identidade negra é apresentada em nosso corpus através de 
uma série de marcadores de poder, que colocam a mulher em posição de 
inferioridade, um ser fora da sociedade, localizado em contextos marginais, 
oprimido pelo social e o ser branco como o dito “normal”, o “modelo de ci-
dadão”. Isso se percebe em nossa análise nas posições sociais de “médico” 
e “jornalista” que são permeados por ideologias de poder, por trazer cultural-
mente uma força de interferir no real e na vida. E sendo assim, essas posições 
só podem ser assumidas por pessoas legitimadas, não só por mérito, mas tam-
bém por características de identificação corporal, o que causa estranhamen-
to quando essa ordem é quebrada e determinados sujeitos, que trazem em 
seu corpo a marca histórica da exclusão, assumem posições de poder e de 
agência social.

E mesmo Maju tendo acesso ao ensino superior, estrito a poucos ne-
gros, a leitura do seu corpo ainda continua permeada pela construção do 
que significa ser negra no Brasil, tanto que as ofensas feitas à jornalista giram 
em torno do gênero e da raça. Como por exemplo, “preta”, “cara de empre-
gada”, “puta”, “escrava” que apontam para uma imagem da mulher negra 
sendo aquela destinada ao prazer e a servidão. Dessa forma, percebemos 
a importância da ação do ato de nomear e sua repetição que enraíza no 
imaginário social como designações naturais, que fortalecem as hierarquias e 
legitima dadas nomeações como formas de colocar o outro no seu “devido 
lugar”. O caso da Jornalista Micheline Borges e da Jornalista Maju trazem o 
mesmo discurso com posições diferentes que se estabelecem pela posição 
social de quem pode ser jornalista e de quem pode transmitir informação e 
se situar em lugar social de poder, formando opiniões.  O que coloca as redes 
sociais, plataformas de nossa análise, como um ponto de encontro de discur-
sos que tanto trazem um olhar naturalizado a respeito do corpo do outro e seu 
papel social quanto contestam tais assuntos por uma vigilância pautada em 
um politicamente correto, ou sua subversão.

E trazer essas questões para a discussão só foi possível pelo ato de ler 
também o corpo do outro, percebendo a linguagem como aporte crítico e 
não neutro, saindo de nossa arrogância em direção à diversidade de pensa-
mento por um movimento de nos empoderar a falar. Freire (1992) diz que o 
empoderamento é o realizar por si mesmo as ações, as mudanças que levam 
a evoluir e se fortalecer, envolve conquista da liberdade por quem está subor-
dinado, é ir além do que nos é posto como limite. Diante disso, ler se torna algo 
perigoso para o poder hegemônico e ler criticamente é desconstruir noções 
naturalizadas e a tornar estranhas como forma de perceber sua constituição. 
E também nos descolonizar ideologicamente. Segundo Quijano (2005), a co-
lonialidadade do saber faz alusão à invasão do imaginário do outro, ou seja, 
sua ocidentalização. É um discurso que se insere no mundo do colonizado, 
invizibilizando-o, reafirmando o imaginário do opressor, transformando a colo-
nialidade em uma violência epistemológica. A colonialidade construiu, o que 
Fanon (2008) chama de a subjetividade do subalternizado. 
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Isto é, ainda continuamos sendo a todo instante colonizados por pen-
samentos e atitudes hierárquicas que apontam o que é “o melhor”, “a me-
lhor língua”, “a melhor cultura”, “a melhor ciência”, “o melhor corpo”, o que 
faz com que a subjetividade desses sujeitos sejam construídas pela visão do 
opressor que o inferioriza e o trata como um sujeito que não pode pensar por 
si. Assim, o que trouxemos nesse texto a respeito da performatividade da lin-
guagem torna a ação dos sujeitos no âmbito virtual um ato político sobre o 
corpo do outro, interpelando-o por noções indexicais de diferença como de 
gênero e raça. Dessa forma, ler esses discursos é olhar historicamente o cibe-
respaço como parte do real experimentado ao se utilizar de saberes hege-
mônicos que reforçam hierarquias, no qual, muitas vezes, são impedidas pelo 
tradicional politicamente correto.

Contudo, é preciso (re) educar os sujeitos para se obter um olhar refle-
xivo das narrativas midiáticas através de uma leitura crítica, (diálogo) tendo o 
outro como parte de uma diversidade e não apenas de uma hierarquização 
de corpos categorizados ideologicamente. Dessa forma, ao praticarmos uma 
leitura crítica do mundo devemos então estabelecer a relação entre os usos 
das palavras e as configurações contextuais, procurando chegar aos não di-
tos e as noções de politicamente correto que formam as bases dos discursos de 
discriminação, como o racista e sexista. E ao depararmos com casos de ciber-
-racismo temos que trazer à tona todo o arcabouço histórico que constitui tal 
sociedade que utiliza das redes sociais para se impor pelo poder hegemônico 
para compreender seu funcionamento e propor uma ressignificação dos su-
jeitos tidos como subalternos, ao desconstruir ordens e papéis sociais cristali-
zados, e se utilizar da linguagem para se afirmar e se empoderar numa ação 
cultural que proporcione transformações críticas para a conscientização do 
sujeito e de sua posição na sociedade.
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1 introdução
Na contemporaneidade, a construção simbólica do mundo se dá por 

meio dos processos e dos conteúdos comunicacionais advindos das mais va-
riadas interações e dos mais diversos veículos. Daí emergem as questões re-
ferentes ao caráter público da comunicação humana e, especialmente, da 
comunicação dirigida, uma vez que realidades são ditas, contadas e inter-
pretadas em tempos e espaços comunicacionais distintos e diversos. Quanto 
mais elaborada a mensagem – e quanto mais abrangente for o meio utilizado 
para que esta se propague – maior será o seu impacto na produção social de 
sentidos e, por conseguinte, mais responsabilidade ela terá na publicização 
do conteúdo disseminado e em sua significação.

Exposto de outra maneira e num panorama hipotético, uma pessoa 
descobre um terrível segredo de outra. Se ela guardar para si, o segredo não 
vai ser publicizado, mas, se ela resolver contá-lo para seu ciclo de amigos, ele 
passará a ser um conteúdo comunicacional compartilhado. Agora, se esse 
segredo for revelado por um determinado veículo de comunicação ou de 
jornalismo, num jornal televisivo local, por exemplo, ele adquirirá um caráter 
público, pois será compartilhado por um universo muito maior de pessoas. Isso 
implica em afirmar que o que é divulgado por meio da interação pessoal, 
aquela que ocorre face-a-face no contato cotidiano dos seres humanos, não 
possui a mesma envergadura – e nem atinge tantas pessoas – quanto o que 
é publicizado em um jornal televisivo de abrangência nacional. Dessa exem-
plificação, pode-se destacar um dos fundamentos do caráter público da co-
municação, ou seja, o poder de tornar o real visível ou invisível, em maiores ou 
menores proporções. 

Antes da emergência da imprensa e do desenvolvimento dos primei-
ros veículos jornalísticos, numa época em que nem o rádio, nem o cinema, 
nem a televisão, nem a internet e nem os modernos recursos tecnológicos 
existiam, o que se sabia do mundo e dos acontecimentos se limitava ao que 
se era capaz de comunicar a respeito deles e ao acesso que se tinha à infor-
mação. Obviamente, quem tinha mais poder tinha mais informação, máxima 
que ainda não deixou de ser atual.  

Thompson (1998) analisa que no final da Idade Média, a Europa viu 
nascer a imprensa, meio técnico que possibilitou o desenvolvimento de 
produtos em série, direcionados a um mercado específico e tabulados por 
um sistema de preços. Num curto espaço de tempo, os primeiros veículos 
jornalísticos também proliferaram. Ambos, imprensa e jornais, foram impul-
sionados pelas profundas transformações espaciais e territoriais que culmi-
naram no declínio do feudalismo e na ascensão do capitalismo comercial 
(e, posteriormente, industrial), mas o que de fato fizeram foi promover alte-
rações na visibilidade dos lugares e do mundo, intervenientes nas significa-
ções e ações das pessoas e sociedades. Na música “Parabolicamará”, o 
compositor Gilberto Gil (1992) sintetiza as mudanças advindas da emergên-
cia dos meios técnicos comunicacionais:



284

INTERFACES DE LEITURA

Antes mundo era pequeno, porque Terra era grande. Hoje 
mundo é muito grande, porque Terra é pequena, do tamanho 
da antena Parabolicamará. Antes longe era distante, perto só 
quando dava, quando muito ali defronte, e o horizonte acaba-
va. Hoje lá atrás dos montes, dendê em casa, camará [...]. Esse 
tempo nunca passa, não é de ontem nem de hoje, mora no 
som da cabaça, nem tá preso nem foge [...]. Esse tempo não 
tem rédea, vem nas asas do vento [...] Ê volta do mundo cama-
rá. Ê, ê, mundo dá volta camará. 

No mundo Ocidental, a Terra começou a ficar pequena e o mundo 
a dar mais voltas a partir da recriação de uma técnica de impressão tabular 
que já era utilizada pelos orientais desde o século IV para a difusão dos ideo-
gramas. Ciente das possibilidades, Johannes Gutenberg reformulou o que já 
existia e criou a prensa, uma máquina de imprimir que pode ser comparada a 
um gigantesco carimbo.

Melo (2003) frisa que a nascente indústria tipográfica, que deu supor-
te ao desenvolvimento da burguesia comercial e atendeu às necessidades 
políticas, administrativas e organizacionais das cidades, dos principados e 
da Igreja, rapidamente transformou-se num negócio lucrativo que, por exigir 
grande investimento de capital, ficou a cargo dos ricos negociantes. As pri-
meiras oficinas tipográficas foram instaladas nos centros comerciais e nas ci-
dades universitárias, mas logo foram expandidas para os polos mercantis, que 
facilitavam a exportação. Eram letras de câmbio, recibos, contratos, modelos 
contábeis, tabelas de preço, guias para recolhimento de impostos, editais, 
proclamações, avisos, formulários, reprodução de imagem de santos, ora-
ções, indulgências, bulas papais e livros. 

A respeito do assunto, Thompson (1998) postula que o desenvolvimento 
da indústria da imprensa transformou a civilização oral e escrita na impressa, 
que mantém íntimos laços com a produção, industrialização, difusão e ven-
da de formas simbólicas. Para esse autor, as impressões tornaram-se as novas 
bases do poder simbólico e passaram a cumprir um papel estratégico para 
as instituições capitalistas e nações, justamente porque podem atribuir visibi-
lidade – ou invisibilidade – aos eventos do mundo, em processos que formam 
opiniões, impressões e conceitos, balizadores de ações.   

Pierre Bourdieu (1983) aponta que o poder simbólico é capaz de fa-
zer acreditar, crer e ver, que conforma ou transforma determinadas visões de 
mundo e hegemonias por meio da linguagem. Ainda segundo o autor, o po-
der simbólico consagra ou revela, pois se relaciona ao conhecimento e ao 
reconhecimento do mundo, do sujeito no mundo, do mundo no sujeito, e tam-
bém do outro. Foi esse tipo de poder que, a partir da proliferação dos veículos 
de jornalismo e de comunicação, bem como do desenvolvimento das redes 
informacionais, substituiu o poder coercitivo, face ao seu efeito específico de 
mobilização, publicização de informações e formação de opiniões. 

Tomando tais reflexões como princípio, Thompson (1998) aborda a pre-
sença dos veículos de comunicação na sociedade contemporânea a partir 
das transformações institucionais e de poder que proporcionam. Como exem-
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plo, cita o local e o espaço do debate público, que paulatinamente foram 
transferidos das praças para os veículos de comunicação e de jornalismo, do-
tados de um enorme poder de interferir em tudo o que pode (ou não) se tornar 
visível. Isso assinala que, na contemporaneidade, a produção de significados, 
impressões, conceitos e sentidos é mediada pelos veículos jornalísticos e co-
municacionais. Por isso, eles possuem uma responsabilidade social imensa que, 
independentemente da sua natureza jurídica, lhes atribui um caráter público. 

2 O caráter público dos veículos comunicacionais e jornalísticos
Os veículos de comunicação e de jornalismo são configurados em 

duas mídias – a impressa e a eletrônica −, sendo que, em tempos de conver-
gência midiática (também chamada de multimeios ou transmídias), podem 
coexistir em ambas, como é o caso das emissoras de rádio, que mantêm uma 
página no ambiente web, que transmite a sua programação, complementa-
da com textos, vídeos e uma série de outros elementos, como as possibilida-
des de interatividade.  

No Brasil, os veículos impressos não precisam de autorização do Es-
tado para funcionar. No entanto, os que atuam no ramo da radiodifusão, 
que engloba basicamente o rádio e a televisão, são regulamentados pela 
Constituição Federal de 1988 e por inúmeros decretos, leis e complementa-
ções posteriores. Na prática, existem inúmeros protocolos do Ministério das 
Comunicações que devem ser seguidos antes que as emissoras radiofôni-
cas e televisivas iniciem suas atividades. E mais: mesmo depois de estarem 
no ar, de tempos em tempos, os veículos de radiodifusão precisam renovar 
suas outorgas e são, do ponto de vista técnico, constantemente fiscaliza-
dos, tanto pelo Ministério das Comunicações quanto pela Agência Nacio-
nal de Telecomunicações (ANATEL).

Por considerar o caráter público da radiodifusão é que o texto da 
Constituição Federal do Brasil considera as emissoras de rádio e de televisão 
como concessões públicas, cuja produção de conteúdos, de acordo com o 
que está expresso no artigo 221, deverá: dar preferência às finalidades educa-
tivas, artísticas, culturais e informativas; promover a cultura nacional e regional 
por meio do estímulo à produção independente que a divulgue; regionalizar 
a produção cultural, artística e jornalística com percentuais estabelecidos em 
lei e respeitar os valores éticos e sociais da pessoa e da família (BRASIL, 1988).

Ainda de acordo com a legislação brasileira, existem diversos tipos de 
concessões de rádio e televisão, tais como as comerciais (ampla maioria), as 
educativas e culturais e as comunitárias. Como dito, por força do texto consti-
tucional, concessões de rádio e televisão são públicas. No entanto, por fragili-
dade da democracia, a exploração das emissoras é de direito privado. A exce-
ção fica por conta das comunitárias, que devem ser geridas pela comunidade 
sem exploração comercial, e das educativas e culturais, cuja outorga, desde o 
ano de 2012, não é mais de direito privado (BRASIL, 1988; BUCCI, 2013). 

De volta ao artigo 221 do texto constitucional, uma pergunta vem à 
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mente: se as emissoras de rádio e televisão devem se guiar por tais finalida-
des e princípios, por que a ampla maioria não o faz? A resposta é simples e, 
ao mesmo tempo, complexa, pois está interligada ao processo democratica-
mente falho que estruturou a maior parte dos veículos de radiodifusão no Bra-
sil, cujo foco privilegia o mercado em detrimento do caráter público, o que os 
afasta da função pública que deveriam ter, inclusive na perspectiva da pro-
dução de conteúdo. A maioria das emissoras de rádio e televisão brasileiras 
é um empreendimento capitalista que depende de uma relação comercial 
com o Estado ou com empresas privadas para se sustentarem. Por isso, essas 
emissoras inserem-se com muito fervor na mitificação de um mundo cada vez 
mais compartimentado, fluído, híbrido e, por conseguinte, disperso.

A consideração do direito privado sobre a exploração de um bem 
público é uma afronta à democracia. Juridicamente, isso decorre do modo 
como as emissoras televisivas e radiofônicas brasileiras foram estruturadas: a 
base principal é o livre mercado (modelo estadunidense), no qual a explora-
ção comercial do espaço é, ao mesmo tempo, fonte de recursos e estratégia 
de lucros. Com foco no capital, historicamente, grupos de poder disputam 
as concessões geradoras e repetidoras, numa corrida que, nos anos de 1960, 
foi fortemente alicerçada na Lei da Segurança Nacional e nos interesses de 
quem, naquele momento de ditadura, pôde afirmar-se no (ou ao lado) da he-
gemonia vigente. Segundo Bucci (2013), com a abertura da democracia, na 
segunda metade da década de 1980, o cenário se repetiu e colocou o Presi-
dente da República José Sarney no hall dos que mais distribuíram concessões 
de rádio e televisão pelo país. 

Traduzindo em miúdos, o que financeiramente sustenta a ampla maio-
ria dos veículos de comunicação e de jornalismo são as propagandas, espa-
ços pagos para veiculação de anúncios que objetivam vender produtos, ser-
viços ou ideias a um público consumidor específico que, no meio publicitário, 
é chamado de target. Alguns jornais, revistas e emissoras de televisão pagas 
obtêm renda extra por meio do sistema de assinaturas ou vendas diretas ao 
consumidor, mas o que de fato garante a lucratividade almejada são as pro-
pagandas, especialmente as governamentais, que correspondem a cerca de 
60% do montante anual disponibilizado ao mercado.

De acordo com Gallo (2013), nos últimos dez anos o governo federal 
gastou R$ 16 bilhões com propaganda. No cenário estadual, o investimento 
no setor não é menos tímido. Dados do Governo do Estado de Goiás divul-
gados no Portal Transparência Goiás (http://www.transparencia.goias.gov.br) 
indicam que, somente em 2012, mais de R$ 150 milhões do orçamento do es-
tado foi destinado à “publicidade e propaganda”. Ainda segundo os núme-
ros constantes nesse Portal, nos últimos nove anos, o Governo de Goiás gastou 
exatamente R$ 692.302.799,84 (seiscentos e noventa e dois milhões, trezentos 
e dois mil, setecentos e noventa e nove reais e oitenta e quatro centavos) 
com propaganda. As cifras variam anualmente e podem ter uma correlação 
com a aproximação de pleitos eleitorais, conforme pode ser visualizado no 
gráfico a seguir:
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Gráfico 1 - Gasto do Governo de Goiás com propaganda nos últimos nove anos

Fonte: Produzido a partir de dados do Portal Transparência Goiás (2013).

O alto custo do investimento governamental em propagandas reforça 
ainda mais a preocupação com o caráter público dos veículos de radiodi-
fusão, já que a televisão é, ao lado do cinema, um dos meios técnicos infor-
macionais mais fascinantes, porque congrega possibilidades de áudio, vídeo 
e texto, com o diferencial da possibilidade de ser acessada por milhares de 
pessoas ao mesmo tempo e de forma gratuita. Em contrapartida, o rádio pos-
sui enorme penetração cotidiana que, sem dúvida, reforça o seu caráter pú-
blico e sua contribuição na produção social de sentidos. Além disso, o rádio é 
fundamental para a segurança nacional, pois, se todos os satélites e links de 
microondas falharem, restará somente a comunicação por meio das ondas 
eletromagnéticas. 

No texto “TV, um poder sem controle”, Leal Filho (1999) apresenta uma 
excelente síntese sobre a televisão no Brasil (que pode ser estendida à radio-
difusão em geral), por ele analisada numa situação histórica “sem controle” 
algum, já que sua emergência despontou juntamente com a necessidade 
de um controle público que, de fato, nunca ocorreu. É que rapidamente a 
televisão ocupou um espaço privilegiado na vida social ao atingir milhares 
de pessoas e oferecer um “espelho do real”, embora esse real seja um real 
selecionado, editado e difundido de acordo com conveniências e jogos de 
poder/apoderamento.  

Na prática, isso reverbera na própria democracia, já que, num estado 
democrático, não deveria existir nenhum poder político acima de controle 
público. Para Leal Filho (1999), se o próprio texto da Constituição Federal re-
conhece que a radiodifusão é um serviço público, as emissoras deveriam ser 
publicamente controladas a fim de que realmente pudessem cumprir seu ob-
jetivo. O próprio termo público leva a tal reflexão, pois se o que é público é co-
mum a todos, o que é comum a todos é próprio aos indivíduos, estando pre-
sente nas suas relações socioespaciais, nas suas realidades e cotidianidades.

Mas não é novidade que o que se vê é bem diferente do que se deve-
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ria esperar de um Estado democrático. Conforme exposto, a lógica capitalista 
que move a radiodifusão brasileira relega o interesse público ao interesse da 
empresa ou de determinados grupos políticos. Para Leal Filho (1999, p. 78), a 
falácia de que é a audiência que determina a programação das emissoras 
de rádio e TV é um dos maiores exemplos: 

Ao buscar índices cada vez mais elevados de audiência, as 
emissoras estão apenas oferecendo produtos para serem con-
sumidos no mercado. Ao mercado, por definição, só se oferece 
o que é vendável. E quem disse que o que é vendável tem qua-
lidade? Existem inúmeros produtos culturais valiosos que não 
são oferecidos aos telespectadores apenas por não encontra-
rem espaço no mercado.

Quando depende de verbas publicitárias, um canal de TV ou de rádio 
não tem como escapar de estruturar sua grade de programação segundo 
a lógica e o ritmo dos intervalos comerciais. Isso acarreta efeitos estéticos e 
éticos. Sua cadência, por assim dizer, iguala-se aos canais comerciais; o an-
damento fica idêntico, assim como a linguagem e os códigos audiovisuais.

A balança para essa relação está, segundo o autor, na independên-
cia, que não é sinônimo de isolamento, mas de autonomia ou distanciamento 
do mercado, do Estado ou do poder político. Se a base da radiodifusão é 
pública, então sua produção tem que se guiar pelo interesse público, e não 
pelo capital ou mercado que o regula. Do contrário, o quadro que hoje se 
apresenta não será alterado, e a diversidade de vozes, linguagens, aborda-
gens, opiniões, bens culturais e saberes continuará relegada aos espaços de-
limitados pelos grupos econômicos e de poder. 

2.1 Comunicação, jornalismo, democracia e dispersão de pensamento: de Brizola às 
manifestações populares de 2013

“Diz-me como é a tua comunicação e eu te direi como é a tua socie-
dade”. Essa máxima de Bordenave (1982) remete-se ao caráter democrático 
(ou não) das sociedades, que acabam por reverberar na forma como a co-
municação, em todos os seus níveis, acontece. A palavra “democracia” tem 
suas origens no grego, e significa “governo do povo” (demo = povo e cracia 
= governo). Portanto, a democracia pode ser concebida como um sistema 
de Estado, no qual as pessoas que compõem este Estado participam da sua 
vida política. É importante ressaltar que, quando se fala em vida política, a 
referência não é apenas aos pleitos eleitorais, referendos e plebiscitos. Esses 
são apenas alguns aspectos de uma democracia, sendo que outros podem 
ser apontados na liberdade de expressão e pluralidade de opiniões, inclusive 
nos veículos de comunicação e de jornalismo. 

Por partir justamente dessa concepção é que Bordenave (1982) afir-
ma: quanto mais democrática for a sociedade, mais democráticos serão os 
processos de comunicação e os conteúdos produzidos pelos veículos comu-
nicacionais e jornalísticos que, sem dúvida, ocupam hoje um enorme espaço 
político, cuja principal reverberação está na capacidade que têm de difundir 
conteúdos e alterar o que é visível – ou não –, o que inclui não só os eventos e 
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acontecimentos, mas, fundamentalmente, sua interpretação e ação/opinião 
que se formam a partir da abordagem realizada.

Assim, os veículos de comunicação e jornalismo possuem um enorme 
poder simbólico, que será mais ou menos importante na mesma proporção 
da ocorrência da democracia: quanto mais democrática for a sociedade, 
mais democráticos serão os processos comunicacionais e os conteúdos da 
comunicação dirigida e do jornalismo; do mesmo modo, quanto menos de-
mocrática a sociedade, menos democráticos serão os processos e conteúdos 
comunicacionais.  

Esse pensamento recai na violência simbólica que ocorre quando o 
conteúdo jornalístico é manipulado em benefício de interesses particulares 
que podem emergir do viés partidário, econômico, ideológico ou mesmo 
das tramas de poder. De volta à máxima de Bordenave: quanto mais fortes 
os processos democráticos nas sociedades, menor será a probabilidade de 
manipulação dos conteúdos jornalísticos e, consequentemente, da própria 
opinião pública. Um exemplo histórico ocorreu na noite do dia 15 de março 
de 1994 quando grande parcela das famílias brasileiras que, cotidianamente, 
costumavam se reunir em torno da TV para assistir o Jornal Nacional, até en-
tão hegemônico e soberano em termos de disseminação de informações e 
notícias, viu, estupefata, o apresentador Cid Moreira, visivelmente abalado e 
com a voz trêmula, ler o seguinte texto:

Todo sabem que eu, Leonel Brizola, só posso ocupar espaço 
na Globo quando amparado pela Justiça. Aqui, citam o meu 
nome para ser intrigado, desmerecido e achincalhado peran-
te o povo brasileiro. Ontem, neste mesmo Jornal Nacional, a 
pretexto de citar o editorial de O Globo, fui acusado na minha 
honra e, pior, chamado de senil. Tenho 70 anos, 16 a menos 
que o meu difamador, Roberto Marinho. Se é esse o conceito 
que tem sobre os homens de cabelos brancos, que use para si. 
Não reconheço na Globo autoridade em matéria de liberda-
de de imprensa, e, basta, para isso, olhar a sua longa e cordial 
convivência com os regimes autoritários e com a ditadura que 
por 20 anos dominou o nosso  país. Todos sabem que critico, 
há muito tempo, a TV Globo, seu poder imperial e suas mani-
pulações. Mas a ira da Globo, que se manifestou ontem, não 
tem nenhuma relação com posições éticas ou de princípio. É 
apenas o temor de perder negócio bilionário que para ela re-
presenta a transmissão do carnaval. Dinheiro, acima de tudo. 
Em 1983, quando construí a Passarela, a Globo sabotou, boico-
tou, não quis transmitir e tentou inviabilizar, de todas as formas, 
o ponto alto do carnaval carioca. Também aí não tem autori-
dade moral para questionar-me. E mais: reagi contra a Globo 
em defesa do Estado e do povo do Rio de Janeiro que, por 
duas vezes, contra a vontade da Globo, me elegeu como seu 
representante maior. E isto é o que não perdoarão nunca. Até 
mesmo a pesquisa mostrada ontem revela como tudo na Glo-
bo é tendencioso e manipulado. Ninguém questiona o direito 
de a Globo mostrar os problemas da cidade. Seria, antes, um 
dever para qualquer órgão de imprensa. Dever que a Globo ja-
mais cumpriu quando se encontravam no Palácio Guanabara 
governantes de sua predileção. Quando ela diz que denuncia 
os maus administradores, deveria dizer, sim, que ataca e tenta 
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desmoralizar os homens públicos que não se vergam diante de 
seu poder. Se eu tivesse pretensões eleitoreiras de que tentam 
me acusar, não estaria, aqui, lutando contra um gigante como 
a Rede Globo. Faço-o porque não cheguei aos 70 anos de ida-
de para ser um acomodado. Quando me insultam por minhas 
relações administrativas com o Governo Federal, ao qual faço 
oposição política, a Globo vê nisso bajulação e servilismo. É 
compreensível. Quem sempre viveu de concessões e favores 
do poder público não é capaz de ver nos outros senão os ví-
cios que carrega em si mesmo. Que o povo brasileiro faça seu 
julgamento, e, na sua consciência lúcida e honrada, separe os 
que são dignos e coerentes daqueles que sempre foram servis e 
gananciosos (DIREITO, 2013). 

As palavras proferidas por Cid Moreira, âncora do Jornal Nacional por 
27 anos, não foram um delírio ou algo semelhante. O que ocorria ali, pela 
primeira vez na história da Rede Globo de Televisão, era um direito de respos-
ta concedido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) a Leonel Brizola que, por 
meio de uma ação de direito de resposta impetrada pelo advogado Arthur 
Lavigne, fez com que Cid Moreira lesse um texto de 440 palavras durante cer-
ca de três minutos. A ação de Brizola, então governador do Rio de Janeiro, 
tramitou por dois anos, nove meses e nove dias, e foi gerada após um editorial 
do Jornal tê-lo chamado de “senil”.  

Alguns anos antes, no segundo turno da eleição presidencial de 1989, 
a Rede Globo de Televisão foi acusada de manipular um compacto do último 
debate entre Luiz Inácio Lula da Silva e Fernando Collor de Melo, às vésperas 
do pleito eleitoral. Na época – e também posteriormente −, diversos analis-
tas políticos consideraram essa manipulação fundamental para o desempate 
técnico que ambos os candidatos vinham apresentando nas pesquisas de 
intenção de voto, o que acabou por interferir na vitória de Collor, com 49,94% 
dos votos válidos contra 44,23% de Lula. A respeito do assunto, no filme docu-
mentário de longa metragem “Muito Além do Cidadão Kane”, dirigido pelo 
cineasta Simon Hartog, o jornalista Armando Nogueira, então diretor do Jornal 
Nacional, diz:

Eu quando fui ao dono da empresa, protestar contra a exibição 
do compacto, que foi posto no ar à minha revelia, eu quando fui 
conversar com o dono da empresa, doutor Roberto Marinho, eu 
disse a ele – e isso foi no dia seguinte à exibição do compacto – 
eu disse a ele: doutor Roberto, eu não vi esse compacto, se eu 
tivesse visto, teria impedido que fosse pro ar, e se eu não pudesse 
ter impedido, eu viria aqui ao senhor dizer o que eu vou dizer 
agora. A Rede Globo foi infeliz, fez uma edição burra, burra, por-
que não precisava ser burra (NOGUEIRA apud HARTOG, 1993).  

Ainda de acordo com Hartog (1993) nos anos de 1990, a Rede Globo 
de Televisão, que se fez durante o regime militar brasileiro instalado na dé-
cada de 1960, mantinha índices de audiência nunca antes vistos no mundo, 
sendo que o seu carro chefe estava nas inúmeras novelas que, dia após dia, 
prendiam milhões em frente à telinha. Mas a maior preocupação do cineas-
ta e foco do documentário estava na força hegemônica da emissora e em 
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sua capacidade de homogeneizar os sentidos da realidade, jogando, a cada 
plim-plim, chaves de leitura interessantes e desejáveis ao sistema ditatorial im-
plementado no país, ou seja, aos grupos de poder que, deliberadamente, 
favoreciam a própria Rede Globo de Televisão. Em 1973, por exemplo, o pre-
sidente militar Emílio Garrastazu Médici argumentou que: 

Sinto-me feliz todas as noites quando ligo a televisão para as-
sistir ao jornal. [...] Enquanto as notícias dão conta de greves, 
agitações, atentados e conflitos em várias partes do mundo, o 
Brasil marcha em  paz, rumo ao desenvolvimento. É como se eu 
tomasse um tranqüilizante, após um dia de trabalho (MÉDICI, 
apud HARTOG, 1993.

Passadas três décadas, a Rede Globo de Televisão novamente teve 
sua hegemonia e seu desserviço à prática do jornalismo questionados, só que 
agora não por um mandato de segurança, mas pelos próprios internautas e 
por outros veículos jornalísticos nacionais e estrangeiros que rapidamente des-
construíram os discursos “globais” a respeito das manifestações estudantis e 
populares de junho de 2013, o que fez com que a emissora, de um dia para o 
outro, reconstruísse sua fala e se retratasse no Jornal Nacional. 

Uma emissora televisiva argentina exibiu dois editoriais do Jornal da 
Globo sobre as manifestações de junho, com o objetivo de repercutir a al-
teração do discurso de Arnaldo Jabor de um dia para o outro. A montagem 
dos dois editoriais chamou a atenção do Canal 9 da Argentina porque estava 
entre os posts mais acessados do youtube no Brasil e mais replicados no face-
book.  Em 12 de junho, o comentarista disse o seguinte a respeito das manifes-
tações populares de juventude:

Mas afinal, o que provoca um ódio tão violento contra a cida-
de? Só vimos isso quando uma organização criminosa de São 
Paulo queimou dezenas de ônibus coletivos. Não pode ser por 
causa de 20 centavos. A grande maioria dos manifestantes, são 
filhos de classe média, e isso é visível. Ali não havia pobres que 
precisassem daqueles vinténs não. Os mais pobres ali eram os 
policiais apedrejados, ameaçados com coquetéis molotov que 
ganham muito mal. No fundo, tudo é uma imensa ignorância 
política, é burrice, misturada a um rancor sem rumo. Há talvez 
a influência da luta na Turquia, justa e importante contra o isla-
mismo fanático. Mas aqui, se vingam de quê? Esses caras vivem 
no passado de uma ilusão. Eles são a caricatura violenta da 
caricatura de um socialismo dos anos 50 que a velha esquerda 
ainda defende aqui. Realmente, esses revoltosos de classe mé-
dia não valem nem 20 centavos (JABOR, 2013).

Três dias depois, Jabor, o mesmo comentarista, mudou completamen-
te o seu discurso sobre os movimentos juvenis de junho:

A primeira vista esse movimento parecia uma pequena provo-
cação inútil que muitos criticaram erradamente, inclusive eu. 
Nós temos democracia desde 1985, mas democracia se aper-
feiçoa, senão decai. Entre nós, quase tudo acabava em piz-
za ou senão em paralisia entre os três poderes. O Brasil parecia 
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desabitado politicamente. De repente, reapareceu o povo, de 
repente o Brasil virou um mar. Uma juventude que estava ca-
lada desde 1992, uma juventude que nascia quando o Collor 
caía, acordou. Abriram os olhos e viram que temos democra-
cia, mas numa República inoperante. Os jovens despertaram 
porque ninguém aguenta mais ver a República paralisada por 
interesses partidários ou privados. Só há dois perigos: a tentação 
da violência e o vazio. Se tudo virar batalhas campais, a coi-
sa se destrói. Se virar um movimento abstrato, genérico demais, 
tudo se esvai. É preciso uma política nova se reinventando, mas 
com objetivos concretos. Se tudo correr bem, estamos vivendo 
um momento histórico lindo e novo. Os jovens terão nos dado 
uma lição. Democracia já temos. Agora temos que formar uma 
república (JABOR, 2013).

A reportagem da TV argentina também resgata momentos de inú-
meras manifestações, nos quais repórteres da Rede Globo de Televisão fo-
ram impedidos de fazer suas entradas ao vivo em virtude de vaias e pro-
testos. Em coro, os manifestantes de Brasília repetiam: “Globo, fascista, 
sensacionalista”, enquanto os de São Paulo expulsaram Caco Barcelos sob 
o refrão “O povo não é bobo, abaixo a Rede Globo”. A partir dessas expe-
riências, a Rede Globo passou a cobrir as manifestações juvenis de junho 
de 2013 do alto de um helicóptero. 

O que a emissora televisiva argentina repercutiu, e que já estava sen-
do denunciado pelos brasileiros, especialmente nas redes sociais, está relacio-
nado ao atual momento histórico, um tempo fronteiriço e um divisor de águas 
capaz de questionar o modelo de jornalismo televisivo vigente e desnudar o 
que os teóricos da chamada Teoria da Recepção, desde a década de 1980, 
vêm pontuando: ninguém desliga a cabeça quando liga a TV, pois a comuni-
cação humana, independentemente do meio ou do veículo utilizado, não é 
transmissão de informações de um polo “emissor” a um “receptor”, e sim um 
processo social de produção de sentidos que não ocorre somente “no mo-
mento” em que se entra em contato com algum conteúdo, e nem se encerra 
ali. A atribuição de significados ao mundo faz parte da existência e possui 
indescritíveis “filtros”, construídos a partir da socialização e da socialidade da 
pessoa humana. Fundamentalmente, o que está em cheque não é a razão 
dos manifestantes de junho (ou suas razões para tomar as ruas), e sim a demo-
cracia e a cidadania, palavra coirmã da liberdade, cujo acesso não é dado, 
e sim historicamente construído. 

3 considerações finais
O termo “cidadania” advém do Latim civitas, que quer dizer cidade. 

Portanto, a cidadania pode ser compreendida como o conjunto dos direitos 
e deveres de um indivíduo em uma determinada sociedade. Em sociedades 
com democracia mais avançada, mais direitos os cidadãos terão e, por con-
seguinte, mais deveres assumirão, que ultrapassam as obrigações jurídicas, es-
tendendo-se para a vida como um todo. Jogar lixo em via pública, por exem-
plo, não é uma atitude cidadã, assim como corroborar com atitudes não 
democráticas dos veículos de comunicação e de jornalismo também não é. 
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Sem um órgão regulador, no momento, cabe aos cidadãos denunciarem as 
angulações equivocadas e os vieses ideológicos, como os brasileiros fizeram 
ao convocarem – e interpretarem – as manifestações juvenis ocorridas em 
junho de 2013. 

Borges (2013) argumenta que a disputa pelo poder cultural ou simbóli-
co envolve diretamente os veículos de comunicação e de jornalismo que, no 
mundo contemporâneo, são as instituições mais interligadas à formação dos 
significados do mundo e dos seus eventos. Essa disputa envolve múltiplas di-
mensões de poder, que englobam desde insígnias historicamente edificadas 
(como o pensamento de que é a audiência que determina a programação) 
ao profundo desconhecimento e desprezo (que pode ser visto no primeiro 
texto do editorial supracitado de Arnaldo Jabor). Toda trama é alicerçada 
em hegemonias concentradoras que mitificam o mundo e seus processos, 
além de fortalecer a produção de um pensamento disperso, compartimenta 
e fragmenta a totalidade social1. 

A reverberação do pensamento disperso nos sentidos que são social-
mente produzidos está relacionada ao acesso às informações e às mediações 
necessárias para que os significados sejam criados, os códigos decifrados, as 
entrelinhas interpretadas. Numa sociedade capitalista, que necessita da luta 
de classes para que o sistema se estabeleça e funcione, os atores hegemôni-
cos terão supremacia sobre os hegemonizados, ou seja, aqueles que detêm o 
poder controlam a informação e os meios de produção material e simbólica, 
e têm mais elementos para tentar induzir uma significação. Porém, isso não 
quer dizer que os que estão na outra ponta recebam essa informação de 
forma inerte, alienada e manipulada, ainda mais se tratando dos brasileiros, 
cuja luta inclui insígnias históricas difíceis de desconstruir. É o caso de todo 
movimento popular no Brasil que, quando emerge, é logo ideologizado por 
uma direita conservadora que tenta mascarar a história de luta do povo e das 
organizações democráticas da sociedade civil. 

O “gigante” acordou é o maior dos exemplos. O Brasil é um país 
que sempre teve movimentos, até mesmo insurreições populares. Quem 
conhece a história da Guerra de Canudos, Farroupilha, Palmares, Trombas 
e Formoso, Guerrilha do Araguaia ou dos grupos urbanos que tiveram que 
se armar contra a Ditadura Militar de 1964, cujo saldo comum está em forte 
repressão, tortura, exílio, estupros e assassinatos, sabe que o Brasil não pode 
“despertar” ou “acordar” a cada novo levante popular, porque simples-
mente nunca esteve adormecido. 

Em tempos de globalização, os sentidos também adquirem uma mun-
dialização, mas a vida não ocorre no mundo, e sim nos inúmeros lugares, 
como sabiamente registrou o geógrafo Milton Santos (2006-a, p. 7) quando 

1  De acordo com Borges (2013, p. 37), “O pensamento disperso está relacionado à 
fragmentação e à hiperespecialização dos territórios, e se consubstancia em estorvo da per-
cepção do global, desintegrado em parcelas, e do essencial, dissolvido em compartimenta-
lizações. Daí decorre a incapacidade de diversas instituições, como os veículos jornalísticos 
e comunicacionais, em organizar significados que estão espacialmente dispersos. É que, em 
geral, suas estruturas e lógicas fomentam sentidos atrofiadores das representações do mundo 
e dos lugares em relação à ação histórica dos sujeitos, e, consequentemente, dos sujeitos no 
mundo e no lugar”.
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conceituou o território como “[...] o  lugar em que desembocam todas as 
ações, todas as paixões, todos os poderes, todas as forças, todas as fraquezas, 
isto é, onde a história do homem plenamente se realiza a partir das manifes-
tações da sua existência”. Por isso, é no território que o enfrentamento se faz; 
ele é, na visão de Santos (2006-b, p. 175), “[...] a arena da oposição entre o 
mercado – que singulariza – com as técnicas da produção, a organização da 
produção, a ‘geografia da produção’ e a sociedade civil – que generaliza – e 
desse modo, envolve, sem distinção, todas as pessoas” (Grifo do autor).

Envolto em disputas simbólicas, o mundo de hoje, seus territórios, lu-
gares e eventos recaem em tramas e dramas imersos em redes de jornalis-
mo e comunicação que possuem racionalidades e sistemas de signos que, 
quando disseminados, geram pensamentos dispersos coerentes com a lógica 
hegemônica: ao mesmo tempo em que promovem elogios ao desenvolvi-
mentismo e ao economicismo, bases do capitalismo, mitificam processos so-
ciais e populares questionadores do sistema e até denunciam algumas falhas 
“operacionais”. O que praticamente não se vê é uma percepção ou análise 
que abarque a pluralidade, a complexidade do viver que, no senso comum, 
é compreendida como “manipulação da mídia’, enquanto a mídia, como 
dito, é apenas um meio. Os grupos de poder que manipulam esse meio não 
podem continuar ilesos. Têm que ser denunciados nominalmente, se assim for 
necessário, ao passo que o alargamento da democracia no controle públi-
co dos veículos de radiodifusão e de comunicação e jornalismo é mais que 
uma utopia, é uma necessidade para o avanço dos processos democráticos 
e conquista cidadã. Além disso, o controle público dos conteúdos advindos 
dos veículos de comunicação e, especialmente, de jornalismo, é uma das 
ferramentas para que se combata a produção do pensamento disperso e, 
igualmente, desnude suas tramas e redes, de modo a construir visões mais 
próximas da totalidade do mundo e dos seus eventos.
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