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RESUMO 

 

Estudaram-se as práticas de leitura nas mídias sociais evidenciadas pelos estudantes 

concluintes dos cursos de graduação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

Goiano (IF Goiano) do Campus Urutaí na mídia social Facebook. A fundamentação teórica 

parte do histórico da leitura na sociedade, seguido com desenvolvimento dos meios de 

comunicação até à atualidade, com as mídias sociais. Apoiando-se na afirmação de McLuhan, 

de que o “meio é a mensagem”, o Facebook se configura com umas das principais 

plataformas de comunicação e interação, possibilitando uma nova forma de leitura, na qual o 

leitor também produz conteúdo a outros leitores. Quais evidências essas leituras fazem no 

cotidiano acadêmico? As práticas de leitura desenvolvidas por esses estudantes no Facebook 

proporcionam a busca por outras leituras? Para responder a esses questionamentos, o estudo 

se apoia em uma abordagem qualitativa, buscando respostas ao problema de pesquisa. O 

estudo se apoiou, também, em uma pesquisa de caráter exploratório, procurando entender 

quais são as práticas de leituras desses estudantes no Facebook. Como forma de coletar os 

dados, o estudo foi dividido em três fases. A primeira fase consistiu no envio de questionários 

por e-mail ao universo da pesquisa, buscando entender a importância da mídia social no dia a 

dia de cada estudante. Nesse questionário, os pesquisados assinalaram interesse em participar 

da segunda fase da pesquisa que consistiu na visita in loco do pesquisador ao Campus Urutaí 

realizando uma entrevista estruturada, na qual foram verificadas as trajetórias de leitura, bem 

como as práticas de leitura desses estudantes no Facebook. De posse desses dados, partiu-se 

para a terceira fase do estudo que examinou os perfis dos estudantes pesquisados, buscando 

assim, evidências de leitura dos graduandos nas mídias sociais. Concluiu-se que as mídias 

sociais influenciam as leituras dos discentes, porém ainda existe um movimento tímido dentro 

do Campus Urutaí. Os professores e demais servidores da instituição devem participar 

efetivamente desses ambientes, aliando as mídias sociais ao contexto acadêmico, 

proporcionando, portanto, novas perspectivas de ensino-aprendizagem. 

Palavras-chave: Práticas de leitura. Comunicação. Mídias sociais. Cultura. Cibercultura. 

Facebook. Estudantes. IF Goiano — Campus Urutaí. 



 

 
 

ABSTRACT 

The practices of reading in social media were studiedevidenced by the graduating students of 

the undergraduate courses of the Federal Institute of Education, Science and Technology 

Goiano (IF Goiano) of Campus Urutaí in social media Facebook. The theoretical basis based 

on the history of reading in society, accompanied by the development of the media until 

today, with social media. Based on McLuhan's thinking that "the medium is the message", 

Facebook is configured with one of the main communication and interaction platforms, 

enabling a new way of reading, in which the reader also produces content to others readers. 

What evidence do these readings make in academic everyday life? Do the reading practices 

developed by these students on Facebook provide the search for other readings? To answer 

these questions, the study based on a qualitative approach, seeking answers to the research 

problem. The study also based on an exploratory research, trying to understand what the 

practices of reading these students on Facebook are. As a way of collecting data, the study 

divided into three phases. The first phase consisted of sending e-mail questionnaires to the 

research universe, trying to understand the importance of social media in the day to day of 

each student. In this questionnaire, the respondents indicated their interest in participating in 

the second phase of the research, which consisted of the on-site visit of the researcher to the 

Urutaí Campus, carrying out a structured interview, in which the habits and reading practices 

of these students on Facebook verified. With this data, we started with the third phase of the 

study that examined the profiles of the students studied, through reading trajectories, thus 

seeking the students' reading evidence in social media. The research aims to serve as an 

instrument in the teaching-learning process of the educational institution, combining social 

media with the academic context. It concluded that social media influences students' readings, 

but there is still a timid movement within the Urutaí Campus. Teachers and other employees 

of the institution must participate effectively in these environments, combining social media 

with the academic context, thus providing new teaching-learning perspectives. 

 

Keywords: Reading practices. Comunication. Social media. Culture. Cyberculture. Facebook. 

Students. IF Goiano - Campus Urutaí. 
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1 INTRODUÇÃO: prólogo das práticas de leitura, a leitura nas mídias sociais 

 

As mídias sociais ampliaram a forma de ler e perceber o mundo. Os atuais modos de 

comunicação e leitura pressupõem capacidades diversificadas para uma interação eficiente no 

meio digital, pois possibilitam novas formas de comunicação e estão cada vez inseridas no 

cotidiano. Diante de um ambiente de grande interação, teve-se o anseio em pesquisar as 

práticas de leitura nas mídias sociais, com foco especial ao Facebook, dos estudantes de 

graduação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano (IF Goiano) — 

Campus Urutaí, concluintes do ano de 2017, identificando as influências dessa mídia social 

em suas leituras acadêmicas.  

O ato de ler pode ser representado por meio da escrita, do som, da arte, dos cheiros. 

Cada leitor possui uma experiência própria, cotidiana e pessoal, tornando a leitura única e 

pessoal, pois a apropriação do conteúdo será diferente para cada sujeito. Por mais que seu 

significado possa parecer simples, a leitura possui grande complexidade, pois abre o caminho 

para o conhecimento. 

Ao tentar conceitua-la, tem-se que no Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa, 

a palavra leitura (do latim medievo lectura), significa ato ou efeito de ler, mas também a arte 

de decifrar um texto segundo um critério (HOLANDA, 2009). Já o verbete leitura da 

Enciclopédia Einaudi aborda que o termo não remete a um conceito e sim a um conjunto de 

práticas que regem as formas de utilização que a sociedade, particularmente mediante 

instituição escolar, faz dele (PAULINO et al., 2001). 

Por meio da leitura é possível resgatar lembranças especiais, ressaltando que o ato de 

ler não se constitui em atividade solitária ou individual. O leitor é sempre parte de um grupo 

social, certamente carregará para esse grupo elementos de sua leitura, do mesmo modo que a 

leitura traz vivências oriundas do social, de sua experiência prévia e individual do mundo e da 

vida. 

Freire (2008) declara: a leitura de mundo precede a leitura da palavra. Para o autor, 

leitura está primeiramente relacionada ao mundo, a todas as experiências do indivíduo, desde 

as mais simples como brincar embaixo de árvores quando criança até as mais complexas, 

como perceber como o mundo gira e funciona ou compreender o sistema em que se está 

inserido. Primeiro aprende-se a ler, só depois se aprende a escrever, e a ausência do 

conhecimento do ato de escrever não impede o leitor de viajar pelas leituras que fazia até 

então e que continua a fazer nos dias atuais. 
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De acordo com Martins (1994), a leitura seria a ponte para o processo educacional 

eficiente, proporcionando a formação integral do sujeito. Desse modo, é possível ter uma 

postura crítica, apontar alternativas, permitir perceber diferenças e semelhanças entre 

sociedades diversas, culturas variadas; a fantasia é estimulada e a percepção da realidade 

ativada. 

Para este estudo, portanto, entende-se leitura como processo de percepção e 

compreensão do mundo que cerca o sujeito. É ação de interpretar e ressignifcar o meio a sua 

volta. A leitura faz parte do cotidiano e ela precede à escrita. O ato de ler permite ao leitor 

experimentar, vivenciar o mundo, se apropriando de conhecimentos internalizados no sujeito 

para interagir nas diversas formas em que a leitura se apresenta. 

Santos (2014, p. 21) afirma que “a leitura é a ponte entre a informação e o 

conhecimento. Entretanto, ler não é somente o que está escrito em formato de texto. Ler 

abarca o visual, os símbolos, formas e vídeos”. Este é o ambiente da pesquisa: as evidências 

de leitura nas mídias sociais, em especial no Facebook, dos graduandos do IF Goiano — 

Campus Urutaí. Os estudantes usam em grande quantidade as plataformas digitais e por isso a 

leitura, neste estudo, não se limita ao impresso e à escrita, mas integra os conteúdos digitais 

tão presentes na atualidade. 

Ao situar no contexto da leitura nas mídias sociais, é crucial delimitar o problema de 

pesquisa a ser estudado. Definir um problema significa especificá-lo em detalhes para que 

não haja interpretações equivocadas e ambiguidades. Portanto, um problema bem delimitado 

simplifica e facilita a maneira de conduzir a investigação. Neste estudo, será abordada a 

seguinte questão: Quais práticas de leituras são evidenciadas pelos estudantes dos Cursos de 

Graduação do Instituto Federal Goiano — Campus Urutaí na mídia social Facebook? 

Compreende-se a leitura como um recurso importante para o processo de 

aprendizagem, possibilitando a construção e o fortalecimento de ideias e ações. O leitor está 

imerso no ambiente digital, proporcionando o surgimento de práticas de leitura diversas. 

Como será que as mídias sociais, em especial o Facebook, influenciam tais práticas de leitura? 

Torna-se considerável definir o que seriam práticas de leitura neste estudo. “A palavra leitura 

não remete para um conceito, e sim para um conjunto de práticas difusas” (BARTHES; 

COMPAGNON, 1987, p. 184). 

Para Lucas (2000), que se baseou nos estudos de Rolland Barthes, práticas de leitura 

compreendem como uma técnica de decodificação, onde a leitura necessita ser aprendida; 

como prática social, na qual ela pode assumir caráter discriminatório, de imposição entre a 
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sociedade; como forma de gestualidade, uma atividade forte com a qual o corpo espelha a 

leitura feita por meio de gestos e ações; como sabedoria — aqui comparada a um tesouro — o 

leitor “mergulha” nesse emaranhado de informações, adquire conhecimento e o transforma 

em sabedoria; como método, de organizar o conhecimento, o saber, realizar uma leitura crítica 

e organiza-la mediante categorização. 

Leitura é uma atividade intensa e desperta múltiplas ações nos leitores. Neste estudo, 

portanto, práticas de leitura é entendido como formas como o conteúdo é apropriado pelo 

leitor, este podendo atribuir significado, ou então, ressignificando o texto lido, produzindo 

uma nova leitura. Leitura é como ato de produção de sentido, transforma e transmite 

significado à existência do ser humano (BARTHES; COMPAGNON, 1987). 

Ler é um ato de compreensão da vida, que propicia o contato à distância com outras 

pessoas, grupos e povos e o conhecimento acerca da humanidade e do mundo, reforçando a 

necessidade da aplicação da leitura, de forma significativa, proporcionando aproximação entre 

o leitor e o mundo real. “Ler é conseguir explorar, pelo menos em parte, esse emaranhado de 

informações presentes na atualidade” (SANTOS, 2014, p. 21). 

Com o problema de pesquisa bem delimitado, foram construídas suposições ao 

problema como forma de respostas plausíveis que poderão ser confirmadas ou refutadas no 

desenvolvimento da pesquisa. Matias-Pereira (2012, p. 77), afirma que “a hipótese é sempre 

uma afirmação, uma resposta possível ao problema proposto”. 

Seguindo esse raciocínio, têm-se as seguintes proposições acerca do problema de 

pesquisa: 

 O Facebook oferece acesso a variados assuntos e temas, possibilitando conteúdo 

atualizado e a criação de novos conteúdos por parte de seus usuários; 

 É uma plataforma que colabora com as pesquisas acadêmicas, tornando uma 

extensão da sala de aula; 

 Incentiva ao estudante ler e buscar informação nos links direcionados, 

aumentando sua percepção aos fatos ocorridos e sobre os quais quer opinar; 

 Melhora o processo de ensino-aprendizagem e a relação entre estudante e leitura, 

criando assim novas práticas de leitura; 

 Criam leitores dependentes das mídias sociais, deixando em segundo plano a 

leitura em suporte impresso (livros); 

 Fortalece a independência do leitor, na qual ele define quais leituras fazer, quando 

e como fazer. 
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As suposições citadas acima delimitam o planejamento dos procedimentos 

metodológicos necessários à execução da pesquisa, a ser abordado no capítulo 2. O escopo 

deste estudo é comprovar esses pressupostos, mediante a definição dos objetivos, para 

direcionar o processo de investigação. 

O foco deste trabalho são práticas de leituras nas mídias sociais e como elas são 

apropriadas pelos estudantes de graduação do IF Goiano — Campus Urutaí. Há uma 

concepção que não há apenas uma prática, mas sim práticas (no plural), pois a forma de ler é 

livre e existem variadas formas de se apropriar do conteúdo e ressignificá-lo: comentar, 

compartilhar, produzir um novo conteúdo com base na leitura feita, etc. São essas as práticas 

de leitura a serem investigadas por este estudo. A independência do leitor nas mídias sociais 

também é um ponto de investigação, pois com essa liberdade, podem-se conhecer mais 

práticas, como as citadas acima, agregando dados importantes na população a ser pesquisada. 

Espera-se que os resultados alcançados pelo presente estudo sinalizem medidas que o 

IF Goiano poderá adotar em suas políticas de ensino-aprendizagem. A proposta desse trabalho 

é, por meio dos resultados coletados, fazer um paralelo entre as práticas de leitura desses 

estudantes com os resultados apontados na pesquisa Retratos da leitura no Brasil, realizada 

em 2015. Por meio dessa análise será possível obter visão ampla de uma parcela de 

estudantes, que residem no interior do Estado de Goiás. 

Para isso, apresenta-se como objetivo geral investigar as práticas de leituras dos 

estudantes dos Cursos de Graduação do Instituto Federal Goiano — Campus Urutaí na mídia 

social Facebook e a influência da tecnologia no processo de formação de leitores. 

Já como objetivos específicos a serem abordados são: identificar e destacar o uso das 

mídias sociais no processo de busca e disseminação da informação; levantar ferramentas de 

mídias sociais são mais utilizadas pelos estudantes de Graduação Instituto Federal Goiano – 

Campus Urutaí; verificar as influências das leituras nas mídias sociais proporcionam na vida 

acadêmica dos estudantes; estabelecer um paralelo entre mídias tradicionais e mídias sociais, 

no tocante da disseminação de informações e produção e conhecimento; estabelecer análise 

das trajetórias de leitura dos estudantes em seus perfis da rede social. 

Para Cordas (2014, p. 29), “todo leitor é dotado de esquemas a que compara os textos 

de que se aproxima”. O autor ainda afirma que, para se ter uma leitura fluente, o que mais 

vale, paradoxalmente, é o que leitor já sabe. O significado (organização mental do leitor 

perante o texto constituído) é o ponto de “partida e de chegada, na medida em que é tudo o 
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que o leitor e o modo como um texto é construído” (CORDAS, 2014, p. 30). A leitura é 

instigante e abre vertentes para interpretações, mediante vivência dos leitores. 

A abordagem dessa pesquisa se dá no campo da Comunicação. Nesse sentido, 

podemos refletir sua concepção tanto no entendimento que a leitura é o resultado de um ato 

comunicativo, ou seja, quem escreve um texto, no geral, quer comunicar para alguém. Em 

outra perspectiva, justifica-se este estudo na comunicação por se investigar as práticas de 

leitura nas mídias sociais, já que tais leituras são ensejados por essa tecnologia da 

comunicação. 

Temer e Nery (2009) afirmam que a comunicação é a ação de tornar comum, sendo 

que essa ação não se realiza sobre a matéria, mas sobre o outro indivíduo, pois ela é passível 

de interpretação. Portanto, comunicar é resultado de uma relação social em que um sujeito 

estabelece vínculo social com outro sujeito e essa relação necessita haver reciprocidade, pois 

ela se dá na troca de informações e na percepção do outro em relação àquilo que se é emitido. 

Afinal ler não é apenas decodificar palavras, ou seja, ler somente a superfície do texto. 

Ler é reconstruir intimamente o que um autor quis dizer na sua mensagem, ou ainda, buscar 

respostas para questionamentos dentro da leitura. É, pois, a construção feita pelo leitor a partir 

de experiências individuais, as interpretações e os sentidos criados dentro das regras da 

linguagem, da capacidade de decifrar e usar a linguagem em sua complexidade. 

Ao estudar a leitura no campo da Comunicação, tem-se como pressuposto que a leitura 

só se completa mediante a interpretação do sujeito e este estabelece vínculo com o objeto lido, 

podendo interagir com outros sujeitos, ressignificando o conteúdo e possibilitando novas 

abordagens e interpretações. O leitor assume o protagonismo lançado pelo o autor do 

conteúdo, perfazendo em novas trajetórias de leitura e, consequentemente, em novas práticas 

de leitura. 

Lê-se em muitos ambientes: na sala, no quarto, na cozinha, no banheiro, na varanda, 

no quintal, trem, no ônibus, no carro, na faculdade, no hospital, na escola, no jardim, deitado 

na cama, sentado no sofá ou cadeira, de pé na rua, andando, ou à beira da piscina, enfim, 

numa infinidade de lugares. Afinal, se lê em todos os lugares... portanto, onde se ler o que se 

lê nesses ambientes contribui para a interpretação e interação do leitor com o texto, podendo 

afastá-lo ou aproximá-lo mais ainda do objeto em questão. Logo, a leitura pode ocorrer em 

qualquer lugar, todavia sua recepção dependerá de onde e como esta é realizada. 

O advento dos dispositivos digitais nos primeiros dezessete anos do século XXI 

demandam aos leitores competências para decodificar e interpretar vários signos nas mais 
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variadas plataformas. Esse novo tipo de leitor nasce acostumado com a linguagem efêmera e 

provido de uma sensibilidade perceptivo-cognitiva quase que instantânea. 

O leitor contemporâneo é dotado de multiplicidades, que “navega nas arquiteturas 

líquidas e alineares da hipermídia no ciberespaço, espaço este constituído do conjunto de 

redes de computadores interligados por todo o planeta” (SANTAELLA, 2013, p. 28). O 

espaço não está mais fixo e os leitores também não. A leitura está presente em vários formatos 

e territórios e está, cada vez mais, dinâmica. 

Esclarecer os motivos que levaram o pesquisador a desenvolver este trabalho, implica 

também em responder aos anseios profissionais, enquanto Bibliotecário da instituição de 

ensino. O IF Goiano é uma instituição federal de ensino, de cunho profissional, científico e 

tecnológico, ligada ao Ministério da Educação (MEC) e oferece cursos técnicos, de nível 

médio até a pós-graduação (mestrados e doutorados). A instituição possui vários campi no 

interior do Estado de Goiás, tendo somente a Reitoria (órgão administrativo) na capital. 

Durante visita aos campi da instituição, enquanto servidor, sempre foi observado que vários 

estudantes ficavam ao redor do prédio da biblioteca, aproveitando o sinal de wifi para acessar 

suas respectivas mídias sociais. 

Ao perceber o mesmo hábito entre os estudantes de todas as unidades do IF Goiano, o 

pesquisador começou a questionar como entender tais práticas e usá-las a favor desses 

estudantes. Dessa inquietação surgiu o projeto de mestrado, que culminou neste trabalho 

intitulado “PRÁTICAS DE LEITURA NAS MÍDIAS SOCIAIS: evidência de leitura dos 

graduandos do IF Goiano — Campus Urutaí”. A importância deste estudo é proporcionar 

outras pesquisas no campo de estudo, podendo auxiliar, também, na política institucional do 

IF Goiano e em outras instituições de ensino. 

A escolha do Campus Urutaí se deu por ser um campus agrícola, situado na região 

sudeste do estado de Goiás e também unidade de ensino maior e mais antiga do IF Goiano. O 

propósito deste estudo é verificar essas práticas de leitura no Facebook e como elas 

influenciam na vida acadêmica dos estudantes concluintes dos cursos superiores de graduação 

do IF Goiano - Campus Urutaí. 

Este estudo não tem a pretensão somente em realizar uma análise de imagens, mas 

compreender como esses estudantes, em sua maioria jovens, evidenciam o aprendizado 

acadêmico em ambiente digital, interagindo com outros jovens e, juntos, construindo novas 

possibilidades de leitura e produção de conteúdo. Para entender o leitor atual, a pesquisa 



21 

 

 
 

passará a conhecer as trajetórias de leitura dos discentes para compreender as preferências e 

escolhas de leituras de cada pesquisado. 

Espera-se, com este estudo, contribuir em uma abordagem ampla que se tem dos 

jovens e graduandos em geral: de que pode ser possível realizar leituras diversas nas mídias 

sociais, inclusive as acadêmicas e que a instituição deva estar disponível a atender essa forma 

de leitura. Os resultados obtidos por este estudo podem redimensionar a atuação do professor 

em sala de aula e, também, ampliar o escopo de trabalho das áreas pedagógicas e das 

bibliotecas. Deve-se estimular a leitura, independentemente do suporte em que ela está ou é 

disponibilizada. 

Soares (2008) afirma que existem duas perspectivas que podem ser analisadas sob o 

olhar das relações entre a leitura como bem simbólico e a democracia cultural: a primeira 

seria sob a ótica da responsabilidade social, na qual o acesso à leitura é considerado uma 

condição para uma plena democracia, pois a leitura faz e deve fazer parte do partilhamento 

igualitário desse bem simbólico; a segunda seria assumida do “ponto de vista do indivíduo, vê 

a leitura como instrumento de promoção da democracia cultural” (SOARES, 2008, p. 20). A 

leitura, aliada à Internet, se propaga como ambiente democrático, porém ainda assim existem 

uma grande parcela da população excluída desse ambiente. 

É inegável a afirmativa de que as modificações causadas pela inclusão das novas 

tecnologias da informação e da comunicação a partir das três últimas décadas do século XX 

trouxeram alterações em todas as esferas da sociedade contemporânea. Isso porque, no mundo 

atual, os processos de transformação são simultâneos, conectados uns aos outros, contínuos e 

inter-relacionais. Eventos, dados e imagens locais são recebidos, ao mesmo tempo, em 

qualquer parte do mundo, via rede mundial de computadores. 

A internet é um desafio para quem não a domina, porém, à proporção que passa a 

conhecê-la, perceberá que desvendá-la é como percorrer um caminho em direção a conexões, 

levando a descobertas e aprendizagens. O mundo digital revelado desencadeia um processo de 

aprendizado ao leitor virtual que, ao manter contato com a leitura e escrita nesses ambientes 

virtuais, adquire habilidades essenciais para a aprendizagem e o relacionamento com saberes 

essenciais para o século XXI. 

Este leitor, também, deverá estar ciente que nem sempre terá acesso a toda 

informação, pelo motivo da criação de bolhas que filtram as preferências de cada sujeito nas 

mídias sociais. Este é, sem dúvidas, o grande dilema da Sociedade em Rede e o leitor deve ter 
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consciência que a humanidade atual vive sob a ótica de algoritmos e de uma positividade 

exarcebada. 

Dentro desse contexto nasceram as mídias sociais, que se caracterizam como um 

espaço de interação de pessoas, formando assim vínculos, preferências, afinidades, etc. São 

lugares que proporcionam a produção de conteúdo, entretenimento e leitura. 

Diante desse cenário de globalidade e uso de tecnologias da informação e 

comunicação frequentes, teve-se o anseio de investigar quais seriam as práticas de leitura dos 

estudantes dos cursos de graduação do Instituto Federal Goiano (IF Goiano) — Campus 

Urutaí no Facebook. O Facebook é umas das principais mídias sociais utilizadas em todo o 

mundo, especialmente no Brasil, encontrando variedade de conteúdos que vão desde as 

postagens de amigos, a notícias e grupos de discussão. 

Este trabalho está disposto em seis (06) capítulos, constituído de fundamentação 

teórica, revisão da literatura e dados da pesquisa aplicada no IF Goiano – Campus Urutaí, com 

objetivo de verificar a eficiência dos instrumentos de coleta de dados, acerca do tema 

“Práticas de Leitura nas mídias sociais”, porém para realmente abordar a temática proposta foi 

indispensável realizar um histórico da leitura que, para o pesquisador, foram determinantes 

para aprofundar na pesquisa e, por fim, realizar a pesquisa com a população-alvo a ser 

pesquisada. Assim os capítulos foram inseridos da seguinte forma: 

O Capítulo 1 faz uma breve introdução ao tema do presente estudo, trazendo um 

prólogo das práticas de leitura contemporâneas, bem como um pouco da história da leitura. 

Também é contemplada nesse capítulo a justificativa do estudo, bem como os objetivos que se 

pretende alcançar. 

O Capítulo 2 trata do caminho metodológico que essa pesquisa pretende seguir. É 

delineado os métodos de pesquisa, bem como os instrumentos a serem utilizados para coleta 

de dados. Pretendeu-se seguir o modelo proposto por Matias-Pereira (2012) como caminho 

metodológico. 

Também destina um olhar ao locus da pesquisa: o Instituto Federal Goiano – Campus 

Urutaí, optando por usar Pacheco (2011), o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) do 

IF Goiano (2014). São introduzidos aqui os cursos de graduação existentes no campus, bem 

como uma pequena apresentação do universo da pesquisa.  

Já Capítulo 3 trata da história da Leitura que perpassa também os estudos no campo da 

comunicação. Para discorrer sobre o assunto são citados autores como Chartier (1995), (1998) 

e (2003), Burke (2003), Briggs e Burke (2004) e Manguel (2009). Também é abordada a 
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importância das bibliotecas nas práticas de leitura silenciosa e as privações que mulheres e os 

menos abastados (a maioria da população) tinham ao ter acesso à leitura. A história da leitura 

no Brasil também é descrita e procurou usar as autoras Lajolo e Zilbermam (2009), que fazem 

um interessante paralelo acerca da leitura em nosso país. 

Este capítulo, também, se apoia nos estudos realizados por Temer e Nery (2009), 

sendo feito um paralelo histórico da comunicação e da leitura, desde os primórdios até os dias 

atuais, proporcionando compreender as transformações que ocorreram na leitura e nas 

diversas práticas adotadas. Para discorrer acerca dos estudos em comunicação, foi utilizado os 

conceitos de Mattelart e Mattelart (2014), Thompson (1995) (2014), Castells (2010), 

McLuhan (1969) (1977), entre outros autores. 

O Capítulo 4 é destinado à contemporaneidade da comunicação: a Sociedade em Rede. 

A globalização, a cultura e as construções territoriais da leitura também são contempladas 

nesse capítulo. Para tratar sobre esses temas temos Castells (2010) e (2002), Santos (1994), 

Chauí (2008) e Hall (2004). Neste capítulo, também, é abordado o tribalismo (MAFESSOLI, 

1998; 2014), da sociedade pós-moderna (ou líquida) (BAUMAN, 1999; 2001), do ciberespaço 

(e da cibercultura) (LÉVY, 2000; 2007; 2010) e advento das mídias sociais e as diversas 

formas de interatividades, com o foco da rede Facebook. Esses temas são tratados por 

Recuero (2014); Pereira (2013) e Ramalho (2011). Aqui aparecem os primeiros resultados da 

pesquisa realizada no IF Goiano – Campus Urutaí. 

O quinto Capítulo trata da leitura nas mídias sociais, onde é mencionado um novo tipo 

de leitor: aquele que lê e produz conteúdo. Como aporte teórico procurou as obras de 

Santaella (2013), Manguel (2009) e Chartier (2001), entre outros autores. Uma seção é 

destinada a abordar as práticas de leitura contemporâneas e outra para discorrer sobre os 

jovens e a leitura. Sobre as leituras dos jovens procurou os estudos de Ábramo (2005), Santos 

(2014), Petit (2008) e das pesquisas Retratos da Leitura no Brasil (2016) e da Pesquisa do 

Comtê-Gestor da Internet no Brasil1 (2015).  

As informações coletadas por ambas as pesquisas são reforçadas com a continuidade 

na apresentação dos dados da pesquisa realizada no Campus Urutaí, numa forma de reafirmar 

a necessidade em estudar o problema proposto por esse estudo. Figura-se neste capítulo, as 

trajetórias de leitura dos estudantes do IF Goiano – Campus Urutaí, bem como a análise dos 

perfis na mídia social Facebook, no que tange às curtidas, postagens e participações em 

grupos. 

                                                           
1 Pesquisa sobre o uso das Tecnologias da Informação nos domicílios brasileiros, realizada em 2015. 
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O sexto capítulo é destinado à conclusão do trabalho, trazendo um paralelo com as 

hipóteses levantadas neste capítulo e de posse dos dados coletados, apontar direcionamentos e 

amplitude dos estudos realizados com os estudantes pesquisados, enquanto leitores das mídias 

sociais. Aqui são apontadas direções que o estudo proporcionou e os encaminhamentos que 

surgiram ao se concluir o estudo, bem como os caminhos profissionais que o pesquisador 

possa seguir no âmbito profissional e acadêmico. 

O presente trabalho apresenta apêndices, que foram importantes para aprovação da 

pesquisa no Comitê de Ética da Universidade Federal de Goiás (UFG). Está incluído nesse 

estudo o parecer consubstanciado do Comitê de ética (Anexo A), aprovando a execução da 

pesquisa. 

Enfim trata-se de uma pesquisa exploratória, contemplada com fundamentação teórica 

e revisão de literatura, acompanhada da pesquisa realizada no IF Goiano – Campus Urutaí 

(respostas ao questionário e entrevista de grupo) que ancorou em dados coletados e também 

nas informações obtidas na pesquisa Retratos da Leitura no Brasil (2015), com a finalidade de 

que o estudo fosse compreendido na complexidade em que se apresenta.  

Evidenciar as práticas de leitura dos estudantes talvez possa parecer simples ao 

primeiro olhar, porém ao observar aos dados apresentados em pesquisas de âmbitos nacionais, 

evidenciou que é um tema instigante e foi aprofundado. O perfil de estudante pesquisado 

(graduandos concluintes de 2017) destacou a importância das mídias sociais e de que forma a 

leitura pode ser dinâmica nesse tipo de meio de comunicação, podendo auxiliar assim, a 

instituição em futuros estudos de aplicação das mídias sociais em contexto acadêmico. 
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2 CAMINHO METODOLÓGICO 

 

Ao se propor uma pesquisa, é importante abordar os caminhos feitos pelo pesquisador, 

para direcionar os métodos e técnicas empregados, ao mesmo tempo explicando o porquê tal 

abordagem se faz fundamental. É um caminhar, pois para definir como e o que pesquisar, é 

crucial traçar linhas, diretrizes e ações em determinado estudo. Ao enveredar no campo da 

comunicação, muito se tem a descobrir. O estudo que se propõe (as práticas de leitura nas 

mídias sociais dos estudantes graduandos do IF Goiano — Campus Urutaí) será dimensionada 

no campo da Comunicação, por se compreender que tal campo possui aportes teóricos e 

conceituais suficientes para consolidação da análise de dados. 

Melo (2009) afirma que a Pesquisa em Comunicação compreende o estudo científico 

dos elementos que compõem o processo comunicativo, analisando os fenômenos relacionados 

ou gerados pela transmissão de informações, sejam direcionados a uma pessoa, a um grupo ou 

a um grande público. Aqui explicita os objetivos dessa pesquisa: as mídias sociais, com o 

foco no Facebook, sendo um grande meio de transmissão de informação e interação entre as 

pessoas em diversas localidades. 

Assim a Pesquisa em comunicação se faz interdisciplinar, podendo englobar outras 

áreas do conhecimento ao seu campo de análise. É um campo de estudo amplo, pois: 

 

é o estudo do comunicador, suas intenções, sua organização, sua estrutura 

operacional, sua história, suas normas éticas ou jurídicas, suas técnicas produtivas. É 

o estudo da mensagem e do canal, seu conteúdo, suas formas, sua simbologia, suas 

técnicas de difusão. É o estudo do receptor, suas motivações, suas preferências, suas 

reações, seu comportamento perceptivo. É o estudo das fontes, sua sistemática para 

a recuperação de informações. É, enfim, o estudo dos efeitos produzidos juntos ao 

receptor, a partir das intenções do comunicador (MELO, 2009, p. 4). 

 

A partir da afirmação do autor, nota-se a importância do estudo em comunicação e, 

principalmente, a Pesquisa em Comunicação. Foi primordial traçar um caminho 

metodológico, pois esse percurso norteia a pesquisa. Toda pesquisa implica o levantamento de 

dados de fontes variadas, quaisquer que sejam os métodos ou técnicas empregadas. Esse 

levantamento geral dos dados é útil não só por trazer conhecimentos ao campo de interesse, 

como também evitar possíveis duplicações e/ou esforços desnecessários, possuindo caráter 

diferenciador para, além de, possibilitar ao pesquisador dominar o assunto a ser discutido. 

A princípio foi realizada uma pesquisa bibliográfica, que segundo Martins e Theóphilo 

(2009), é uma estratégia vital para condução de qualquer pesquisa científica. Assim antes 

mesmo de iniciar a escrita desse estudo, o pesquisador foi à busca de materiais bibliográficos 
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e multimeios que, além de, abordarem o assunto tratado, também, auxiliassem a conhecer, 

explicar e discutir o tema escolhido. 

“A pesquisa bibliográfica é um excelente meio de formação científica quando 

realizada independentemente — análise teórica — ou como parte indispensável de qualquer 

trabalho científico, visando à construção da plataforma teórica do estudo” (MARTINS; 

THEÓPHILO, 2009, p. 54). É assim que este estudo foi construído, utilizando-se da pesquisa 

bibliográfica, o pesquisador se familiarizou com o tema abordado e, de posse das informações 

coletadas, aprofundou os estudos no objeto de pesquisa escolhido. 

Logo é importante determinar claramente o âmbito da pesquisa. Para Matias-Pereira 

(2012, p. 83), “uma pergunta de pesquisa pode ser abrangente, possuir ineditismo, 

potencialidades para conceber uma pesquisa inovadora”. Para que a pesquisa possa chegar aos 

resultados esperados, é crucial determinar os métodos para que possa verificar a veracidade 

dos fatos e explicar os fenômenos a serem examinados. Marconi e Lakatos (2010), afirmam 

que um método é o conjunto das atividades sistemáticas e racionais que com maior segurança 

e economia, permite alcançar o objetivo, detectando erros e auxiliando as decisões do 

cientista. 

Visando estudar as diversas maneiras de realizar uma pesquisa, usa-se o que Martins e 

Theóphilo (2009, p. 36) denominam de “pesquisa metodológica”, sendo aquela voltada à 

indagação sobre os caminhos a serem percorridos numa pesquisa científica. 

Para este estudo foi necessário realizar uma pesquisa de campo que, de acordo com 

Marconi e Lakatos (2010, p. 169) definem como “aquela utilizada com o objetivo de 

conseguir informações e/ou conhecimentos acerca de um problema, para o qual se procura 

resposta”, ou então para comprovar hipóteses e descobrir novos fenômenos e suas possíveis 

relações. 

Segundo as autoras, a pesquisa de campo requer uso de uma ampla pesquisa 

bibliográfica sobre o tema em questão. Tal pesquisa se faz imprescindível para que o 

pesquisador possa conhecer o estado atual do problema discutido, os possíveis trabalhos que 

já foram realizados, e também para estabelecer um modelo teórico de referência que 

determinará o plano geral de pesquisa. 

Ainda para Marconi e Lakatos (2010), a natureza da pesquisa determinará as técnicas 

que serão empregadas na coleta de dados e na determinação da amostra, lembrando que essas 

amostras deverão representar a população pesquisada. Outro ponto relevante é “estabelecer 
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tanto as técnicas de registro desses dados como as técnicas que serão utilizadas em sua análise 

posterior” (MARCONI; LAKATOS, 2010, p. 169). 

A pesquisa é classificada como de natureza básica, pois “tem como propósito gerar 

conhecimentos novos úteis para o avanço da ciência sem aplicação prática prevista” 

(MATIAS-PEREIRA, 2012, p. 87), envolvendo verdades e interesses universais. 

Do ponto de vista dos procedimentos técnicos, a pesquisa é de caráter exploratório, 

que “visa proporcionar maior familiaridade com o problema com intuito de torna-lo explícito 

ou de construir hipóteses” (MATIAS-PEREIRA, 2012, p. 88). Ainda segundo o autor, esse 

tipo de pesquisa envolve levantamento bibliográfico e entrevistas com pessoas que tiveram 

experiências práticas com o problema pesquisado. 

Para Marconi e Lakatos (2010), as investigações exploratórias têm tripla 

funcionalidade: desenvolver hipóteses, aumentar a familiaridade do pesquisador com o 

fenômeno a ser estudado e clarificar (ou modificar) conceitos preestabelecidos. Obtêm-se 

frequentemente descrições tanto quantitativas, quanto qualitativas do objeto de estudo e o 

pesquisador deve conceituar as inter-relações entre as propriedades do objeto a ser estudado. 

 

Uma variedade de procedimentos de coleta de dados pode ser utilizada, como 

entrevista, observação participante, análise de conteúdo, etc., para o estudo 

relativamente intenso de um pequeno número de unidades, mas geralmente sem o 

emprego de técnicas probabilísticas de amostragem (MARCONI; LAKATOS, 2010, 

p. 171). 

 

Quanto ao método de abordagem (sobre qual se baseou a pesquisa), foi utilizado o 

método qualitativo que “permite ao pesquisador estar próximo aos dados, desenvolvendo de 

outra forma, os componentes analíticos, conceituais e categóricos da explicação a partir dos 

próprios dados” (BRENNER, 1981 apud SOUZA, 1988, p. 175). A pesquisa qualitativa é 

relevante ao estudo das relações socais devido às multiplicidades de formas de vida em que se 

pode aprofundar o conhecimento. O objeto é o ambiente natural para coleta de dados. 

Com uma contribuição às tentativas de fazer distinção entre os termos, pode-se dizer 

que o método se caracteriza por uma abordagem ampla (abstrata) ou restrita (concreta). Para 

este estudo foi empregado uma abordagem restrita, baseada em fatos reais e verídicos. Assim 

o estudo se restringiu aos estudantes dos cursos de graduação do IF Goiano — Campus 

Urutaí, no qual, buscou-se identificar qual a influência das mídias sociais em suas leituras, em 

especial, a acadêmica. 

A abordagem citada acima também é denominada de método de procedimento. Um 

método de procedimento constitui a etapa mais concreta da investigação “com finalidade mais 
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restrita em termos de explicação geral dos fenômenos menos abstratos. Pressupõem-se uma 

atitude concreta em relação ao fenômeno e estão limitadas a um domínio particular” 

(LAKATOS; MARCONI, 2010, p. 204). 

Um método de procedimento está intimamente ligado às Ciências Sociais, que 

estudam fatos concretos para explicar a existência dos fenômenos. Existem diversos métodos 

de procedimento aplicados às Ciências Sociais. Para este estudo foi usado o método de 

procedimento estruturalista que “caminha do concreto para o abstrato e vice e versa, 

dispondo, na segunda etapa, de um modelo para analisar a realidade concreta dos diversos 

fenômenos” (LAKATOS; MARCONI, 2010, p. 93). 

O que se pretende neste estudo é alcançar resultados confiáveis que apontam as reais 

práticas de leitura da população pesquisada, possibilitando assim, de posse das informações 

coletadas, identificar as trajetórias de leitura desses leitores. 

A aproximação ao objeto de pesquisa se deu por meio de questionários enviados a 

população pesquisada na primeira fase, para dar um panorama da importância da mídia social 

Facebook no dia a dia dos estudantes do IF Goiano — Campus Urutaí. O intuito dessa 

primeira fase foi apontar caminhos e direcionar as discussões para que possa ser feita análise 

das trajetórias de leitura desses estudantes nas mídias sociais. 

Entende-se trajetória como “linha descrita ou percorrida por um corpo em movimento; 

Meio, via; O que atravessa” (HOLANDA, 2009, p. 1973). Assim chega-se à conclusão, neste 

estudo, que a trajetória de leitura é o caminho percorrido pelos estudantes no campo da 

leitura. Diante disso, alguns questionamentos são feitos, tais como: esses estudantes tiveram 

algum incentivo para ler? Quem os incentivou e o que liam? A leitura foi imposta ou foi 

tratada de maneira natural na vida desses estudantes? A leitura está presente no cotidiano 

desses estudantes? A partir de tais questionamentos se fez interessante verificar o contato 

desses estudantes com as primeiras leituras, na infância, para compreender os leitores atuais 

que são. 

Na segunda fase do estudo os estudantes participaram de uma entrevista de grupo, 

denominada de grupo focal, que “como ferramenta de pesquisa qualitativa, ajuda a identificar 

tendências, o foco, desvenda problemas, busca a agenda oculta do problema” (COSTA, 2009, 

p. 180). Assim o grupo focal permite a reflexão dos temas e as percepções das pessoas 

participantes do grupo. 

A terceira fase contou com uma parcela menor de pesquisados, esses formaram uma 

amostra do universo da população. Entende-se como amostra “uma parte da população, 
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selecionada de acordo com uma regra ou plano” (RUDIO, 2011, p. 62). Essa amostra será o 

reflexo fiel do universo representado. 

A presente metodologia sofreu ajustes ao longo da execução da pesquisa, para que se 

adequasse ao objeto a ser pesquisado. Abordagens foram remodeladas, mediante avaliação 

criteriosa do pesquisador. Tais alterações foram apontadas na execução do pré-teste da 

pesquisa (primeira fase), norteando o andamento da pesquisa e do instrumento de coleta de 

dados. 

 

2.1 Coleta de dados 

 

Ao definir o caminho metodológico da presente pesquisa, é o momento “em que se 

inicia a aplicação dos instrumentos elaborados e das técnicas selecionadas, a fim de se efetuar 

a coleta dos dados previstos” (LAKATOS; MARCONI, 2010, p. 149). 

Matias-Pereira (2012) afirma que a coleta de dados está diretamente relacionada com o 

problema e com as hipóteses e que a escolha dos instrumentos de pesquisa proporciona uma 

interação entre o pesquisador e a pesquisa que está sendo realizada. 

A coleta de dados se dividiu em três fases. A primeira fase consistiu no envio de 

questionários ao universo de pesquisa escolhido: os estudantes concluintes dos cursos de 

graduação do Instituto Federal Goiano — Campus Urutaí. Entende-se por universo (ou 

população) “a totalidade de indivíduos que possuem as mesmas características, definidas para 

um determinado estudo” (RUDIO, 2011, p. 60). 

A característica comum dessa população é ser estudante concluinte dos cursos de 

graduação do Campus Urutaí do IF Goiano no ano de 2017. É um universo com 

aproximadamente cento e setenta e nove (179) estudantes, distribuídos em nove (09) cursos 

de graduação (Tecnologia de Alimentos, Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de 

Sistemas, Licenciatura em Química, Licenciatura em Matemática, Bacharelado em Medicina 

Veterinária, Tecnólogo em Gestão da Tecnologia da Informação, Bacharelado em Engenharia 

Agrícola, Licenciatura em Ciências Biológicas e Bacharelado em Agronomia). O Curso de 

Bacharelado em Sistemas de Informação ainda não possui turma concluinte no ano de 2017. 

As informações da população foram coletadas pela Secretaria de Registros 

Acadêmicos do Campus Urutaí, na qual repassou a listagem dos alunos, por curso, contendo 

dados de e-mail e telefone para contato, proporcionando assim acesso ao universo da 

pesquisa. 
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Possuindo todo esse aporte metodológico foi elaborado um questionário fechado 

(Apêndice A), que consiste em “um instrumento no qual estão contidas um elenco de 

perguntas organizadas, que devem ser respondidas por escrito pelo entrevistado, tendo como 

objetivo adquirir informações sobre o objeto em estudo” (MATIAS-PEREIRA, 2012, p. 166). 

O questionário é misto, com perguntas fechadas e abertas e foi disponibilizado em plataforma 

online do Google (Google forms) para que o universo da população pesquisada pudesse 

responder indicando objetivamente as práticas de leitura no Facebook. 

Antes de responder ao questionário eletrônico, foi enviado o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice D), em formato eletrônico, por meio do qual, os 

pesquisados ficarão cientes dos propósitos da pesquisa e concordaram com os termos 

expostos no documento, aceitando participar do estudo. Os pesquisados tiveram a liberdade 

para aceitar ou não participar da pesquisa. Os questionários foram disponibilizados somente 

àqueles estudantes que aceitaram participar da pesquisa. 

Como referido acima, o questionário é misto, contendo dezenove (19) perguntas, 

sendo quinze (15) perguntas de múltipla escolha e de escolha única e quatro (04) perguntas 

discursivas, sendo a última (questão 19) onde o pesquisado demostrou interesse de participar 

da segunda fase da pesquisa, que consiste na percepção das práticas de leitura dos 

pesquisados, bem como a construção de trajetórias de leitura, na qual são obtidas informações 

relevantes sobre o interesse do pesquisado pela leitura e quais suas práticas de leitura em 

ambiente online. 

A primeira fase foi realizada entre os dias 05 de junho até o dia 22 de agosto de 2017. 

A cada semana foi disparado e-mails ao grupo pesquisado, convidando-os a participarem da 

pesquisa. Os e-mails eram enviados às segundas ou terças-feiras, evitando assim finais de 

semana e feriados. Mesmo diante desses avisos periódicos, a pesquisa obteve baixo retorno, 

uma vez (estipulado pelo Comitê de ética) a participação dos estudantes é voluntária. 

Dos 179 estudantes a serem pesquisados, a pesquisa obteve o retorno de sessenta e 

cinco (65) respostas, totalizando assim um percentual de aproximadamente trinta e seis por 

cento (36,12%). Antes de terem acesso às questões, os estudantes leram um termo de 

consentimento da pesquisa. Dos sessenta e cinco respondentes, sessenta e um (61) estudantes 

aceitaram responder o questionário. Desse percentual apenas trezes (13) estudantes 

demonstraram interesse em participar da segunda fase da pesquisa, ou seja, do grupo focal. 

O Quadro 1 mostra os cursos de graduação existentes no IF Goiano – Campus Urutaí, 

as modalidades de ensino e a duração de cada curso, em anos. Apesar de serem dez cursos de 
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graduação, no ano de 2017 houve apenas nove turmas de formandos, visto que o curso de 

Bacharelado em Sistemas de Informação foi implantado em 2015, portanto ainda não possui 

alunos formandos. 

Quadro 1 — Cursos do IF Goiano – Campus Urutaí, por modalidade de ensino 

Modalidade Curso Duração 

Tecnológico Alimentos 03 anos 

Tecnológico Análise e Desenvolvimento de 

Sistemas 

03 anos 

Tecnológico Gestão da Tecnologia da 

Informação 

03 anos 

Licenciatura Matemática 04 anos 

Licenciatura Química 04 anos 

Licenciatura Ciências Biológicas 04 anos 

Bacharelado Agronomia 05 anos 

Bacharelado Engenharia Agrícola 05 anos 

Bacharelado Medicina Veterinária 05 anos 

Bacharelado Sistemas de Informação 04 anos 

Fonte: elaborado pelo o autor 

O Gráfico 1 aponta o percentual de participação dos estudantes graduandos, 

concluintes de 2017, respondentes à primeira fase da pesquisa. O quantitativo de participação 

pode parecer pequeno, porém como a pesquisa tem o caráter participativo voluntário — como 

estabelecido pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás — as 

respostas recolhidas foram analisadas e conseguem refletir a realidade dos estudantes, uma 

vez que houve respostas de todos os cursos de graduação do Campus Urutaí. 

Gráfico 1 — Participação na pesquisa (1ª fase), por curso 
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De acordo com Rudio (2011), uma pesquisa geralmente não é feita com todos os 

elementos que compõem uma população, portanto costuma-se realizar uma seleção da parte 

representativa dela, ou seja, realizar uma amostra. Neste estudo os estudantes tiveram a 

liberdade em participar da pesquisa, caracterizando a população pesquisada, oferecendo 

estudo preciso e confiável. 

Dos participantes da pesquisa, dezesseis (16) — ou 25,4% — estão concluindo o curso 

Tecnólogo em Análise e desenvolvimento de Sistemas; seguidos dos concluintes em 

Bacharelado em Agronomia (18% ou onze estudantes) e do curso Tecnólogo em Gestão da 

Tecnologia da Informação (17,2% ou 10 estudantes). Os demais cursos obtiveram 

participação abaixo de 10 estudantes. Nota-se uma maior participação dos cursos de 

informática, que totaliza pouco mais de trinta por cento dos estudantes entrevistados na 

primeira fase da pesquisa. Isso pode significar que, como são cursos voltados à informática, 

eles, provavelmente, possuem um acesso maior ao computador, na qual foi respondido o 

questionário da primeira fase da pesquisa. 

Na segunda fase da pesquisa, o pesquisador foi até o IF Goiano – Campus Urutaí 

entrevistar aqueles que indicaram no questionário, disponibilidade de participar da próxima 

fase da pesquisa. A entrevista é “uma técnica de conversação direta, conduzida por uma das 

partes, de forma metódica, com vista em compreender uma situação, o que exige do 

pesquisador uma ideia clara da informação que está buscando” (MATIAS-PEREIRA, 2012, p. 

163). 

O método de entrevista a ser empregado foi o grupo focal. O grupo focal (ou focus 

group, em inglês) “tem o objetivo a discussão de um tópico específico. O focus group é 

também chamado de entrevista focalizada de grupo, entrevista profunda em grupos e reuniões 

de grupos” (MARTINS; THEÓPHILO, 2009, p. 90). É um tipo de entrevista em 

profundidade, propriamente dito.  

Uma entrevista em profundidade é uma “técnica qualitativa que explora um assunto a 

partir da busca de informações, percepções e experiências de informantes para analisá-las e 

apresentá-las de forma estruturadas” (DUARTE, 2009, p. 63). Esse tipo de entrevista tem 

como objetivo a busca por respostas com intensidade e não-quantificadas (representação 

estatística). As perguntas permitem ao pesquisador aprofundar o assunto, proporcionando ao 

pesquisador descrição, análise e percepção de tendências. Assim a entrevista em profundidade 

é uma “técnica dinâmica e flexível, útil para apreensão de uma realidade tanto para tratar de 
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questões relacionadas ao íntimo do entrevistado, como para descrição de processos complexos 

nos quais está ou esteve envolvido” (DUARTE, 2009, p. 64). 

Para realização dessa segunda fase foi crucial planejar toda a entrevista, levando em 

consideração conhecimento prévio do grupo a ser entrevistado aos propósitos da pesquisa, foi 

necessário pensar ainda no local, hora e data para realização da entrevista, e a partir disso a 

elaboração do roteiro (Apêndice B). O Grupo Focal é uma entrevista dirigida, na qual o 

pesquisador trará perguntas pré-formuladas com uma ordem preestabelecida. Esse tipo de 

técnica desempenha no pesquisador as funções de orientação e estimulação do grupo 

entrevistado, impedido que se saia do foco do que pretende pesquisar. 

Antes de iniciar a entrevista, os participantes tomaram conhecimento do motivo da 

pesquisa e foi aplicado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice E), 

em formato impresso, deixando aberto a possibilidade de desistência, caso alguém desista de 

participar na última hora após a leitura do TCLE. Foi informado que as informações coletadas 

fariam parte da pesquisa de mestrado e que os dados nominais do participante seriam 

preservados, valendo-se assim do anonimato. O encontro foi registrado por meio de gravador, 

podendo assim ser analisado posteriormente pelo pesquisador. Não houve gravação de 

imagens, pois os estudantes pesquisados se mostraram desconfortados com a câmera, assim o 

pesquisador optou por não a usar, fazendo anotações gestuais dos discentes pesquisados. 

Participaram do Grupo Focal aqueles estudantes que assinalaram a opção que aceitavam 

participar da pesquisa. 

Para Martins e Theóphilo (2009, p. 90) o grupo focal permite “a integração espontânea 

dos participantes propiciando riqueza e flexibilidade na coleta de informações, dados e 

evidências não comuns quando se aplica um instrumento individualmente”. Assim para 

realizar a pesquisa, os propósitos do estudo devem estar claros para o moderador, ensejando 

reflexões numa sequência lógica que possam resultar em informações importantes para 

pesquisa. 

A realização do grupo focal ocorreu no dia 24 de agosto de 2017, data que configura 

como o período letivo do IF Goiano – Campus Urutaí. O horário foi combinado com todos, de 

forma que o encontro de grupo ocorresse e contemplasse a todos. O local de realização da 

entrevista de grupo foi realizado no laboratório de informática da Biblioteca do Campus 

Urutaí, no período da tarde. A princípio tinha-se pensado em realizar dentro de um laboratório 

de informática, para que os entrevistados pudessem acessar seus respectivos perfis no 

Facebook, para que adicionassem o pesquisador como amigo em sua rede social, porém o 
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pesquisador anteriormente fez o contato com todos os entrevistados e os adicionou ao 

Facebook como “melhores amigos”, podendo assim fazer a análise posterior.  

De acordo com Martins e Theóphilo (2009), as reuniões de grupo devem ocorrer com, 

no mínimo seis (06) e no máximo doze (12) pessoas. Como foram treze pessoas que 

demostraram interesse o pesquisador resolveu não dividir a turma em dois grupos e realizou o 

encontro com todos os treze participantes. Os estudantes que participaram são discentes 

concluintes de graduação de 2017. Como não houve um número maior de participantes, foi 

realizado somente um encontro de grupo focal. 

O pesquisador assumiu papel de moderador do grupo, portanto não expressou opiniões 

a respeito dos temas abordados para não influenciar os pesquisados, mas orientou as 

discussões por meio do roteiro que o mesmo possuía. O roteiro, de acordo com Costa (2009), 

é um guia para o andamento das discussões. O moderador deve estimular a discussão do 

grupo e para isso deve ter em mãos o roteiro da entrevista. E assim foi feito, o pesquisador 

estimulou para que todos falassem e expressassem suas opiniões, o que foi conseguido com 

êxito. 

O roteiro da entrevista realizada se encontra no Apêndice B e aborda as trajetórias de 

leitura dos estudantes, bem como a influência das mídias sociais em suas práticas de leitura. 

Durante a reunião de grupo, os entrevistados estiveram em locais previamente estabelecidos 

pelo pesquisador, com identificação para possibilitar a pronúncia dos nomes pelo pesquisador 

e dos demais entrevistados. O pesquisador não fez qualquer julgamento das respostas dadas 

pelos entrevistados, mas, como citado anteriormente, estimulou às discussões para que todos 

os estudantes pudessem participar e dar suas opiniões e relatos. 

A reunião de grupo durou cerca de uma hora e ao final do encontro, o pesquisador 

ofereceu lanche aos entrevistados, como aponta Costa (2009) em seus estudos. Foi avisado 

aos mesmos que as gravações estarão disponíveis, após análise dos dados, para o estudante 

que solicitá-las. Durante a realização do grupo focal, os estudantes demonstraram timidez no 

início e por esse motivo o pesquisador optou por não realizar gravação de imagens. Conforme 

as perguntas foram avançando, os estudantes se sentiram mais confortáveis com o ambiente e 

interagiram melhor a proposta do estudo. 

Após a realização da entrevista de grupo, o pesquisador analisou os dados, ouvindo as 

gravações da entrevista e anotando as informações que ficaram despercebidas durante a 

realização do grupo focal. Segundo Martins e Theóphilo (2009, p. 91) deve ser dada extrema 

atenção “à análise e interpretação das informações, dados e evidências obtidos com o focus 
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group. Normalmente criam-se categorias por meio da similaridade de conceitos das palavras, 

frases, sínteses, etc. Quando possível, utilizam-se categorias já construídas”. 

Para Costa (2009) o material coletado do grupo focal primeiramente em transcrição 

literal do texto, incluindo as falas descritas da forma falada pelos entrevistados (contendo os 

possíveis erros gramaticais) e em segundo lugar categorizar os depoimentos, agrupando-os as 

categorias estabelecidas pelo pesquisador. A autora indica três categorias básicas: respostas 

espontâneas (que refletem a forma fiel de percepção do entrevistado); respostas socialmente 

aceitas (que refletem a pressão do grupo, conformidade); e respostas pistas (que indicam 

continuidade da investigação, o que pode ser feito por mais perguntas já estabelecidas no 

roteiro). Outras categorias poderão ser criadas a critérios do pesquisador, mas respeitando a 

metodologia proposta de estudo. 

Concluída essa fase, o pesquisador iniciou a terceira e última fase, que consistiu na 

verificação dos perfis no Facebook dos estudantes. Para tal ação se concretizasse, o 

pesquisador enviou solicitações de amizade nos perfis do Facebook dos pesquisados. Os 

estudantes tiveram liberdade em aceitar o convite de amizade. Aos que aceitaram a solicitação 

de amizade, o pesquisador entrou em seu perfil no Facebook e os marcou como “melhores 

amigos” para acompanhar as movimentações que estes discentes fazem na rede social como 

postagens, participação em grupos e curtidas em variadas páginas (fanpage).  

Após conclusão das três fases da pesquisa, construiu-se ao final desse estudo, as 

trajetórias de leitura dos estudantes que estão concluindo seus respectivos cursos de 

graduação, no âmbito do IF Goiano – Campus Urutaí e verificando as evidências de leitura 

que o Facebook incide na vida acadêmica desses estudantes.  

Antes de iniciar os trabalhos no locus da pesquisa, aplicou-se um pré-teste do 

questionário da primeira fase, no qual foi simulada parte da pesquisa para verificar possíveis 

falhas e apontar soluções para aprimorar as técnicas utilizadas e aumentar a confiabilidade dos 

métodos e instrumentos de pesquisa utilizados, trazendo validade concreta dos resultados, 

evitando possíveis erros metodológicos. 

Como mencionado, foi realizado pré-teste do questionário online no IF Goiano – 

Campus Rio Verde entre os dias 23 de março de 2017 a 04 de abril de 2017. Foram enviados 

cerca de trinta (30) questionários a estudantes selecionados aleatoriamente, com base na lista 

de alunos disponibilizada pelo sistema de biblioteca da instituição. A pesquisa obteve o 

retorno de dezesseis (16) questionários, o que totaliza cerca de cinquenta e três por cento 

(53%) de resposta. 
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A escolha pela realização pelo pré-teste no Campus Rio Verde, se deu por dois fatores: 

primeiro é um campus que possui cerca de onze (11) cursos de graduação, além de possuir 

cursos de mestrados e um doutorado; o campus é o segundo maior do IF Goiano e o segundo 

mais antigo (em 2017 completou 50 anos de criação).  

A aplicação do pré-teste permitiu ajustar o instrumento de pesquisa, eliminando assim 

perguntas redundantes e/ou que não atenderiam aos propósitos do estudo, direcionando as 

perguntas aos objetivos e suposições desta pesquisa. Mostrou-se, portanto, ação válida, pois 

reafirmou a força das hipóteses levantadas e direcionou que a fase da entrevista de grupo seria 

o momento crucial para evidenciar as práticas de leitura dos estudantes nas mídias sociais. 

O questionário passou por uma grande revisão, as respostas coletadas no pré-teste 

foram importantes para alterações realizadas no roteiro do Grupo Focal, na tentativa de 

dinamizar a entrevista de grupo e aprimorar o instrumento de coleta de pesquisa. Portanto, a 

pesquisa é relevante e os instrumentos ajustados puderam refletir as leituras dos estudantes do 

IF Goiano – Campus Urutaí nas mídias sociais. 

 

2.1.1 O locus da pesquisa: o IF Goiano - Campus Urutaí 

 

O IF Goiano – Campus Urutaí foi criado pela Lei nº 1.923, de 28 de julho de 1953, 

com o nome de Escola Agrícola de Urutaí, subordinada à Superintendência do Ensino 

Agrícola e Veterinário (SEAV), do Ministério da Agricultura. A Escola iniciou suas 

atividades em março de 1956, nas instalações da antiga Fazenda Modelo, oferecendo o curso 

de Iniciação Agrícola e de Mestria Agrícola. 

A sua denominação foi alterada de Escola Agrícola de Urutaí para Ginásio Agrícola de 

Urutaí, por meio do Decreto nº 53.558, de 13 de fevereiro de 1964. Em 1977, foi implantado 

o Curso Técnico em Agropecuária em nível médio, passando a instituição a ser denominada 

de Escola Agrotécnica Federal de Urutaí (Portaria n º 32, de 21 de dezembro de 1977). Já em 

16 de novembro de 1993, a então Escola Agrotécnica Federal de Urutaí foi constituída sob a 

forma de Autarquia Federal (Lei nº 8.731, de 16 de novembro de 1993), vinculada à 

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação 

(SETEC/MEC). Em 1997, foi implantada a Unidade de Ensino Descentralizada (UNED) de 

Morrinhos (GO), um projeto de parceria entre a União, o Estado e os municípios de Urutaí e 

Morrinhos. 
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Em 1999, no Campus Urutaí foi implantado o curso de Tecnologia em Irrigação e 

Drenagem, inserindo na realidade da instituição o ensino superior, mesmo antes de sua 

transformação em uma Instituição de Ensino Superior (IES). A escola se tornou Centro 

Federal de Educação Tecnológica de Urutaí por meio do Decreto Presidencial de 16 de agosto 

de 2002 e com o Decreto nº 5225, de 1º de outubro de 2004 passou a ser uma IES. Em 2003, 

iniciou a oferta do curso superior de Tecnologia em Sistemas de Informação, hoje 

denominado de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Em 2006, realizou o 

primeiro vestibular para o curso superior de Tecnologia em Alimentos e em 2007 passou a 

oferecer dois novos cursos superiores de tecnologia: Gestão Ambiental e Gestão da 

Tecnologia da Informação.  

Após a criação do IF Goiano, o Campus Urutaí também passou a ofertar os cursos de 

Bacharelado em Agronomia, Engenharia Agrícola e Medicina Veterinária e as Licenciaturas 

em Ciências Biológicas, Matemática e Química. Atualmente o campus está instalado em uma 

área de 512 hectares na região da estrada de ferro, no Sudeste do Estado de Goiás, o IF 

Goiano – Campus Urutaí completa em 2017, 64 anos de excelência na educação profissional. 

A Figura 1 mostra a atual estrutura do IF Goiano – Campus Urutaí. Novos prédios 

foram, e estão sendo construídos para abrigar os diversos cursos de nível médio, graduação e 

pós-graduação. Devido ao tamanho do campus viu-se a necessidade de se criar uma 

prefeitura, na qual a mesma tem a incumbência de cuidar da infraestrutura física dos prédios 

escolares e acadêmicos, administrativos, biblioteca, refeitório e alojamento para alunos. 

Figura 1 — Distribuição territorial do IF Goiano – Campus Urutaí em 2017 

 
Fonte: Google mapas, 2017. 

O Campus Urutaí dista cerca de 180 quilômetros da Capital, Goiânia (onde se localiza 

a Reitoria da instituição), e é o campus mais antigo do IF Goiano. A instituição possui 10 
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cursos de graduação, distribuídos nas seguintes modalidades de ensino: cursos superiores de 

tecnologia visando à formação de profissionais para os diferentes setores da economia; cursos 

de licenciatura, bem como programas especiais de formação pedagógica, com vistas na 

formação de professores para a educação básica, sobretudo nas áreas de ciências e 

matemática, e para a educação profissional; cursos de bacharelado e engenharia, visando à 

formação de profissionais para os diferentes setores da economia e áreas do conhecimento 

(PLANO DE..., 2014). 

O IF Goiano é uma autarquia federal que oferece educação superior, básica e 

profissional, especializada em educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades 

de ensino. Atende atualmente cerca de dez mil alunos2. Foi por meio da Lei 11.892, de 29 de 

dezembro de 2008, formando uma rede com 38 Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia. Estas instituições são fruto do reordenamento e da expansão da Rede Federal de 

Educação Profissional e Tecnológica, iniciados em abril de 2005 (PACHECO, 2011). 

Fazem parte da instituição os campi de Rio Verde, de Urutaí, Morrinhos, Ceres, Iporá, 

Trindade, Posse, Campos Belos, Ipameri, Catalão, Cristalina, Hidrolândia e a Reitoria como 

órgão de administração central (PLANO DE..., 2014). A Figura 2 mostra a abrangência do IF 

Goiano no Estado de Goiás, contemplando várias regiões, assumindo assim sua característica 

multicampi. 

Figura 2 — Distribuição geográfica do IF Goiano no Estado de Goiás3 

 
Fonte: Portal do IF Goiano, 2017. 

A Instituição oferece Cursos Superiores de Graduação (Tecnólogos, Bacharelados e 

Licenciaturas) e de Pós-Graduação (Lato sensu e Stricto sensu). Também são oferecidos 

                                                           
2 Dados do Plano de Desenvolvimento Institucional, 2014. 
3 Imagem disponível no link: https://www.ifgoiano.edu.br/home/index.php/component/content/article?id=1579 
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cursos de educação profissional técnica de nível médio, o IF Goiano atua preferencialmente 

na forma integrada, atendendo também ao público de jovens e adultos, por meio do Programa 

Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de 

Educação Jovens e Adultos (Proeja). 

Para Faria (2015) a vocação do IF Goiano de oferecer cursos, em sua maior parte, na 

área das ciências agrárias, deve-se à própria natureza do estado de Goiás que, devido à sua 

origem agrícola, apresenta traços de uma herança agropastoril, em especial no interior, onde 

estas escolas estão localizadas. 

Bueno (2015, p. 67) afirma que “no que diz respeito à regulação, avaliação e 

supervisão das instituições e de cursos de educação superior”. Portanto o IF Goiano possui 

característica de universidade, dinamizando a sua estrutura pedagógica, atendendo variadas 

modalidades de ensino. 

Sobre o ambiente universitário, FUJITA (2005) elucida que a universidade é um 

organismo vivo, um agrupamento de pessoas em permanente interação com atividades 

específicas, cuja dinâmica utiliza e elabora documentos para registro e difusão do 

conhecimento em um processo cumulativo. Na universidade sabe-se que o principal insumo é 

o conhecimento e por isso a informação é uma das principais demandas dessa comunidade 

que possuem conhecimento e o compartilham para promover a geração de mais conhecimento 

a ser registrado e divulgado. 

Tendo como missão institucional consolidar uma práxis educativa que contribua para a 

inserção social, à formação integradora e à produção do conhecimento, para alcance da 

missão institucional, o IF Goiano possui como matéria-prima, em uma abordagem geral a 

informação. 

A educação profissional e tecnológica pressupõe, portanto, “uma qualificação 

intelectual, ampla o suficiente para permitir o domínio de métodos analíticos e de múltiplos 

códigos e linguagens para consolidar, por sua vez, uma base sólida para a construção contínua 

e eficiente de conhecimentos específicos” (PLANO..., 2014, p. 45). Assim torna-se evidente a 

importância dos campi do IF Goiano, entre eles o Campus Urutaí. 

E a percepção no universo deste estudo, as práticas de leitura, se fez interessante e 

instigante, como se dão essas práticas de leitura nas mídias sociais, no contexto do Instituto 

Federal Goiano – Campus Urutaí, para que esta instituição dialogue e construa bases sólidas 

em seus cursos e assumam propósitos novos, aliando a tradição centenária, que não pode ser 

apagada na história brasileira da educação profissional e tecnológica. 
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3 UMA VIAGEM PELA HISTÓRIA DA LEITURA NA SOCIEDADE: dos 

primórdios à mediatização 

 

O objetivo deste capítulo é oferecer fundamentação teórica acerca da história da leitura 

durante os primórdios da humanidade aos dias atuais. Será abordada a importância que a 

leitura teve (e ainda tem) nos processos de comunicação e como ambas caminharam lado a 

lado por todos os períodos históricos da sociedade. É indispensável retratar esse período, pois 

o que se vive na atualidade é fruto das transformações ocorridas em outrora. Também esta 

fundamentação proposta contribuirá para de reforçar a relevância deste estudo no campo da 

Comunicação. 

Nos últimos anos as transformações tecnológicas possibilitaram que novos espaços e 

novas formas de interlocução surgissem e se aprimorassem. Castells (2010) afirma que houve 

um importante invento ocorrido por volta de 700 a.C., que foi o alfabeto. O autor afirma que 

tal invenção preencheu a lacuna entre o discurso oral e o escrito, porém a alfabetização só 

veio se concretizar séculos mais tarde, após a invenção e difusão da imprensa. O alfabeto no 

ocidente proporcionou a criação de toda infraestrutura mental de comunicação, baseada no 

conhecimento. 

Uma nova revolução ocorreu praticamente 2700 anos depois, por meio de uma 

transformação tecnológica, ou seja, a integração de vários modos de comunicação em uma 

rede interativa. Assim Castells (2010) afirma que muda a forma de comunicação. E a 

comunicação molda a cultura, sendo assim o novo sistema tecnológico mudará o sistema de 

crenças e códigos de todos os povos. 

A internet permitiu novas formas de comunicação e leitura. “A atual dimensão da 

tecnologia na vida social contemporânea mostra que são nos espaços existenciais de produção 

de sensações, do vivido coletivamente, que podemos entender as formas do imaginário 

contemporâneo” (LEMOS, 2013, p. 104). 

A humanidade vive, na atualidade, uma interatividade virtual, na qual o sujeito pode 

estar conectado a várias pessoas em diversas localidades ao mesmo tempo, estando dentro de 

um quarto ou de um ônibus. Esse ambiente permite formar um espaço habitado, onde o 

sentido tem lugar e molda a colaboração e as sucessivas aproximações das pessoas. Para 

Lemos (2013, p. 111), “a interatividade é ao mesmo tempo uma interação técnica (do tipo 

analógico-mecânico) e social.” É técnica, pois utiliza dispositivos eletrônicos para realizar 
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essa interação, mas é social, pois conecta pessoas em diferentes pontos do planeta 

simultaneamente. 

Portanto, para compreender as variadas formas de leitura com a qual se vivencia na 

atualidade, é indispensável aprofundar os estudos e abordar a história da leitura desde seus 

primórdios. “À primeira vista, a ideia da história da leitura talvez pareça estranha, pois a 

maioria das pessoas considera ler uma atividade normal” (BRIGGS; BURKE, 2004, p. 67). Se 

for observado sob essa perspectiva, tal afirmação seria totalmente verdadeira se fosse 

desconsiderado as transformações que a leitura sofreu ao passar dos anos. 

As interações decorridas da mediatização são importantes para se compreender a 

história da leitura que caminha ao lado da história da comunicação, pois uma atividade que 

para muitos é normal (e até banal), por muitos anos foi destinada aos nobres e ao Clero, 

excluindo grande parcela da sociedade4. Para compreender a dinamicidade do mundo da 

leitura no contexto atual, é primordial percorrer o caminho história da humanidade, 

perpassando também, pelos processos de comunicação. 

 

3.1 Pontuações históricas do ato de ler e comunicar 

 

Contar a história da leitura nos remete aos primórdios da civilização humana. Os 

povos primitivos se comunicavam por meio de símbolos, gestos, urros, posturas para 

transmitir determinada informação. Temer e Nery (2009, p. 18) salientam que “na mesma 

medida em que essa linguagem foi evoluindo e sofisticando-se, também este indivíduo foi 

evoluindo de sua condição pré-humana para a condição de humana, propriamente dita (homo 

sapiens)”. 

De qualquer modo, a humanidade chegou à associação dos sons e gestos para designar 

um objeto, dando origem ao signo, conforme Bordenave (1982) afirma, a história mostra que 

estes povos encontraram formas de associarem um determinado som ou gesto a certo objeto 

ou ação. Assim nasceram os signos, isto é, para o autor, qualquer coisa que faz referência à 

outra coisa ou ideia, e a significação, que consiste no uso social dos signos. 

Com o desenvolvimento da fala pode-se transmitir seus conhecimentos e sensações 

pela fala. As civilizações que seguiram desenvolveram formas de comunicação. Durante 

séculos, a arte da oratória foi à base dos ensinamentos, sendo por meio do diálogo que os 

mestres ensinavam seus aprendizes, fazendo dos leitores apenas ouvintes. 

                                                           
4 Ainda, nos dias atuais, encontramos situações parecidas em que a leitura não está acessível a uma parcela da 

população, em especial nos países mais pobres. 
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A invenção de certa quantidade de signos levou a humanidade a criar um processo de 

organização para combiná-los entre si, caso contrário, a utilização dos signos 

desordenadamente dificultaria a comunicação. Foi essa combinação que deu origem à 

linguagem segundo Bordenave (1982) quando diz que “de posse de repertórios de signos, e de 

regras para combiná-los, o homem criou a linguagem”. Certamente a afirmação do autor 

refere-se à linguagem verbal (oral ou escrita) bem articulada e não à linguagem em sua 

acepção mais genérica que inclui a possibilidade dos povos emitirem sons guturais a fim de 

expressar sensações. 

Durante seu desenvolvimento, a civilização humana foi substituindo a representação 

visual, pela sonora, assim, a linguagem foi adquirindo natureza oral. Diversos povos 

desenvolveram métodos para se comunicarem, estabelecendo códigos de comunicação, entre 

esses povos destacam-se os fenícios5. Estes foram os maiores difundidores da comunicação, 

por meio do seu comércio marítimo, estreitando distâncias e acontecimentos, tendo sido, 

inclusive, os inventores do alfabeto, facilitando assim a maior comunicação em todas as áreas 

do conhecimento antigo. 

De acordo com Briggs e Burke (2006), o papel, tal qual como se conhece, surgiu na 

China no início do século II da era Cristã, por meio de um oficial da corte chinesa, a partir do 

córtex de plantas, tecidos velhos e fragmentos de rede de pesca. Na Idade Antiga os diversos 

povos guardavam informações em tijolos de barro ou faziam seus livros em folhas de 

palmeiras. Os maias e os astecas, antes do descobrimento das Américas, escreviam os livros 

em um material macio existente entre a casca das árvores e a madeira. Os romanos escreviam 

em tábuas de madeira cobertas com cera, os egípcios desenvolveram a tecnologia do papiro, 

uma planta encontrada às margens do rio Nilo, suas fibras unidas em tiras serviam como 

superfície resistente para a escrita hieroglífica. 

Os signos sonoros e visuais foram os primeiros a serem utilizados pela humanidade a 

fim de vencer a distância. A utilização desses artefatos caracteriza a tecnologia da 

comunicação em seus primórdios, já que, por meio deles a mensagem humana vence o âmbito 

familiar e grupal. Mas somente com a invenção da escrita, por volta do século IV antes de 

Cristo (a.C), é que o homem encontrou uma solução mais definitiva para o problema do 

alcance, já que a mensagem escrita pode ser levada de um lugar para outro. Mais do que isso, 

a escrita marca o início do estudo do campo histórico, uma vez que, sem ela, “poucos 

                                                           
5 Esta civilização se desenvolveu na Fenícia, território do atual Líbano. Os fenícios eram povos de origem 

semita. 
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especialistas ousam fazer assertivas, e a maior parte das interpretações é tão genérica e 

cautelosa que quase nada revela sobre a vida na pré-história” (GONTIJO, 2004, p. 48). 

Temer e Nery (2009) afirmam que os gregos foram os primeiros povos do ocidente 

que desenvolveram regras e normas da boa argumentação, baseando na elegância e no 

convencimento. Os gregos desenvolveram as primeiras reflexões sobre o uso da linguagem e 

entre os vários pensadores gregos, Aristóteles “argumentou ser o homem um animal que fala, 

e baseou a sua obra Ética nessa capacidade diferenciada do ser humano” (TEMER; NERY, 

2009, p. 19). 

Segundo Briggs e Burke (2006, p. 11), “a retórica – estudo da arte de se comunicar 

oralmente e por escrito – era muito valorizada na Grécia e na Roma antigas. Foi estudada na 

Idade Média e com maior entusiasmo no Renascimento”. A humanidade descobriu que as 

palavras ou nomes de objetos eram compostos por unidades menores de som, descobrindo, 

portanto, os fonemas e, consequentemente, a possibilidade de representar os objetos e as 

coisas por meio destas unidades. Essa descoberta permitiu o surgimento da escrita, na qual os 

signos representam sons. A comunicação é uma ação que visa atingir o receptor e provocar 

uma mudança, ou seja, toda ação de comunicação tem um objetivo e pretende obter uma 

reação (TEMER; NERY, 2009). 

Manguel (2009) relata como se dava a leitura de imagens, essas que eram e ainda são 

relevantes no texto, pois auxiliam o leitor na compreensão textual. Para aqueles que não têm o 

domínio da leitura do texto escrito, a imagem é ferramenta essencial para a compreensão 

leitora, pois podem comparar a uma língua estrangeira, da qual tenhamos nenhum 

conhecimento, se o texto possui gravuras em suas páginas, logo o leitor as interpretará, lerá. 

Por volta do ano 400 depois de Cristo (d.C.), a contemplação de imagens era comum, 

geralmente se pintava cenas do Velho e Novo Testamento, assim como de santos nas paredes 

e tetos de igrejas e capelas para que os iletrados pudessem venerar e interpretar o que viam. 

Segundo Gontijo (2004), a combinação dos sons em sequências pode, além de 

descrever objetos, representar ideias. A possibilidade dos signos gráficos serem representados 

por unidades de sons menores que as palavras surgiram as letras. Com elas, formaram-se os 

alfabetos. Antes que o alfabeto tomasse a forma tal qual se conhece atualmente, ele passou 

por inúmeras transformações. Primeiro surgiram os silabários, que consistiam num conjunto 

de sinais específicos para representar cada sílaba chegando muito tempo depois ao alfabeto 

greco-latino. 
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Atualmente, existem livros de variadas formas, tamanhos e materiais, produzidos em 

grandes quantidades, o que não ocorria quando do seu surgimento, em que os escritos 

consistiam em blocos de argila quadrados, chamadas tabuletas mesopotâmicas. Para construir 

um livro, eram necessárias várias tabuletas que eram mantidas numa bolsa ou caixa de couro. 

Outro material utilizado para tal é conhecido como papiro6, este que podia ser transformado 

em rolos manuseáveis e portáteis.  

Além desses, houve o pergaminho, nome dado ao material feito de pele de animal, 

geralmente de cabra, carneiro, cordeiro ou ovelha, preparada para nela se escrever, podiam ser 

cortados ou dobrados em diversos tamanhos, sendo também um material resistente, macio e 

mais barato que o papiro. O códice7 (Figura 1), ou feixe de páginas encadernadas eram os 

manuscritos gravados em madeira, em geral do período da era antiga tardia até a Idade Média. 

O códice é um avanço do rolo de pergaminho, e gradativamente substituiu este último como 

suporte da escrita. O códex, por sua vez, foi substituído pelo livro impresso, o que usamos até 

os dias atuais. 

Figura 3 — Códice medieval com iluminuras8 

 
Fonte: Site História do Mundo, 2017. 

Mas, ainda assim, por séculos, a cultura dos povos continuou sendo transmitida oral e 

visualmente. Durante a Idade Média a sociedade não tinha acesso à linguagem escrita, que era 

restrita aos monges e às pessoas letradas (TEMER; NERY, 2009). Enquanto a linguagem se 

desenvolvia, os suportes e meios de comunicação também iam se aperfeiçoando. O 

surgimento do papel, inventado pelos chineses, substituiu as superfícies de pedra, os papiros e 

os pergaminhos de couro, então utilizados para a escrita. 

Antes que a tecnologia ocidental de impressão surgisse para disseminar os textos, as 

cópias manuscritas circulavam entre os poucos que decifravam seus códigos. Briggs e Burke 

                                                           
6 Planta perene da família das ciperáceas cujo nome científico é Cyperus papyrus 
7 Ou codex, da palavra em latim que significa "livro", "bloco de madeira" 
8 Arte de ilustração dos códices. Imagem disponível em: 

http://historiadomundo.uol.com.br/curiosidades/historia-leitura.htm 
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(2004, p. 19) contam que “nas expedições que fazia, Alexandre, o Grande, carregava consigo 

um porta-joias com a Ilíada de Homero,” e que, “além disso, uma grande biblioteca com cerca 

de meio milhão de manuscritos foi erguida na cidade que levou seu nome, Alexandria”. 

O período medieval foi caracterizado pela adoção de uma cultura essencialmente oral. 

Os sermões, transmitidos pelo Clero (Igreja Católica), eram um meio importante em 

disseminar a informação. “Foi somente pouco a pouco, a partir do século XI, que a escrita 

começou a ser empregada por papas e reis para uma variedade de propósitos práticos, 

enquanto a confiabilidade na escrita como registro se desenvolveu ainda mais lentamente” 

(BRIGGS; BURKE, 2006, p. 20). 

Durante a Idade Média, leitura e a escrita eram restritas somente aos nobres e ao 

Clero, que eram intitulados como “seres privilegiados”. Essa população era alfabetizada nos 

mosteiros e nas abadias9, onde se localizavam as únicas escolas e bibliotecas da época10. Eram 

nestes locais que se preservavam e restauravam textos antigos da herança greco-romana. A 

educação formal entrou em crise durante a Alta Idade Média, ficando restrita somente ao 

clérigo. 

Neste período, a Igreja manteve total domínio sob qualquer forma de comunicação que 

pudesse se expressar além dos seus interesses. As escolas episcopais garantiram a formação 

do clero, enquanto nos mosteiros, eram realizadas as leituras e a cópia de todos os textos da 

era greco-romana.  

A partir deste momento a leitura assume caráter religioso, restringindo o ensino 

somente para àqueles que seguiriam a vocação religiosa. Milhares de obras foram censuradas, 

pois suas ideias não se adequavam às normas da igreja. A escrita passa a ser símbolo sagrado, 

vinculando-se a opinião de que os demais indivíduos só poderiam, em sinal de respeito, 

escutar e memorizar tais ensinamentos sagrados, sem o direito de contestá-los ou interpretá-

los. 

O conceito de civilidade, de acordo com Chartier (2003) destina-se a disciplinar as 

condutas, a encarnar-se em gestos e dizeres. No início do Antigo Regime francês, tais 

premissas materializavam-se sob a forma de livros e textos. Apesar da maioria da população 

ser analfabeta, neste recorte histórico, a palavra e a imagem permanecem essenciais e o 

escrito impresso já desempenha um papel extremamente importante na circulação dos 

                                                           
9 Propriedade destinada à residência de monges, com igreja, granja e várias outras dependências, não somente 

agrícolas, mas também de administração senhoril. 
10 Na Europa Ocidental. Além disso, haviam as bibliotecas reais, como a da França fundada no século XIV. 
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modelos culturais. Apesar da massa iletrada, sua cultura é normatizada pelo livro que também 

autoriza usos próprios, livres e autônomos. 

Na França, durante a Idade Média, por exemplo, vários textos eram destinados por 

autores e editores à recitação pública, com a mediação de uma voz que os lia para populares, 

nos espaços públicos. A democratização da leitura só foi ocorrer com o advento da sociedade 

burguesa, quando uma maior parcela da população foi alfabetizada e pôde ter acesso a livros, 

jornais e outros impressos como objetos de consumo (PAULINO et al., 2001). 

A literatura ficou restrita durante séculos. Livros específicos da cultura de muitos 

povos viram-se amordaçados durante o período de atuação da Santa Inquisição. “[...] na 

impossibilidade de acesso aos livros, objetos raros e indecifráveis para muitos, a leitura era 

feita em grupos por um lector, isto é, um homem que detinha a posse do livro e sabia ler” 

(PAULINO et al., 2001, p. 15, grifo do autor). 

O ato da leitura de grande parte da sociedade estava profundamente relacionado com 

suas vidas cotidianas e com a elaboração de visões de mundo originais e muitas vezes 

contrárias às interpretações defendidas pela Igreja Católica, ou seja, o que caracterizava essas 

leituras, feitas por populares, era a diversidade do uso dos textos e não apenas os livros que 

esses leitores não aristocratas tinham acesso. 

Durante o período da Idade Média a assimilação de um manuscrito ocorria de forma 

diversa do que a tipografia possibilitou. McLuhan (1977) afirma que quando um copista 

moderno levanta os olhos do manuscrito que tem à sua frente a fim de escrever, leva em seu 

espírito uma reminiscência visual do que viu. O que escriba medieval levava consigo era uma 

lembrança auditiva e, provavelmente, em muitos casos, a lembrança de uma só palavra de 

cada vez. 

Somente por meados do século XI, a Igreja foi perdendo aos poucos sua influência 

sobre o ensino, devido ao crescimento das atividades comerciais e manufatureiras, 

propiciando assim, o aumento das zonas urbanas. Mesmo com a perda da influência do clero 

na vida das pessoas, “antes disso e também depois, não apenas a Igreja, mas também o 

Estado, ou os dois juntos, controlam a leitura na vida doméstica, na escola e na sociedade” 

(PAULINO et al., 2001, p. 16-17). Devido ao desenvolvimento social e econômico, a 

necessidade de instrução da população se tornou cada vez maior. Com isso, surgiram as 

primeiras escolas públicas. 

No final da Idade Média, a importância do papel cresceu com a expansão do comércio 

europeu e tornou-se produto essencial para a administração pública e para a divulgação 
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literária. Para McLuhan (1977), o caminho do progresso humano deve ser investigado a partir 

da evolução tecnológica ― os avanços técnicos marcam as diversas fases e estágios de 

civilização. Para o autor, uma das maiores “mutações” da história da civilização foi à 

invenção da imprensa com tipos móveis, creditada a Gutenberg, em torno de 1450. 

Johannes Gutenberg, ferreiro Alemão, desenvolveu a prensa de Gutenberg que 

revolucionaria toda a impressão dos documentos. Ele usava moldes de letras em chumbo, 

embebidos em tinta e ordenados de maneira a formar o texto pretendido. A necessidade de 

Gutenberg em criar uma máquina que reproduzisse livros nasce em 1434, quando se associou 

a um comerciante que o financiou para realizar a impressão da bíblia. A imprensa de 

Gutenberg é uma adaptação daquelas usadas para espremer o suco das uvas na fabricação do 

vinho, com as quais Gutenberg estava familiarizado, pois onde nasceu e viveu se localizava 

no vale de uma região vinícola. Sua prensa usava tipos móveis de metal. 

Burke (2003) afirma que após Gutenberg inventar o processo de impressão com 

caracteres móveis (a tipografia), o papel passou por um processo de adaptação. Diversas 

fábricas foram criadas, a partir daí o papel deixa de ser artigo de luxo e torna-se mais barato. 

A invenção da prensa proporcionou ao livro sua popularização na sociedade. 

Os livros manuscritos eram caríssimos porque exigiam sempre o mesmo trabalho 

qualquer fosse o número de exemplares produzidos. Com a tipografia, tudo muda. Depois de 

feita a composição do texto com os tipos de metal, infinitas cópias podiam ser tiradas com o 

aproveitamento da mesma mão-de-obra inicial, cujo custo vai se diluindo nos exemplares 

sucessivos. 

Briggs e Burke (2006) elucidam que no início da Idade Média, o problema era a 

escassez de livros, já no século XVI a situação era oposta. Ainda, segundo os autores, um 

escritor italiano “queixou-se em 1550 de que havia tantos livros que não temos nem tempo de 

ler os títulos” (BRIGGS; BURKE, 2006, p. 27). Para a sociedade daquele período, os livros 

eram um oceano no qual os leitores tinham que navegar, ou uma enchente de material 

impresso em que era difícil não se afogar. 

Trazendo a afirmação dos autores para os dias atuais, vive-se uma situação parecida ao 

início da era moderna, porém os livros se multiplicaram a milhares em ambientes virtuais, 

surgiram formas variadas de leitura, principalmente a leitura nas mídias sociais, na qual é 

possível ler, comentar, produzir novo conteúdo e interagir com outras pessoas. Os fluxos de 

informações tornam os leitores atuais ‘ilhados’ em meio a um ‘mar de leituras’ que a cada 

momento se multiplicam, são leituras instantâneas. 



48 

 

 
 

Briggs e Burke (2006) ressaltam ainda que com a multiplicação dos livros impressos, 

as bibliotecas tiveram que ser ampliadas, o que tornou impossível encontrar um livro 

específico entre as estantes sem o auxílio dos catálogos. Na segunda metade do século XVI, 

os compiladores de catálogos passaram a imprimir as bibliografias acerca dos acervos das 

bibliotecas, porém com o tempo o grande volume de obras, foi necessário implantar novos 

tipos de catálogos e formas de organizar a informação, surgindo assim às listagens por 

assunto, o que mais tarde resultou na criação de códigos de catalogação, classificação e 

indexação das obras, proporcionando uma recuperação da informação mais eficiente. 

Chartier (1998) destacou a questão do papel social de duas modalidades de leitura: a 

silenciosa e a que é feita em voz alta. A experiência com o impresso e com as práticas de 

leitura tinham lugares sociais específicos e privilegiados, como por exemplo, as bibliotecas 

onde haviam livros técnicos consultados pelo mestre e seus ajudantes para a realização do 

ofício, as assembleias religiosas e as confrarias jocosas. 

No campo, essa relação era extremamente reduzida. As audições dos livros eram 

excepcionais e ocorriam, de maneira irregular, sob a forma das vigílias camponesas e da 

leitura senhorial. Chartier (2003) também aborda as estratégias utilizadas pelas editoras do 

período a fim de atingirem esses leitores populares. Como a relação com o escrito não é uma 

relação com os livros, a “aculturação tipográfica” da população urbana dá-se por meio de 

outros suportes, considerados mais efêmeros e modestos pelo autor. 

Os livretos baratos também foram fundamentais para a disseminação da cultura escrita 

no período. Eles eram constituídos por textos que não mais pertenciam à cultura das elites. 

Muitos textos medievais serviam de enredo para estes livros em um período no qual as 

leituras eruditas os tinham abandonado. Havia uma distinção muito radical entre dois tipos de 

público (popular e erudito) e os próprios impressores editavam dois tipos de materiais visando 

suas respectivas clientelas, usos e circulações, que não eram os mesmos para todos. 

Os livros assumiram variadas formas ao longo dos tempos, porém a que prevaleceu foi 

aquela que permitia o leitor mantê-los confortavelmente nas mãos. Com a evolução do livro, 

muitas pessoas aprenderam a ler, incluindo mulheres, homens e crianças, pois antes só os 

homens aprendiam a ler. A imprensa proporcionou um súbito aumento na produção livreira e 

atrelado a isso surgiram vários formatos de livro, tais como: em forma de coração, 

minúsculos, que cabiam numa mão de criança, volumosos como as Bíblias, mas também finos 

como os in-octavos (CHARTIER, 2003), pois uma única folha produzia um livrete de apenas 

dezesseis páginas, como alguns modelos de cordel. 



49 

 

 
 

A forma de ler ganhou novos contornos, com o passar do tempo, as barreiras impostas 

pelo Clero à leitura “foram derrubadas11”, aumentando assim a amplitude aos demais povos. 

Obras que eram editadas em latim foram traduzidas nas línguas nacionais. 

A leitura feita oralmente também foi dando lugar à leitura silenciosa, nas bibliotecas 

ou em espaços reservados nas residências. “À medida que a prensa tipográfica de Gutenberg 

foi enchendo o mundo, apagava-se a voz humana. Os homens começaram a ler em silêncio e 

passivamente como consumidores” (MCLUHAN, 1977, p. 337). A voz, a partir desse 

momento está internalizada no consciente de cada ser humano e os locais onde se 

costumavam ouvir as leituras se calaram ou tiveram redução significativa. 

Para Chartier (1998) a partir do século XVIII, a história das práticas de leitura tornou-

se também da liberdade na leitura. Algumas imagens que representam o leitor o trazem de 

maneiras as mais diversas representadas no ato de ler em movimento, andando ou lendo na 

cama e não apenas em seus gabinetes em um espaço retirado e privado, sentados e imóveis. 

A figura do leitor, dos textos impressos, surge na Europa, aproximadamente, no século 

XVIII, quando a impressão dos livros passa do modo artesanal para o modo empresarial, 

possibilitando assim um maior acesso e um número de livros maior do que no período 

anterior, com a invenção da imprensa. Para Briggs e Burke (2004, p. 67), “os estilos de leitura 

realmente se alteraram entre 1500 e 1800. Cinco tipos de leitura merecem uma atenção 

especial: crítica, perigosa, criativa, extensiva e privada”. 

A leitura crítica era consequência dos efeitos da impressão gráfica, em que se 

ampliavam as oportunidades de se compararem diversas opiniões em obras diferentes, 

obtendo assim, um campo aberto para maiores reflexões, possibilitando diferentes abordagens 

sobre o mesmo assunto. 

A leitura perigosa consistia em uma forma de praticar a leitura silenciosa (assunto a 

ser tratado mais adiante), em locais privados e “autoridades seculares consideravam a leitura 

sem supervisão como atividade subversiva” (BRIGGS; BURKE, 2004, p. 68). A leitura 

criativa permite aos leitores interpretar o texto de múltiplas formas, divergindo das intenções 

do autor. Tal prática é comumente praticada nos dias atuais. 

A leitura extensiva que consiste nas práticas de folhear, ver os capítulos durante a 

consulta para buscar alguma informação específica. Esse tipo de leitura ocorre quando se 

precisa buscar alguma informação e ela se dispõe em variadas obras, a leitura extensiva 

                                                           
11 Como se sabe, a censura às leituras perdurou (e ainda perdura) por muitos anos. O que houve, de fato, foi a 

perca da influência da Igreja Católica, porém o Estado passou a controlar o conteúdo lido pelas sociedades. 
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permite ao leitor buscar a informação, fugindo do padrão da leitura convencional, ou seja, a 

leitura página por página. 

A leitura privada é outra forma de leitura silenciosa. A mudança no formato dos livros 

possibilitou o folhear e, consequentemente, a dedicação de um maior tempo destinado às 

leituras. Assim foram surgindo locais específicos para ser feito esse tipo de leitura, como o 

surgimento das bibliotecas públicas. 

Com a impressão e popularização dos livros, a leitura torna-se essencial para a 

integração entre as pessoas e exige do leitor o domínio de sua técnica, diante das 

diversificadas formas de comunicação. O número de leitores teve um crescimento 

significativo, assumindo dimensão ampla do que apenas decodificar sinais e símbolos. Burke 

(2003) ressalta que as novas habilidades de leitura (ou modos de alfabetização) começaram a 

ser requeridos para entender mapas, tabelas de números, etc. 

Ainda segundo o autor, a proliferação dos livros levantou o problema de como 

comparar diferentes relatos do mesmo fenômeno sem perda de tempo. “Uma roda de livros, 

projetada para sustentar simultaneamente diversos volumes abertos, tornou mais fácil a tarefa 

de cotejo. Uma roda desse tipo, que remonta ao final do século XVI, está preservada na 

biblioteca Herzog-August em Wolfenbüttel” (BURKE, 2003, p. 165). 

As bibliotecas surgem como lugares da leitura e disseminação de conhecimento. Elas 

tiveram grande importância na disseminação de uma ‘nova’ prática: a leitura silenciosa. 

Também foram pioneiras no formato de compartilhamento de uma mesma obra a inúmeras 

pessoas, democratizando o acesso à leitura e à informação. Compreendem-se implicações 

sociais do desenvolvimento dos hábitos da leitura silenciosa e identificar como e porque 

práticas leitoras coletivas orais sofreram determinadas mudanças a partir da idade moderna. 

Durante a Idade Média, a Igreja Católica possuía bibliotecas nos mosteiros, destinada 

ao Alto Clero e aos Copistas, ao qual transcreviam os escritos manualmente. McGarry (1999, 

p. 113-114) afirma que as bibliotecas monásticas “eram a personificação institucional da fé 

religiosa”, mas que tiveram atuação mais efetiva quando passou a considerar os estudos 

clássicos, considerados pagãos à época. 

Segundo o autor, no final do século XII a Universidade de Paris (de origem de escola 

monástica), tornou-se “o centro da filosofia escolástica que tentava conciliar o cristianismo 

com o pensamento filosófico grego e gerava uma nova literatura profissional que ultrapassava 

em grande medida os escritos medievais antigos” (MCGARRY, 1999, p. 114). 



51 

 

 
 

Com a ampliação dos estudos das universidades medievais, os copistas tentavam 

conseguir “atender a demanda” de livros e enviar a estas instituições. Cerca de dois séculos 

antes da invenção da prensa tipográfica, já havia uma grande necessidade de se ampliar as 

bibliotecas no meio acadêmico. 

Burke (2003) afirma que durante o Renascimento, as bibliotecas públicas ganharam 

destaque por concentrar o conhecimento e disponibilizar acesso livre aos variados leitores. 

Mesmo assim, ainda não era uma leitura democrática, pois ainda uma grande parcela da 

população não sabia ler, sendo grande empecilho na democratização do conhecimento, sendo 

esses reféns a leituras e interpretações de terceiros. 

Entre os séculos XVI e XVIII, por ser mais difundido o ato da leitura, houve o 

surgimento e desenvolvimento de novas práticas leitoras e, sem dúvida, a que mais se 

destacou foi à capacidade de ler silenciosamente. Essa forma de ler era considerada um dos 

principais elementos da evolução cultural e, em certa medida, política da Idade Moderna. Isso 

está relacionado com todo o processo de individualização que marca as transformações da 

vida moderna em direção a um modo de vida cada vez mais antropocêntrico e até laico. Pois o 

ato de ler em silêncio protege o leitor dos controles de sua comunidade e dos controles de 

instituições, principalmente da Igreja (BURKE, 2003). 

Para o autor essas práticas de leitura ajudaram a criar grandes comunidades de leitores, 

nos quais todos se reuniam para lerem seus livros, jornais, etc., que liam no café da manhã, 

nas ruas ou no trabalho. Todavia, mesmo entre a elite, as práticas antigas de leitura não foram 

completamente anuladas. A leitura em voz alta entre um grupo de amigos, vizinhos ou até de 

companhias casuais foram importantes formas de sociabilidade entre os séculos XV e XVIII.  

Entretanto, tais práticas coletivas eram predominantes nos meios populares, tanto no 

campo ou nos meios urbanos. Nesse setor social, a leitura em voz alta geralmente era feita 

pelos poucos que sabiam ler para ouvintes que não sabiam ou não liam com fluência. Os 

temas de tais leituras eram variados, indo desde cartazes, livros de oração, romances de 

cavalaria e outros. Em oficinas, praças ou até em auditórios populares, as pessoas ouviam e 

debatiam leituras. 

As bibliotecas públicas, no período moderno, facilitaram o acesso aos livros e à 

informação, porém nem todos tinham o direito de ler. Uma grande parcela da população 

continuava analfabeta, o que impedia o acesso à leitura ficando à mercê de terceiros para que 

estes lessem por ele. As mulheres, por muitos séculos tiveram suas leituras controladas, ou 

então eram negadas a elas a possibilidade de aprender a ler e a escrever. 
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No século XIX, após a Revolução Francesa, o espaço público começa a ser 

considerado como nocivo à ordem da nova sociedade liberal burguesa que cria lógicas 

controladoras e excludentes, principalmente, para dominar as camadas populares que 

auxiliaram a derrubada do Antigo Regime (CHARTIER, 2003). Na nova lógica, a intimidade 

da vida doméstica torna-se uma espécie de tirania, prevalecendo sobre as formas públicas e 

coletivas de convivência. Isso atingiu as práticas leitoras que passaram a ser objeto de 

vigilância e de expressão na vida burguesa. Ou seja, a leitura individual no espaço privado, 

por leitores de textos que difundiam a moral burguesa foi incentivada e valorizada, em 

detrimento dos hábitos populares de se reunir para ler ou contar histórias. 

Esse vínculo entre a decadência da vida pública e a forma de leitura – individual e 

silenciosa – predominante nas cidades modernas explica porque, nos grandes centros urbanos 

da Europa, os grupos sociais, controlados ou excluídos pela nova lógica da vida moderna, 

passaram a buscar formas de resistência por meio do ato da leitura coletiva e em voz alta, na 

contramão da ideologia individualista. 

De acordo com Briggs e Burke (2004), a atividade de ler silenciosamente por parte das 

mulheres, principalmente a leitura de obras de ficção, eram discutidos por escritores homens a 

partir do século XVI. As pinturas da época retratavam a leitura das mulheres (Figura 4), em 

que elas liam em seus respectivos aposentos livros de poesias, porém controlados por seus 

esposos ou patriarcas. 

Figura 4 — “A leitora” (la lectrice), óleo de Jean-Honoré Fragonard (1770-1772) 12 

 
Fonte: Wikipedia, 2017 

                                                           
12 Imagem disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Escolas_literárias 
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Dessa forma, operários e mulheres formavam grupos de leitura, trocavam cartas, liam 

e procuravam textos de todos os tipos que denunciassem a face controladora e excludente das 

grandes cidades burguesas, ao mesmo tempo, que rejeitavam publicações de caráter moralista. 

O crescimento da alfabetização em massa e o grande desenvolvimento da indústria 

editorial na Europa, possibilitaram o surgimento desse novo público de leitores, composto de 

mulheres, crianças e operários. Apesar dos lucros que se conseguiam com esse novo tipo de 

leitor, a elite sociocultural considerou perigosa a disseminação da leitura nas camadas 

marginais e criou mecanismos para disciplinar e desvalorizar as práticas leitoras populares, 

femininas e operárias. A formação de conceitos, imagens e discursos do que é a leitura e o 

leitor e, a acima de tudo, a imposição do que as pessoas deveriam ler ou não ler, conforme o 

grupo social ou o gênero foram algumas das estratégias usadas pelos grupos dominantes. 

A burguesia alemã criou várias formas de dominar e desfazer esses encontros de 

leitura, que permitiam muitas mulheres ter experiências públicas. Tais ações repressivas 

foram feitas por meio do controle da redistribuição de livros, da censura e, principalmente, da 

determinação em reduzir os tipos de leitura das mulheres aos romances históricos sem 

referência ao presente, à literatura de grande tiragem e às revistas femininas, repletas de 

modelos de vestidos, ensinamentos, conselhos e folhetins. A publicação periódica foi outro 

meio usado para o mesmo fim. Surgiram milhares de revistas e jornais femininos que 

mergulhavam as leitoras num mundo de vestidos, histórias de amores impossíveis e 

conselhos. 

Manguel (2009) afirma que o gênero “romance” – entendido como uma história de 

amor e aventuras – já existia na literatura grega, e que, enquanto a epopeia e o teatro eram 

claramente destinados ao público masculino, esses primeiros romances – dos quais poucos 

fragmentos sobraram – eram dirigidos às mulheres ou, pelo menos, àquele limitado número de 

mulheres da época que tinham alguma instrução. 

O autor observa que “desde as primeiras linhas, os livros destinados às mulheres 

estiveram associados com o que mais tarde seria chamado de amor romântico”, e afirma que 

“lendo essa literatura permitida, [...] as mulheres, de algum modo, devem ter encontrado 

estímulos intelectuais nesse mingau: nas labutas, perigos e agonias dos casais amorosos, as 

mulheres às vezes descobriam alimento insuspeitado para o pensamento” (MANGUEL, 2009, 

p. 256-257).  

O autor conclui que “a leitura desses romances não oferecia à leitora apenas um meio 

de, ocasionalmente, retirar-se para a passividade induzida pelo ópio da ficção. Muito mais 
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excitante, permitia a ela afirmar seu sentimento de individualidade e saber que não estava 

sozinha nisso” (MANGUEL, 2009, p. 258), ou seja, a partir da leitura que lhe era permitida, 

ou mesmo daquela que, embora proibida, ela acabava realizando às escondidas, a mulher 

conseguia construir e afirmar sua identidade e individualidade, e nem sempre de forma 

“passiva” ou “alienada”, como sempre acreditaram os críticos da dita “literatura feminina”. 

Assim, a própria literatura, ao caracterizar suas personagens como leitoras de 

romances, e ao enfatizar a grande influência que essas leituras exercem sobre elas, perpetua a 

imagem do seu público leitor como predominantemente feminino. No entanto, essa leitura não 

se fazia de forma tranquila ou mesmo totalmente permitida. Abreu (2009) lembra que o atual 

desejo – principalmente de educadores – de fazer com que as pessoas leiam muito, e, 

sobretudo romances, pareceria “bizarro” no século XIX, quando os romances eram vistos 

“como um forte perigo para a moral, especialmente a das mulheres e moças”. 

O mesmo tipo de ação repressiva foi feito para conter o perigoso avanço do hábito da 

leitura na classe operária. Nesse caso, a seleção de livros moralizantes e de literatura de 

entretenimento para compor a maioria do acervo das bibliotecas públicas, e o incentivo à 

leitura individual e doméstica, foram os procedimentos usados pela elite para direcionar e 

disciplinar a leitura operária. Como consequência, o crescente interesse dos trabalhadores por 

textos sobre a atualidade, e especialmente, o hábito de ler em voz alta e coletivamente 

notícias, jornais radicais e folhetos socialistas sofreram repressões diretas e indiretas. O ideal 

da elite era configurar um imaginário “sagrado” para o ato de ler, desvalorizando as leituras 

populares, incentivando mais a leitura individual, cujos assuntos não provocassem o desejo de 

questionar a realidade. 

Figura 5 — Jean-Baptiste Greuze: "Pai lendo a Bíblia à sua família" (1755) 13 

 
Fonte: Blog Era uma vez..., 2017. 

                                                           
13 Imagem disponível em: http://wunderkammertales.blogspot.com.br/2015/04/emitting-ruling-classes-hautgout-

of.html 
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As representações iconográficas compõem, em grande parte, o imaginário excludente 

da leitura nas cidades. Determinadas imagens de leitores e leitoras, de tão repetidas, 

acabaram-se identificadas, pelo senso comum, com a própria leitura. De acordo com Poulain 

(1997), pela quantidade de tipos de pinturas e fotografias de leitores e leitoras, escolhidas para 

ficar na memória coletiva, nota-se qual o conceito de leitura e de leitor que ficou estabelecido 

como padrão, como por exemplo, a ilustração contida na figura 5. 

O leitor de jornal (Figura 6) é pintado, ao contrário das leitoras, quase sempre em 

lugares públicos, no meio da multidão, tomando conhecimento das notícias. Mas, por outro 

lado, raramente eles são representados em meio a discussões ou comentando com outras 

pessoas o assunto lido, ou seja, mesmo estando em espaços públicos, os leitores de jornais 

também praticam o hábito silencioso e íntimo da leitura individual. 

Figura 6 — Leitor de Jornal do século XVIII14 

 
Fonte: Prêmio RBS de Educação, 2017. 

É possível entender, então, que as pinturas com cenas de leitura não foram feitas 

apenas para retratar a realidade, mas, principalmente, para eleger e estipular as formas ideais 

de ler. Por isso, as variadas práticas leitoras coletivas de trabalhadores urbanos, mulheres e 

camponeses não são selecionadas como tema de pinturas, fotografias ou narrativas. 

O hábito da leitura individual das informações veiculadas pela imprensa é reconhecido 

por Benjamin (2012) como a maior ameaça ao caráter coletivo e imaginativo das narrativas 

populares. Pois nas narrativas tradicionais de artesãos e pescadores, os aspectos 

extraordinários e maravilhosos são narrados sem impor ao leitor ou ao ouvinte a coerência 

lógica e as explicações das notícias. Essa crítica do autor ao consumo de informações 

                                                           
14 Imagem disponível em: http://www.premiorbsdeeducacao.com.br/2015/2014/08/14/vamos-falar-de-mediacao-

de-leitura-18-2/ 
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sustenta-se numa concepção de leitura, na qual se destaca a produção de sentido em 

detrimento da transmissão de informações. 

Quando analisa o desaparecimento do narrador épico, Benjamin (2012) denuncia a 

ação política da ordem capitalista como responsável pela incapacidade moderna de se 

interpretar a cidade/texto, tanto quanto pela incapacidade de compartilhar experiências no 

plano coletivo. 

Enfim, pode-se considerar que a determinação racional da cidade moderna, na qual o 

espaço privado limitava a vida de milhares de mulheres, e os projetos urbanísticos que 

empurravam os setores populares para as periferias, foi enfrentada e transgredida por meio 

dos atos de leitura e releitura, tanto do espaço físico quanto dos valores e discursos 

provocados por textos literários, filosóficos, panfletários e outros. Tais atos de leitura e 

releitura foram realizados, por esses grupos sociais que, sobrepondo-se às proibições e 

dificuldades, seguiram lendo coletivamente. 

 

3.1.1 A trajetória da leitura no Brasil 

 

Quando se tenta compreender o problema do controle e da desvalorização das práticas 

coletivas e populares de leitura no Brasil, encontra-se outra configuração social, política e 

econômica que impede analisar essa questão somente por meio da problemática do declínio da 

vida pública. Ressalta-se que houve, no Brasil do século XIX, todo um esforço de manter a 

estrutura social escravocrata e arcaica, o que possibilitou um estranho fenômeno de cópia, 

apenas na aparência, do processo de modernização que ocorria na Europa. Isso porque a 

participação das camadas populares nos grandes momentos de transformação política e social 

foi quase nula. 

Segundo Abreu (2009, p. 139), “percorrer a história da leitura no Brasil é percorrer a 

história de um lamento”. A autora afirma que existem relatos em que viajantes viam com 

incompatibilidade entre suas experiências de leitura e a cultura local. Ainda segundo a autora, 

esses viajantes insistem em denunciar as precárias condições de vida intelectual dos 

brasileiros, com a ausência de escolas, bibliotecas, livreiros e o desinteresse dos habitantes 

pela leitura. 

Em outras palavras, a independência do Brasil, a abolição da escravatura e a 

proclamação da República foram movimentos pensados e executados pela elite que queria 

apenas dar nova roupagem ao velho sistema de interesses rurais. O mesmo aconteceu com o 
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plano da cultura letrada, pois a permanência da mentalidade colonial, na qual a leitura era 

sinônimo de perigo e até de heresia, e a manutenção do sistema escravista, até o final do 

século XIX, impossibilitaram o processo de alfabetização em massa. Ao mesmo tempo, ler e 

escrever tornou-se, para as recentes elites urbanas um ótimo adorno moderno, não um 

instrumento para construir novas relações com a realidade, mas sim, o meio de se fantasiar de 

europeu ou de se distinguir da grande massa de analfabetos. 

Lajolo e Zilberman (2009) dão um panorama com notícias não muito agradáveis sobre 

a leitura no Brasil. Aqui ela é classificada pelas autoras como “periférica e dependente”. Isso 

se deve ao fato de o Brasil ter sido ocupado no século XVI, época marcada pelo 

mercantilismo, por isso sua busca em integrar-se no capitalismo, decorrente da revolução 

francesa, constante, nunca acabada. Tal fenômeno impede a atualização da sociedade e parte 

disso se reflete na leitura, colocando o sistema literário numa situação desvantajosa em que “a 

cada parcela de sua trajetória, ele parece refluir, recuando para momentos anteriores do 

projeto de modernização e tornando assim – mesmo que involuntariamente – recorrentes as 

iniciativas de modernização, sempre recomeçadas e inconclusas” (LAJOLO; ZILBERMAN, 

2009, p. 8). Nesse sentido, a literatura parece exigir horizontes capitalistas, dado que surgiu 

em contextos burgueses e necessita, assim, acompanhar a modernização desenvolvida nesse 

âmbito. 

Inicialmente, a produção literária do Brasil deteve-se na descrição da paisagem e dos 

povos nativos que habitavam o novo mundo. Após o projeto educativo do país voltou-se para 

a catequização dos índios pelos jesuítas. Contudo, os padres enfrentavam muitas adversidades 

que desafiavam seu trabalho, como as doenças, más acomodações, perigos com os animais 

selvagens. Enfim, havia necessidades de toda ordem, principalmente econômica, para o 

sustento das instituições de ensino. Dessa forma, pouca era a atenção dispensada ao ensino 

indígena.  

Em contrapartida, surgia a preocupação com a educação dos filhos dos colonizadores 

brancos, que pretendiam dominar a comercialização e a expansão da cultura do açúcar e dos 

veios auríferos, uma vez que inexistia um sistema escolar exclusivo para eles, que ou 

assistiam às lições dos jesuítas ou permaneciam analfabetos, aprendendo eventualmente a ler, 

escrever e contar com particulares. O processo, neste caso, dissociou-se do que acontecia na 

Europa, onde o ensino se expandia e coletivizava, assumindo as feições que até hoje o 

caracterizam (LAJOLO; ZILBERMAN, 2009). 
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Ainda, segundo as autoras, no Brasil, só por volta de 1840 é que começa a expandir-se 

a leitura, no Rio de Janeiro, como sede da monarquia, que se obtêm espaços propícios para a 

difusão da prática fortalecendo os primeiros leitores brasileiros, de maneira a se desenvolver a 

criação literária e a sua circulação através de livrarias e bibliotecas. 

No que se refere ao leitor, Lajolo e Zilberman (2009) afirmam que o Brasil Colônia 

sofria com a falta de escolas, bibliotecas, livrarias e gráficas. Com isso, os poucos escritores 

sentiam-se privilegiados e, ao mesmo tempo, desanimados em função de não haver 

companhia intelectual. A produção brasileira mais próxima de um best-seller, no século 

XVIII, foi a obra Compêndio Narrativo, de Nuno Marques Pereira, o qual demonstra 

preocupação com o público e com questões financeiras ao negociar com seus patrocinadores 

sobre a impressão da obra. Sua atitude “caracterizava a sociedade burguesa ocidental” 

(LAJOLO; ZILBERMAN, 2009, p. 65), contudo sua atuação permaneceu somente num 

estado inicial de intenção burguesa. 

Todo esse quadro estruturou o abismo, que permanece até os dias de hoje, entre a 

maioria da população e a cultura letrada. Tal distância explica porque o consumo e a produção 

literária permaneceram quase exclusivamente nos limites da elite brasileira. Devemos 

destacar, aqui, que esse setor social também procurou imitar o individualismo das práticas 

culturais da burguesia europeia, ou melhor, uniu o individualismo desta com o que Holanda 

(1995) chamou de personalismo, isto é, a necessidade que tem o homem brasileiro de afirmar-

se indiferente a qualquer coisa, principalmente, às ordens e leis, que sejam contrárias aos seus 

desejos. 

Para Holanda (1995), há outros traços por onde a intelectualidade do brasileiro ainda 

revela sua missão nitidamente conservadora e senhorial. Um deles é a presunção, outro é 

exatamente o voluntário alheamento ao mundo circunstante, o caráter transcendente, 

inutilitário de muitas das suas expressões mais típicas. O autor considera, também, a 

tendência frequente (que nem sempre se manifesta) para se enxergar no saber principalmente 

um instrumento capaz de elevar seu portador acima do comum dos mortais. O móvel dos 

conhecimentos não é, no caso, tanto intelectual, mas antes social e visa primeiramente ao 

enaltecimento a à dignificação daqueles que os cultivam. 

Seguindo esse raciocínio, o narcisismo da elite letrada brasileira também formou 

barreiras para a democratização do acesso aos bens culturais letrados e para a criação 

verdadeira de sociabilização mediante práticas coletivas. O mais importante, para esse setor, 
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não é a troca de leituras e conhecimentos, mas a exibição de uma aparente erudição, com o 

objetivo exclusivo de se distinguir das outras pessoas. 

Paulino et al. (2001) afirma que é o caso dos serões domésticos no Brasil, no século 

XIX, em que uma pessoa da família lia para as outras, sobretudo para as mulheres que, até 

então, geralmente não sabiam ler. Mesmo quando sabiam, participando desse ritual, 

submetiam-se a uma escolha feita por autoridades, o que garantia o controle do processo. 

“Muitas vezes, não interessava o texto, mas as regras que ele transmitia para a vida social, 

como no caso dos manuais de civilidade” (PAULINO et al., 2001, p. 18). 

Sendo influenciada pela perspectiva europeia, branca e masculina, a visão dos poucos 

letrados sobre os grupos excluídos ou desvalorizados da vida social foi marcada por um forte 

desprezo pelas práticas culturais desses grupos e principalmente por sua relação com a leitura. 

As práticas culturais populares, realizadas por negros, índios e mestiços, foram rotuladas 

como primitivas e irracionais e as práticas leitoras das poucas mulheres que liam, quando não 

eram proibidas, eram classificadas como fúteis e de baixa qualidade. 

Sendo assim, as leituras femininas também foram marcadas pelas estratégias 

disciplinadoras de reduzir o seu universo às histórias fantasiosas de amores impossíveis e às 

obras de aconselhamento, com o objetivo de manter as mulheres presas à vida doméstica. 

Quanto aos setores populares, pode-se dizer que, por causa da ausência da alfabetização em 

massa e de todo o processo de exclusão, produzido pela corrida modernizadora, não ocorreu, 

como no caso europeu, o uso de práticas leitoras coletivas como forma de resistência social 

(PAULINO et al., 2001). 

No Brasil, o hábito de ler romances surgiu durante o romantismo, com a divulgação 

pelos jornais de capítulos de narrativas de ficção, que se iam sucedendo semana após semana. 

As pessoas esperavam ansiosamente pelo capítulo seguinte, que era lido por toda cidade. Esse 

tipo de publicação denomina-se folhetim, ampliando o público feminino na leitura dos 

romances (PAULINO et al., 2001). 

Durante o período colonial, por exemplo, as mulheres não podiam frequentar a escola, 

elas sabiam apenas o suficiente para administrar o lar e cuidar das crianças. A educação era 

oferecida aos homens e a alguns escravos, pois os últimos eram instruídos a ler para suas 

senhoras histórias de amor romântico, pois esse tipo de história não as instigariam a reflexão e 

nem ao menos davam “ideias”, uma vez que para os homens, se permitissem as mulheres 

lerem, elas se tornariam preguiçosas e briguentas, ou seja, críticas e, não seriam passíveis de 
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aceitar qualquer situação imposta. Para eles, as mulheres deveriam ter conhecimento geral de 

vários assuntos, mas não se especializar em nenhuma área, pois tal ato causaria má impressão. 

Até metade do século XIX, os escravos estavam numa situação pior que a das 

mulheres, pois eles eram proibidos de aprender a ler e, caso fossem pegos tentando, eram 

severamente castigados, torturados e, se fossem surpreendidos ensinando outros escravos a 

soletrar, poderiam ser mortos. Seus donos (ditadores, tiranos, monarcas absolutos, e outros 

detentores ilícitos do poder) sabiam que uma multidão analfabeta seria dominada com 

facilidade, porém uma alfabetizada, repleta de leitores, não seria possível dominar, pois a 

palavra escrita é poderosa, a leitura tem força e sabendo ler os escravos poderiam ter acesso a 

um dos instrumentos poderosos de seus opressores: o livro. (Figura 7) 

Figura 7 — Leitura às escondidas15 

 
Fonte: Fundação Biblioteca Nacional 

Além disso, houve, na história brasileira, o desenvolvimento de estratégias e práticas 

repressivas que patrulhavam o que era lido, falado, escrito e apresentado principalmente pelos 

setores populares urbanos. No entanto, os setores populares sempre construíram formas 

coletivas de expressão artística, cultural, religiosa e política, baseadas no contato direto, na 

troca de experiências, fora dos padrões personalistas das elites. 

Somente no século XX, com o crescimento dos processos de urbanização e o início da 

implantação da indústria e dos meios eletrônicos de comunicação, foi quando os setores 

populares urbanos passaram a entrar em contato com o universo de informações e notícias, 

fundamentais para vida moderna, que antes só eram acessíveis por meio da leitura dos jornais 

e revistas. 

A união entre rádio, televisão e cultura popular é configurada na criação e produção de 

muitos tipos de programas. Vários programas de rádio e TV tornam-se um hábito popular, um 

                                                           
15 Só curiosidade ou maiores perigos? A charge de A Semana Illustrada (1872) ironiza as possíveis 

consequências da alfabetização dos escravos no Brasil. 
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espaço de troca de receitas, rezas e até de simpatias, tanto quanto de apresentação de cantores 

populares e regionais. Por outro lado, não se pode esquecer que essa cultura de massa, 

promovida pelos meios de comunicação eletrônicos, também representa objetivos 

mercadológicos e políticos das elites. A TV foi responsabilizada pela diminuição da leitura 

individual, pois em seu entorno, reuniam-se dezenas de pessoas (PAULINO et al., 2001). 

Para Soares (2008, p. 26), “parece que temos de reconhecer uma predominância do 

oral e do iconográfico na cultura brasileira nos tempos em que vivemos”. Ainda segundo a 

autora, o que é mais ameaçador à leitura é que crianças, jovens e adultos consideram assistir 

TV, ir ao cinema ou mesmo navegar na Internet (colocação minha) como atividades de lazer, 

de prazer, já a leitura é percebida como obrigação, dever. Aqui a autora desconsidera a leitura 

dinâmica e aborda o assunto na temática dos livros impressos. Sabe-se que a leitura é 

dinâmica e pode ser feita em inúmeras plataformas (essa é a linha seguida por esse estudo), 

mas é evidente que a preocupação da autora é pertinente ainda nos dias de hoje, apesar de 

muitos jovens já interagirem com as leituras (a exemplo que ocorre em filmes que são 

baseados em livros). 

Ao olhar precipitado ou ao olhar maniqueísta que classifica a cultura de massa como o 

grande mal da vida cultural brasileira, esse problema só seria resolvido com a eliminação da 

cultura do rádio, da televisão e da história em quadrinhos, acompanhada do reforço dos 

valores tradicionais da arte e da literatura erudita. Santiago (2012) identifica essa postura 

radicalmente contrária à cultura de massa como um preconceito. O autor argumenta que essa 

perspectiva preconceituosa impediu que os defensores da alta cultura percebessem que os 

meios eletrônicos de comunicação permitem, tanto aos analfabetos quanto às pessoas de 

qualquer grau de instrução, informar-se sobre as notícias diárias e até ter contato com a ficção. 

Ainda hoje a literatura de cordel, no nordeste brasileiro, é lida/cantada nas feiras 

populares. Muitos ouvem essas narrativas em verso porque não poderiam lê-las sendo 

analfabetos (PAULINO et al., 2001). Cabe, então, formular outra compreensão do que é ser 

alfabetizado e do que é ler, numa sociedade que não passou pelo processo de alfabetização em 

massa, mas tem contato diário com informações, imagens e discursos de todos os tipos e de 

todas as partes do mundo. 

Soares (2008) afirma que a leitura é condição para uma plena democracia cultural, 

porém é importante reconhecer os obstáculos à democratização da leitura são de natureza 

estrutural e o Brasil tem um longo caminho a seguir para reestruturar a leitura como bem 

simbólico a todos seus cidadãos. 
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De acordo com Abreu (2009), quando se pensa em práticas de leitura contemporâneas 

no Brasil, logo se tem em mente a ausência da leitura como parte central da ideia de carência 

cultural brasileira. Para a autora, essa é uma premissa de cunho pedagógico que (ainda) insiste 

no discurso que as dificuldades de aprendizados dos estudantes provêm da falta de leitura 

(com frequência). O que há, na verdade, são preconceitos as leituras feitas por muitos dos 

brasileiros.  

Ainda segundo a autora, para muitos leitores seriam apenas aqueles que leem os livros 

certos, os livros positivamente avaliados pela escola, pela universidade, pelos grandes jornais, 

por uma certa tradição de crítica literária, ainda que os critérios de avaliação, poucas vezes 

explicitados, estejam vinculados a noções particulares de valor estético, de cidadania, de 

conhecimento. Todos os demais escritos, mesmo que materialmente idênticos aos livros 

certos, são não-livros (ABREU, 2009). 

Há explicitamente preconceitos de leitura. A autora aborda no contexto do livro 

impresso, porém nos dias atuais (2017) percebe-se, também, preconceito ao conteúdo 

disponibilizado pela Internet, principalmente pelas mídias sociais (Facebook, Instagram, etc.). 

Abreu (2009) é enfática ao dizer que essas intervenções pedagógicas e governamentais só tem 

o propósito de propagar que a leitura é algo para pouco e bons. As demais leituras que são 

realizadas pela grande maioria da população brasileira não servem. Aqui vale ressaltar o 

objetivo deste trabalho é analisar as práticas de leitura dos graduandos do IF Goiano – 

Campus Urutaí. A intenção não é questionar sobre o que os estudantes leem, mas como eles 

percebem a amplitude das práticas em relação à leitura, sem qualquer julgamento a que é lido 

por eles. 

Ainda aqui vale seguir o pensamento de Abreu (2009), que não é preciso que todos 

leiam da mesma forma, nem que gostem das mesmas leituras. Opiniões divergentes são 

válidas, porém os atuais discursos convencionais sobre a leitura estigmatizam grupos sociais e 

práticas culturais. O Brasil tem um grande desafio: saber receber a leitura sem categorizá-la, 

toda leitura é bem-vinda e todo leitor é livre para ler e interpretar, pois a leitura é produção de 

sentidos e se ela atingir este objetivo, a aproximação entre leitor e texto se completa, ficando 

assim, liberta de qualquer preconceito. 
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3.1.2 Leitura e os paradigmas comunicacionais 

 

Da leitura surgiu da necessidade de comunicação e compreensão dos povos que 

tentavam compartilhar os segredos das figuras, das escritas hieroglíficas, entre outras 

expressões populares. O ato de ler é simplesmente interpretar e interagir com diversas formas 

de comunicação. Isso não significa que a informação não tenha relevância, pelo contrário, 

todo processo comunicativo é registrado para ser acessado como informação, podendo gerar 

novos canais de comunicação. Por isso a importância de estudar a leitura na comunicação. 

Temer e Nery (2009) afirmam que no século XVIII iniciaram-se os primeiros estudos 

no âmbito da comunicação. Com o desenvolvimento da comunicação elétrica iniciada com o 

telégrafo, já no século XIX, nota-se a importância imediata ao se tratar da comunicação. O 

processo de impressão de livros e jornais se modernizou e com isso acelerou ainda mais a 

chegada de novos exemplares às bancas de jornal e às bibliotecas. Diante esse cenário 

“iniciam-se vários estudos para entender a realidade influenciada pelos meios de 

comunicação” (TEMER; NERY, 2009, p. 21). 

Logo esses estudiosos notaram que o estudo de comunicação seria um tanto 

complicado, visto a complexidade que a área carrega, visto que a comunicação não está só 

apenas na ação e nem no fruto dela mesma. Ela é ampla e se mostrou difícil de criar uma 

única teoria. Assim, segundo as autoras, “estudar e entender comunicação envolve, portanto, o 

estudo científico dos elementos que integram o processo comunicativo e a análise dos 

fenômenos relacionados ou ocasionados pela transmissão e compreensão de informações” 

(TEMER; NERY, 2009, p. 23). 

“O pensamento da sociedade como organismo, como conjunto de órgãos 

desincumbindo-se de funções determinadas, inspira as primeiras concepções de uma ciência 

da comunicação” (MATTELART; MATTELART, 2014, p. 13, grifos dos autores). Com a 

Revolução Industrial, as cidades cresceram e surgiu a necessidade de se criar mecanismos de 

controle das massas operárias. Aí “a comunicação contribui para a organização do trabalho 

coletivo no interior da fábrica e na estruturação dos espaços econômicos” (MATTELART; 

MATTELART, 2014, p. 14). 

Segundo os autores, a sociedade é concebida como sistema orgânico, construindo um 

emaranhado de redes (relações), mas também um sistema industrial, gerado como e por 

indústria, o que significa que ela segue parâmetros já estabelecidos e que se produz aquilo que 

já predeterminado pelos sistemas de controle. “É o papel das informações (imprensa, petições, 
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pesquisas) e do conjunto dos meios de comunicação pelos quais o centro pode propagar sua 

influência (correio, telégrafo, agências noticiosas)” (MATTELART; MATTELART, 2014, p. 

17, grifos dos autores). 

Os estudos no campo da comunicação propiciaram uma forma específica em organizar 

e interpretar a sociedade. Foi possível tentar entender os processos ou a organização dos 

processos para construção da mensagem e da comunicação. Para Temer e Nery (2009), o 

estudo da mensagem (produto ou a concretização dos esforços do comunicador) compreende: 

o seu conteúdo, sua forma, sua simbologia; o canal ou veículo de comunicação (técnicas de 

difusão envolvidas na divulgação da imagem); e o estudo do receptor (preferências e reações, 

motivações e capacidade de percepção).  

Surgiram paradigmas no estudo da comunicação que consistiam no modelo (ou teoria) 

ideal para ser seguido (TERMER; NERY, 2009). Mas quando uma teoria é superada por 

outra, mudam os paradigmas, ou seja, novas visões acerca daquele objeto mudam. As 

percepções acerca do objeto comunicação mudaram durante os anos. Surgiram escolas de 

comunicação, tendências e vertentes teóricas. 

Ainda de acordo com as autoras, os estudos dos meios de comunicação demonstram 

que, para entender o processo de comunicação de massa em seus múltiplos aspectos, é 

necessário o auxílio de parâmetros, paradigmas e teorias que nos permitam entender esses 

meios, seu alcance e influência na sociedade, sua eficiência e suas limitações. Este estudo 

abordará os paradigmas culturológico (em especial a Escola Francesa e os estudos de Pierre 

Lévy) e o midiológico tecnológico (Escola Canadense), este por último baseado nos estudos 

do pesquisador Herbert Marshall McLuhan. 

Na Escola Francesa, a “Teoria Culturológica” teve início nos anos 1960 com a 

publicação da obra “Cultura de Massas no século XX” do antropólogo, sociólogo e filósofo 

francês Edgar Morin (1921). Os estudos de Morin focaram na Industrialização da Cultura. Foi 

criado o Centro de Estudos das Comunicações de Massa (CECMAS), no qual consistia em 

analisar as “relações entre a sociedade global e as comunicações de massa, que se integram 

funcionalmente a ela” (MATTERLART; MATTERLART, 2014, p. 91). 

A Escola Francesa tinha como objetivo estudar as mensagens ou analisar a estrutura 

das mensagens. Num primeiro momento esses estudos se afastam da mídia e dos destinatários 

para se concentrarem no imaginário cultural, resultante da comunicação de massa (TEMER; 

NERY, 2009, p 100). 
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Pierre Lévy, pensador da Escola Francesa, se mostra preocupado e cuidadoso ao 

perceber que o Ciberespaço está provocando uma profunda transformação nas culturas 

humanas. Diante dessa afirmação o autor dá diretrizes de como usar esse novo modelo 

comunicacional de forma inteligente e benéfica. Autor de As tecnologias da inteligência, O 

que é o virtual e tantas outras obras, o Professor da Universidade de Paris VIII direciona 

alguns estudos para as tecnologias da informação. Na obra Cibercultura, Lévy (2000) aborda 

o espaço virtual que, para o filósofo, é apenas um ponto de partida para conhecer e planejar 

melhor o território real. 

O autor faz uma relação entre técnica, cultura e sociedade, enfatizando que a técnica é 

produto de uma cultura, e uma sociedade encontra-se condicionada a sua técnica. Mesmo não 

sendo determinante, a técnica abre possibilidades em todos os aspectos da vida social. 

Portanto, sem ela, algumas opções sociais e culturais não poderiam ser pensadas. 

Ao se voltar ao campo da leitura, ler um texto ou um livro, a interação não ocorre 

propriamente com o texto, mas com os leitores virtuais, que são constituídos no próprio ato da 

escrita. “Entretanto, o texto não se apresenta ao leitor senão como uma proposta de produção 

de sentido, que pode ou não ser aceita. Trata-se de um pacto de leitura que constitui o que 

denominamos interação leitor/texto” (PAULINO et al., 2001, p. 12). 

O autor a cria em seus textos e o leitor real lê o texto e dele se apropria. O texto passa, 

assim, a exercer uma mediação entre sujeitos, tendo a influência de estabelecer relações com 

os leitores reais ou virtuais. O conceito de leitura, na maior parte das vezes, está relacionado 

com a decifração dos códigos linguísticos e sua aprendizagem. No entanto, não se pode deixar 

de levar em consideração o processo de formação social do sujeito, suas capacidades, sua 

cultura política e social porque justamente esses fatores podem influenciar a capacidade de 

decifração de códigos linguísticos. 

Como integrante da Escola Francesa, Pierre Lévy, vê a mídia como um fator de 

vínculo social (TEMER; NERY, 2009). Para ele “comunicar não serve só para comunicar: é o 

motor das relações sociais, que envolve a produção, o consumo, o intercâmbio e a 

reprodução” (TEMER; NERY, 2009, p. 104). Será abordado profundamente a questão do 

ciberespaço (e consequentemente da cibercultura) no capítulo 4. 

Precursor dos estudos midiológicos e Diretor do Centre of Culture and Technology da 

Universidade de Toronto (Canadá), Herbert Marshall McLuhan distinguiu-se pelas análises 

que fez dos meios de comunicação (os media). De acordo com McLuhan (1969), um meio de 

comunicação deveria ser entendido como “prótese técnica” apta a prolongar o corpo humano 
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e a estender os sentidos elementares, intensificando a percepção. Sua tese central versa, 

portanto, um determinismo tecnológico operante em todos os níveis da organização social. 

Ao instituir “novos hábitos de percepção”, toda tecnologia de comunicação contribui 

decisivamente para a configuração de um meio social novo. Os meios de comunicação não 

apenas subentendem dada estrutura social, como são eles próprios que a ensejam. A invenção 

e a adoção de uma ou outra tecnologia de comunicação trazem consigo, transformações 

sociais, culturais, políticas e de civilização. 

McLuhan (1969; 1977) segmentou a história da humanidade em várias etapas, 

configuradas pelo predomínio de um determinado meio de comunicação. A primeira, segundo 

o estudioso, foi marcada pela cultura oral e pelo tribalismo dela decorrente (a oralidade obriga 

à presença simultânea de emissor e receptor, sendo integradora). O aparecimento da escrita 

transformou as sociedades, criando condições para o aparecimento das civilizações e das 

primeiras entidades territoriais. Mas também tirou a humanidade do "paraíso tribal" e 

promoveu o individualismo. 

Diniz (2017) afirma que logo após surge a tipografia, que ocasinou à massificação, à 

utilização preferencial do olhar sobre os outros sentidos (amputação da experiência sinestésica 

do ato comunicacional) e ao aparecimento ou ao reforço das identidades nacionais, que foi 

denominado por McLuhan como Galáxia Gutenberg, nomemclatura que perdurou. Com o 

advento da comunicação eletrônica global, assente no rádio e na TV, permitiu a aparição da 

Galáxia Marconi. 

 

A Galáxia Marconi é marcada pelo regresso à experiência da comunicação oral, 

susceptível de integrar a humanidade numa espécie de "tribo planetária" que vive 

num mundo transformado em "aldeia global". Mas a comunicação oral mediada 

pelos meios eletrônicos também tem, segundo McLuhan, a capacidade de impor 

uma lógica não linear às formas de pensar (DINIZ, 2017, p. 195). 

 

McLuhan (1969a, p. 19), afirmou que o ser humano vive na “Idade da Angústia, por 

força da implosão elétrica, que obriga ao compromisso e à participação, independentemente 

de qualquer ponto de vista” (Grifos do autor). E o autor vai mais além quando afirma que “a 

aspiração de nosso tempo pela totalidade, pela empatia e pela conscientização profunda é um 

corolário natural da tecnologia elétrica”. 

A “mensagem” de qualquer meio ou tecnologia é a mudança de escala, cadência ou 

padrão que esse meio ou tecnologia introduz nas coisas humanas. A estrada de ferro não 

introduziu movimento, transporte, roda ou caminhos na sociedade humana, mas acelerou e 

ampliou a escala das funções humanas anteriores, criando tipos de cidades e trabalho 
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totalmente novos. O avião, de outro lado, acelerando o ritmo de transporte tende a dissolver a 

forma “ferroviária” da cidade, da política e das associações, independentemente da finalidade 

para a qual é utilizado. 

Para o estudioso canadense, os meios de comunicação eletrônicos tornaram-se 

autênticas extensões dos sentidos do homem, no sentido de serem extensões do próprio 

Sistema Nervoso Central (DINIZ, 2017, p. 196-197). O autor afirma que para caracterizar 

esse processo, McLuhan estabeleceu uma distinção entre meios quentes e meios frios que 

acabou sendo motivos de críticas por estudiosos do campo da comunicação Sua predileção 

pelas metáforas levou McLuhan a caracterizar os meios de comunicação (os media) em 

“meios quentes” (hot media) e “meios frios” (cool media). A temperatura aqui referida nada 

tinha a ver com condições térmicas; tratava-se de “temperatura informacional”. 

Os “meios quentes”, como o livro, o jornal e o rádio, estendem um sentido elementar 

(visão, audição) e apresentam informações bem definidas. Já os “meios frios”, como histórias 

em quadrinhos, o telefone e a televisão, proporcionam informações mal definidas, exigindo do 

receptor maior “participação sensorial” para a apreensão de suas mensagens. Maior o 

envolvimento sensorial, maior a coparticipação de todos os sentidos elementares. 

O “homem tipográfico” (de raciocínio linear e verbalmente articulado) que concatena 

frases por regime sintático de subordinação, hierarquizando-as, retorna à condição de 

habitante de uma “aldeia”, agora expandida à escala do planeta. Pensa e fala por flashes, 

coordenando seus pensamentos por mera justaposição e falando por “frases-ponto”. 

Quando McLuhan se refere ao homem como habitante de uma “aldeia”, agora 

expandida à escala planetária, está se referindo ao seu conceito de aldeia global. A aldeia 

global representava a transformação do mundo linear, especializado e visual – criado pela 

mídia impressa – num mundo simultâneo, holístico e multissensorial – propiciado pela mídia 

eletrônica. Antes, era uma coisa atrás da outra, uma de cada vez. Hoje, é tudo ao mesmo 

tempo em todo lugar. Na aldeia global, tudo se fala, tudo se ouve. O planeta – agora 

totalmente interconectado – não para de "encolher". Os tambores da tribo ecoam por toda a 

aldeia. 

De uma maneira geral, para Temer e Nery (2009), apesar da distância histórica, as 

ideias de McLuhan ganharam uma nova força com as transformações decorrentes da 

introdução do computador e da internet, e obtiveram um novo impulso na análise de questões 

decorrentes das mudanças no comportamento do receptor em função das interfaces e 

interatividade desse meio. 
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A era tecnológica dotou o indivíduo de múltiplas atividades. O mesmo poder ler, 

ouvir, ver e criar novos conteúdos. O hipertexto, ou a multimídia interativa deu ao leitor a 

dinamicidade de ir além do texto disponibilizado. A possibilidade de ir além da leitura 

apresentada sem sair do ambiente virtual, torna-se atraente àqueles que dominam o uso da 

tecnologia. Para entender esse processo comunicacional da leitura, parte-se da compreensão 

das transformações ocorridas na história do conhecimento, da qual a leitura tem grande 

importância. 

As perspectivas técnicas têm gerado dispositivos de comunicação com o potencial de 

transformar o modo como a sociedade se relaciona consigo mesmo, com o seu trabalho e com 

o mundo que o rodeia. A emergência desses novos comportamentos, novas formas de 

interação e novos processos de sociabilidade. 

As novas tecnologias da comunicação, portanto, possibilitaram o surgimento do 

ciberespaço e de uma sociedade em rede, um mundo cujos valores se aproximam mais do 

imaginário, da ludicidade e do sonho. A mídia não cria apenas novas formas de contato social, 

mas também uma nova ética comportamental, novos costumes, condutas, formas de cognição, 

manifestos sensoriais e leituras de conteúdo diversificados. 

 

3.2 Mediatizações e leitura: contextos atuais 

 

Novas formas de interação e de relacionamento com os meios de comunicação 

revelam os processos de transformação social e cultural, o qual está se vivenciando, e 

constitui a noção de era da mediatização. Diante deste cenário, é fundamental compreender a 

influência das atuais formas de comunicação entre as pessoas, e como a leitura pode colaborar 

nesse processo. 

O surgimento das novas tecnologias transformou o mundo da mídia. A internet 

proporcionou uma nova era, a era da constelação da Internet. Apesar de uma gama de 

informações (muito maiores que disponibilizada pela TV), o acesso ao redor do mundo ainda 

é desigual, porém há uma grande tendência de elevação dos números, visto que essa mídia 

completou duas décadas de existência.  

Para Castells (2010), muitos estudiosos afirmaram que a sociedade voltou à era 

tipográfica, pois mais que se esteja com computadores, volta-se ao tempo da leitura em 

detrimento à era das imagens propagadas pela televisão. Porém Castells reafirma que mesmo 

que tenha-se retomado, de certo modo, parte da era tipográfica, avança-se para uma era de 
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interatividade em que se lê, se comenta e se compartilha por meio de cabos ópticos de alta 

velocidade de fluxos de informações, nascendo aí a sociedade interativa. 

Mas o passo decisivo, de acordo com Castells (2010), para a diversificação da 

comunicação (sua estratificação de audiência/público) foi a multiplicação dos canais de TV 

(TVs a cabo, digitalizada, via satélite). Devido essa crescente diversificação, pode-se afirmar 

que no novo sistema de mídia, o meio é a mensagem (conceito de McLuhan). Programas são 

elaborados para os ritos e linguagens da audiência específica. Nem todos assistem à mesma 

coisa simultaneamente como era em relação ao velho sistema de mídia padronizada. 

Curiosamente apesar da diversificação de canais observa-se crescente oligopolização 

no controle dos mesmos. Grandes grupos – em número reduzido – controlam os sistemas de 

comunicação. Essa diversificação/multiplicidade de TVs, entretanto, continua sendo 

instrumentos de comunicação de mão única, não de interação. A televisão precisou do 

computador para se libertar da tela. 

Discutir mediatização não se reduz a considerar a utilização de aparatos tecnológicos 

como novas possibilidades de interação. O conceito, como explica Hepp (2014, p. 45), 

abrange a “inter-relação entre as mudanças da mídia e da comunicação, e da cultura e da 

sociedade”. Essas transformações se referem a diferentes elementos que compõem esse novo 

cenário em construção: as adaptações feitas pelos próprios meios que ampliaram suas formas 

de interação com o público, como a implantação das plataformas digitais e a utilização de 

aplicativos para celular; a influência sobre os temas que pautam a discussão no cotidiano; e, 

ainda, as novas formas virtuais que foram criadas e incorporadas no cotidiano. 

Fausto Neto (2006), ao referir-se a esses cenários, afirma que a mediatização é algo 

maior que as concepções de funcionalidades e instrumentalidades como questões centrais. 

Para o autor a busca do conhecimento do mecanismo de mediatização na sociedade se 

configura pelo fato de acontecer uma mudança de certos estágios chamados de lineares para 

os estágios denominados de descontínuos (ou não-lineares) com noções mais fragmentadas e 

heterogêneas. 

A mediatização, portanto, vai agir no interior das processualidades com lógicas 

próprias, saberes e estratégias definidas e se estrutura de forma ordenada na cena social e 

discursiva da sociedade contemporânea. Dessa forma constata-se que a sociedade mediatizada 

está atravessada pela presença dos meios (e seus fundamentos) e neste panorama mediatizador 

surgem novas relações entre meios, sociedade e geração de sentido, elementos indispensáveis 

para o entendimento dos polos ativos no processo de geração e circulação da comunicação. 



70 

 

 
 

Braga (2012) enfatiza que se vive em um contexto no qual não se pode considerar a 

mídia como um elemento externo à sociedade, uma vez que se constata um processo de 

aceleração e diversificação nos modos de interação social mediados. A partir dessa 

conjuntura, o autor traz relevantes contribuições para o tema, ao propor a mediatização como 

“processo interacional de referência”, em construção. 

A sociedade produz sua realidade a partir de suas interações sociais, no entanto, ela 

também produz os processos interacionais que constroem sua realidade. Nesse sentido, Braga 

(2012) explica que uma tecnologia é criada a partir de demandas da própria sociedade. A 

partir da disponibilidade, há um deslocamento para outras formas de utilização, assim, os 

usuários derivam as tecnologias para outras funções, contribuindo, então, para novos 

desenvolvimentos tecnológicos. 

Os meios, nessa nova ambiência, sofrem uma transformação de papéis ao abandonar a 

posição de “suporte” para atuar como uma espécie de atores que despertam o interesse pela 

circulação de temas indispensáveis para o público por meio de assuntos específicos como, por 

exemplo, política. Entendidas como tecnologias inscritas na sociedade (FAUSTO NETO, 

2006), as mídias são utilizadas com o intuito de divulgação de pessoas e/ou ideias por meio de 

sites de relacionamentos, blogs, páginas pessoais, sites de vídeos, etc., que buscam atrair a 

atenção dos diversos interlocutores dos discursos. 

Nesta perspectiva cabe um olhar específico sobre o papel cada vez mais central que 

tem sido atribuído à linguagem na constituição e, consequentemente, na investigação de 

temáticas do cotidiano abordadas pelos diversos meios de comunicação. Os meios possuem 

como característica principal a possibilidade de difusão livre das informações, notícias e 

ideias produzidas a um grande número de pessoas (as chamadas massas). E são essas 

informações, permeadas por uma forte carga ideológica, que tentarão buscar a adesão dos 

leitores aos seus enunciados (ARAÚJO NETO, 2003). 

Como todo o discurso é ideológico, a busca da adesão do outro aos enunciados 

veiculados torna-se uma atividade ideológica. Thompson (1995) apresenta um conceito de 

ideologia numa perspectiva de análise crítica, e como orientação para a análise dos meios de 

comunicação. O autor, na tentativa de uma melhor definição para o termo ideologia, afirma 

que o conceito pode ser usado para se referir, às maneiras como o sentido, mobilizado pelas 

formas simbólicas, serve para estabelecer e sustentar relações de dominação: estabelecer 

querendo significar que o sentido pode criar ativamente e instituir relações de dominação; 
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sustentar querendo significar que o sentido pode servir para manter e reproduzir relações de 

dominação por meio de um contínuo processo de produção e recepção de formas simbólicas. 

A explicitação desses conceitos também desperta para a necessidade de se 

compreender os aspectos simbólicos de concepção e recepção dos meios, bem como os 

processos midiáticos nos âmbitos da produção, circulação e recepção. Thompson (2014), ao 

propor que há uma necessidade de análise da mídia que ressalte a autonomia interpretativa do 

sujeito receptor de bens e produtos culturais, se mostra contra o consumo de produtos e 

serviços culturais que implica quase automaticamente em posturas de aceitação da ordem 

social. E essa ordem social é estabelecida por valores que são distribuídos numa interação 

quase monológica, deixando que as informações fluam claramente em uma só direção e 

levando os indivíduos a um processo de comunicação e de troca simbólica (processo de 

tentativa de forçar o consumo de informações). 

Na análise de Morin (1990), a grande produção de informações dos meios de 

comunicação vai provocar um imaginário que recebe a ideia parcializada do real como se esta 

fosse à realidade total. Esta imagem de totalidade é o reflexo do receptor como consumidor. A 

era da globalização e com o advento das novas tecnologias, a sociedade que é caracterizada 

pela circulação exaustiva de formas simbólicas utiliza-se cada vez mais das invenções 

tecnológicas que tanto fazem crescer de forma muito rápida a produção, reprodução e 

circulação dessas mesmas formas simbólicas. 

Ao definir forma simbólica, Thompson (1995, p. 79) a concebe como um “amplo 

espectro de ações e falas, imagens e textos, que são produzidos por sujeitos e reconhecidos 

por eles e outros como construtos significativos”. São essas construções significativas que se 

colocam no dia-a-dia e que estão sempre presentes no convívio das sociedades, reforçando 

normas e/ou conceitos trazidos pela mídia, sendo eles produtos da indústria da comunicação. 

Vive-se a plena consolidação da Sociedade em Rede e os reflexos constitutivos desse 

nicho midiatizado estão diretamente ligados às múltiplas possibilidades tecnológicas que são 

ofertadas. Isso implica também reafirmar o interesse de que cada sociedade se aproprie das 

tecnologias para suas prioridades particulares de desenvolvimento e não que deva se adaptar a 

elas para poder fazer parte de uma suposta sociedade da informação pré-definida. 

Retornando aos aspectos constitutivos das formas simbólicas, percebe-se sua ação na 

sociedade em rede como fenômenos significativos, produzidos e recebidos por pessoas 

situadas em contextos sócio-histórico-culturais diversos e específicos. Elas são transmitidas 

em escalas cada vez maiores e tornam-se acessíveis para um número cada vez maior de 
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pessoas situadas em posições, muitas vezes, diferentes do ambiente e do contexto de quem as 

produziram. 

Esse fato demonstra o grande poder de penetração que as formas simbólicas têm 

perante as massas e ainda leva a perceber que acontece constantemente uma espécie de 

modernização na distribuição das formas simbólicas conduzida pelas mídias, que funcionam 

como canais dessa transmissão e distribuição de bens simbólicos (entendido como formas 

simbólicas mercantilizadas, já transformadas em produtos da mídia) estando inseridos no 

contexto atual da mídia. 

No processo de mediação são conferidos às formas simbólicas determinados valores 

sociais, os quais irão direcionar e definir o seu grau de importância para o meio social, bem 

como a sua inserção dentro do contexto da sociedade de consumo como forma de preservar o 

status quo vigente. Esse, por sua vez, é determinado ideologicamente por quem detém a 

propriedade dos meios, com a finalidade de persuadir e/ou convencer os diversos públicos. E 

é nessa ação que consiste o poder da ideologia agindo sobre os enunciados midiáticos e só 

partindo de uma perspectiva crítica se pode perceber a presença e a dimensão dessa ideologia 

nos processos argumentativos que compõem os discursos.  

Por ser um fenômeno social que perpassa todas as formas de mídia, entende-se que o 

fenômeno ideológico do discurso se torna materialidade obrigatória de análise, 

transformando-se em uma das ferramentas para direcionar qualquer olhar ao estudo dos meios 

de comunicação, principalmente quando se trata do tema midiatização dos meios digitais. 

O eixo predominante do saber, durante cinco séculos, foi o livro, que, atualmente 

apresenta um processo de mutação, em virtude do aparecimento do texto eletrônico 

(MARTÍN-BARBERO, 2014). Não se pressupõe o desaparecimento do livro, mas novas 

formas proporcionadas por tecnologias digitais que se tornam importantes fontes de interação 

e construção do saber. Diante desse contexto mediatizado, novas formas de aprendizagem, 

leitura e interação são necessárias. Considerando novos perfis geracionais, é importante 

promover o conhecimento de forma colaborativa, por meio da interatividade com o ambiente 

virtual. Por isso, entende-se que é fundamental compreender as transformações e práticas 

aplicadas à leitura, pois surgiram formas de se ler e aprender. 

Além do componente tecnológico, a ação de midiatizar um discurso ideológico 

permite compreender que o conhecimento desses dispositivos contribui para facilitar 

circulação dos diversos discursos da mídia, mesmo em circunstâncias adversas ao ambiente 

onde é produzido. Portanto, para se compreender esse fenômeno permeado pela midiatização 
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dentro do arcabouço teórico da comunicação deve-se pensar no campo midiático, pois como 

afirma Gomes (2006), para pensar o campo da comunicação, deve-se preliminarmente 

contemplar a tensão que há entre o campo de estudo da comunicação e o campo midiático 

propriamente dito. 

Para Braga e Campos (2016) se é na comunicação e pela comunicação que as pessoas 

se relacionam e interagem na quase totalidade das suas ações no mundo social, estando este 

contexto comunicacional, de condições de produção complexa, onde o tempo e o espaço 

inexistem. Em razão do advento da Internet e mais recentemente em função das novas 

plataformas de comunicação (redes e mídias sociais), contribuem nos processos de 

transformação identitária. Os autores finalizam que se pode compreender, então, que a 

comunicação assume agora com a função de interlocutor, fazendo surgir formato 

comunicacional dinâmico, com novas atribuições e novos sentidos, divulgando e perpetuando 

variadas formas de compreender o meio à sua volta. 

Cabe ainda uma análise crítica das informações oriundas da mídia que são geradas a 

partir dos reflexos mediatizadores nas relações indivíduos/indivíduos-meios e indivíduos-

sociedade-meios, construindo com isso uma nova formação de práticas significativas. Por fim, 

acredita-se que a mediatização suscita a convergência e homogeneização em oposição à 

heterogeneidade dos processos de produção e essa prática provocará sempre uma maior oferta 

de produtos midiáticos para as pessoas, evidentemente influenciando ainda mais as variadas 

formas de leitura. 

A sociedade está permeada por de ambientes textuais e variados suportes, tendo como 

principal motivo passar algum tipo de informação que será decodificada e compreendida por 

algum leitor. E esse leitor está acompanhando as transformações ou adaptações que os 

suportes, assim como a escrita e a leitura, vêm passando desde o surgimento das tecnologias 

que colaboraram para o desenvolvimento de um suporte que vem revolucionando o mundo 

atual: os smartphones16. Os leitores atuais se adaptaram rapidamente a esta tecnologia para 

acompanhar as mudanças em virtude das exigências impostas pela Sociedade em Rede. 

                                                           
16 Telefones multifuncionais, que com acesso à Internet, permitem a leitura, interação e produção de conteúdo. 
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4 A SOCIEDADE EM REDE: leitura e novos meios de comunicação 

 

Neste capítulo será abordado o surgimento da sociedade em Rede, com base na 

informática, por consequência os processos de globalização e territorialidade dos sujeitos, 

bem como a criação de tribos virtuais, com enfoque às mídias sociais (em especial, o 

Facebook). A leitura também estará aqui retratada, contendo os resultados obtidos pela 

pesquisa aplicada aos estudantes concluintes de graduação do IF Goiano – Campus Urutaí no 

ano de 2017, que reforçam a importância de compreender a sociedade contemporânea, 

amparada aos novos meios de comunicação e abrindo maiores possibilidades de leitura. 

Vive-se em uma sociedade amparada na tecnologia, a comunicação global está veloz, 

com imagem e som em alta definição. Pode-se afirmar que a sociedade contemporânea está 

em um mundo cada vez mais globalizado e conectado, pois a cada dia novos aparatos 

tecnológicos são inventados e/ou aprimorados, aproximando indivíduos geograficamente 

distantes uns dos outros. 

A forma de ler também mudou. O hábito de leitura que antes se restringia a livros e 

jornais impressos ganharam nova amplitude com a popularização da Internet, a dita Rede das 

redes. A forma de interação que antes era face a face (contato pessoal), foi redefinida para 

uma interação mediada, na qual os indivíduos “podem estar em contextos espaciais ou 

temporais distintos” (THOMPSON, 2014, p.121). 

Por isso é imprescindível que tão propagada Sociedade em Rede se adapte às 

particularidades de cada um, respeitando-as e até mesmo potencializando-as. À medida que 

esse desenvolvimento avance, essas diferenças tenderão a se reduzir como consequência da 

globalização, ocasionando uma convergência entre todos os modelos em longo prazo. Pode-se 

falar em letramento digital no sentido mais amplo, pode ser a habilidade de usar as 

Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC’s) para auxiliar os indivíduos a alcançarem 

resultados concretos no cotidiano (HELSPER, 2015). Ainda segundo o autor  

 
o letramento digital inclui: a habilidade de acessar ferramentas e software 

necessários; habilidades exigidas para acessar e relacionar-se com o conteúdo; e 

oportunidades de traduzir essas atividades em resultados vantajosos para o dia a dia 

(HELSPER, 2015, p. 34). 

 

As informações são compartilhadas quase que simultaneamente, o que permite 

interação entre leitores. Não é necessário realizar um encontro presencial para discutir ou 

abordar um assunto. As relações sociais passaram, também, a acontecer pela Rede, com cada 

sujeito em sua localidade, recebendo e produzindo informação e conhecimento. O leitor é 
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incluído nesse processo pois ele não é mais mero receptor de informações, assume também a 

função de produtor de conteúdo e está em contato, por meio da Internet, com outros leitores e 

produtores de conteúdo. 

Diante desse panorama, exposto pela sociedade em Rede, vê-se surgir novas formas de 

comunicação, baseada na tecnologia: as mídias sociais. E as mídias sociais influenciaram 

tanto a forma de comunicação, como também influenciaram o surgimento de novas práticas 

de leitura. 

Sai de cena o leitor tradicional, que fazia um culto aos livros impressos e dá lugar ao 

leitor digital que ganhou mobilidade e pode interagir com as leituras e com outros leitores, 

quase que simultaneamente. É nesse ambiente de grandes mudanças e de globalidade que o 

espaço territorial foi redimensionado e desterritorializado, ou seja, não estamos presos a um 

local. A sociedade não sobrevive mais a um arranjo local, pois esse local é influenciado por 

tantos outros locais. Mas será que o indivíduo está mesmo desterritorializado? 

 

4.1 Globalização, leitura e a desterritorialização dos sujeitos 

 

Quando se pensa em globalização, remete-se aos dias atuais, com esse enorme fluxo 

de informação, comunicação, conhecimento, integração dos mercados nacionais e velocidade 

graças às TIC’s. O mundo vive um intenso contexto de mudanças, de paradigmas e discursos. 

“É um discurso dos objetos, indispensável ao seu uso, e um discurso das ações, indispensável 

à sua legitimação” (SANTOS, 1997, p. 20). Como o mesmo autor ressalta ambos os discursos 

são artificiais e enviesados. Talvez hoje esse discurso possa ser útil, porém amanhã um novo 

discurso assume patamar mais alto, ocasionando uma inovação permanente, o que nos torna 

indefesos quando não buscamos nos atualizar diante dos novos discursos. 

Para Han (2017, p. 9) nos últimos anos “têm surgido diversos discursos sociais que se 

servem nitidamente de modelos explicativos imunológicos”. Para o autor o mundo atual é 

imunológico, pois é marcado por “barreiras de contenção”, na qual a negatividade é impedida 

de avançar, dando lugar a um discurso de positividade. Um sistema imunológico impede o 

processo de troca e intercâmbio. 

As transformações ocorridas no contexto global foram proporcionadas pela Sociedade 

em Rede. Mas qual seria a importância dessa sociedade? O conceito, apesar de ter sido 

propagado desde os anos 1990, ainda, não é bastante claro para a maioria das pessoas. 

Tarapanoff (1999) define como uma sociedade que surge, com nova estrutura, novos canais 
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de comunicação, novas formas de atuação social e de trabalho. Para autora, as estruturas de 

poder se alteram, bem como as instituições e nova cultura e comportamento se instalam 

compreendidos e assimilados, de forma mais completa com maior interesse e de forma mais 

intuitiva pela nova geração. 

Para Takahashi (2000) rapidamente se adapta a essas novidades e passa-se a viver na 

sociedade da informação, uma via em que a informação flui a velocidades e em quantidades 

inimagináveis, assumindo valores sociais e econômicos fundamentais. 

A humanidade passou a entender o espaço e o tempo em que vivem. Pode-se dizer que 

a globalização, proporcionou um reconhecimento do Sistema da natureza. Santos (1997, p. 

15) afirma que “referimo-nos ao que podemos chamar de Sistemas da Natureza sucessivos, 

onde esta é continente e conteúdo do Homem, incluindo os objetos, as ações, as crenças, os 

desejos, a realidade esmagadora e as perspectivas.” O autor ressalta ainda, que a natureza 

sempre será redescoberta, inclusive na atualidade, pois é quando o natural cede lugar ao 

artefato e a natureza instrumentalizada, e domesticada, é apresentada como sobrenatural. 

Ao mencionar a geopolítica, Mattelart e Mattelart (2014) elucidam que o termo foi 

lançado pelo estudioso alemão Friedrich Ratzel em 1897, que foi o precursor das bases da 

geografia política, ciência do espaço e de seu controle. Para os estudiosos, geopolítica 

consiste no estado sendo organismo ancorado no solo e essa ciência toma por objeto o estudo 

das relações orgânicas que o Estado mantém com o território. Redes e circuitos, troca, 

interação, mobilidade são expressões da energia vital; redes e circuitos vitalizam o território. 

Nessa reflexão sobre dimensão espacial da potência, o espaço volta a ser o espaço vital, passa 

a ter sentido. 

Os ‘choques’ entre culturas e difusão dos meios de comunicação e informação 

impulsionaram o mundo a direcionar a esse novo modelo de organização, no qual o controle e 

a melhoria dos processos industriais eram substituídos pelo processamento e manejo da 

informação como ‘chave’ econômica. Como enfatiza Kaplan (1993 apud PEREIRA, 2013), a 

comunicação é elemento estratégico que permeia as ações e favorece o alcance dos objetivos 

das instituições e organizações. À medida que os primeiros obstáculos, físicos e geográficos 

foram eliminados, a informação começou a ganhar ‘peso’ e valor. A partir destas 

transformações globais, o que se vê é um cenário novo, em que a economia está mais direta e 

fortemente enraizada na produção, distribuição e uso da informação e do conhecimento. 

Uma nova economia surgiu nas duas últimas décadas. Castells (2010) a chama de 

informacional e global. É informacional porque a produtividade e a competitividade 
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dependem de sua capacidade de gerar, processar e aplicar de forma eficiente à informação 

baseada em conhecimentos e é global porque as principais atividades produtivas, o consumo e 

a circulação, assim como seus componentes (capital, trabalho, matéria prima, administração, 

tecnologia e mercados) estão organizados em escala global, diretamente ou mediante uma 

rede de conexões entre agentes econômicos. 

Han (2017) se mostra preocupado com a atual sociedade. Para o autor o paradigma 

imunológico não se harmoniza com o processo de globalização. O autor ressalta que a 

comunicação generalizada e a superinformação ameaçam todas as formas humanas de defesa. 

A humanidade está mais suscetível a uma violência da positividade, resultado da 

superinformação, supercomunicação e superprodução. Essa violência é advinda da rede e do 

virtual e se torna viral, uma vez que ela está instalada no centro do sistema, sendo um 

‘inimigo fantasma’ infiltrado em todas as fendas do poder. 

Como exemplo dessa explanação de Han, pôde ser acompanhada durante Primavera 

Árabe (iniciada a partir de 2010), que consistiu no movimento de países mulçumanos que 

organizaram protestos e concretizaram revoluções por meio das mídias sociais, especialmente 

Facebook, Twitter e o YouTube para organizar, comunicar e sensibilizar a população e a 

comunidade internacional em face de tentativas de repressão e censura na Internet por partes 

dos governos desses países. Outros exemplos que reafirmam a fala do autor foram (e ainda 

são) vistos nas ações de grupos extremistas (ataques terroristas, guerras, etc.), o discurso de 

ódio entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte, os inúmeros refugiados que tentam adentrar 

em países europeus, os protestos ocorridos no Brasil desde 2013, o jogo da Baleia Azul17 e a 

violência urbana que assola as cidades brasileiras, principalmente a cidade do Rio de Janeiro. 

Santos (1997, p. 31) salienta que a humanidade vive em um tempo universal, que é 

instrumento de medida hegemônico, e comanda o tempo dos outros. Esse tempo a que o autor 

se refere é o tempo global diferente do tempo local. Se forem sete horas da manhã em 

determinada cidade, significa que está iniciando determinado dia, porém no tempo global 

várias nações já estão produzindo e compartilhando informações e esse fluxo é seguido por 

vários outros locais, pois o tempo é determinado por uma hierarquia, que por fim é baseada 

pela lógica capitalista mercadológica.  

Vive-se tempos globais, pois o espaço se globaliza, mas não é mundial como um todo, 

senão uma metáfora. Todos os lugares são mundiais, mas não há espaço mundial. Quem se 

                                                           
17 O jogo consiste em desafios (etapas) em que o jogador deverá executar as tarefas designadas por outros 

participantes. É um jogo que se tornou viral nas mídias sociais no início de 2017 e teve o surgimento na Rússia 

e se espalhou ao redor do mundo. O jogador era induzido a cometer suicídio ao final do jogo. Foi um jogo de 

grande participação de jovens. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Comunidade_internacional
https://pt.wikipedia.org/wiki/Repress%C3%A3o_pol%C3%ADtica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Censura_na_Internet
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globaliza, mesmo, são as pessoas e os lugares. O que existe são temporalidades não 

hegemônicas, ou hegemonizadas (SANTOS, 1997). 

O espaço se adapta ao momento vivido pelas pessoas. Passam a serem utilizados 

mecanismos e componentes que fazem de um determinado território, o lugar onde se 

concentram grandes atividades de produção e onde há grandes interações com outros locais, 

assim gerando influências em outros territórios. Com isso, este lugar se torna um espaço 

hegemônico, pois ali se concentra todas as forças que norteiam o tempo e as pessoas em 

outros lugares. Para Borges (2013), o território pode ser compreendido como produto da 

relação entre os sujeitos e o espaço – fruto dos modos como a territorialização ocorre e é 

significada. Ao ser apropriado, ou seja, ao adquirir um sentido simbólico, o território emerge 

como campo de tensões e disputas, reveladoras da sua dimensão cultural. 

Com base na afirmação da autora, tem-se a noção que um território é onde os sujeitos 

se expressam e se ressignificam. É um espaço de dimensão simbólica onde estão os sentidos 

de existência da humanidade. A territorialidade desenvolve-se a partir da existência comum 

dos agentes exercendo-se sobre um mesmo território, engendrando uma solidariedade 

orgânica entre eles, a despeito da sua diversidade de interesses. 

A Globalização, tal qual conhecemos, trouxe um novo paradigma tecnológico e 

redimensionou as exigências e atributos, bem como os direitos das sociedades em geral. 

Castells (2006) afirma que a Sociedade em Rede é sinônimo daquilo que chamamos de 

Globalização, e o seu principal objetivo é democratizar o acesso à informação para todos os 

indivíduos e sociedades afins. Porém, verifica-se que na prática os fatores sociais e 

econômicos impedem que o acesso livre a informações aconteça. 

Corroborando com o pensamento de Castells, pode-se falar em ciberespaço como 

sendo lugar em que há interação humana nos diversos níveis de conhecimento. Para Pereira 

(2013, p. 36) 

 
o ciberespaço dessa forma, é algo imaterial, não configurado em termos geográficos 

e composto por inúmeras redes tecnológicas e sociais conectadas entre si, em que 

ocorrem fenômenos de socialização e de produção de cultura e onde se criam novas 

formas de relações e de práticas sociais, com códigos e linguagens próprios. 

 

Os conceitos de cibercultura e ciberespaço são para Lévy (2000, p. 17), representação 

de todas as suas reflexões. 

 

O termo [ciberespaço] especifica não apenas a infraestrutura material da 

comunicação digital, mas também o universo oceânico de informação que ela abriga, 

assim como os seres humanos que navegam e alimentam esse universo. Quanto ao 
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neologismo ‘cibercultura’, especifica aqui o conjunto de técnicas (materiais e 

intelectuais), de práticas, de atitudes, de modos de pensamento e de valores que se 

desenvolvem juntamente com o crescimento do ciberespaço. 

 

A consequência do surgimento de uma sociedade em rede originou um termo criado 

por McLuhan e descrito por Castells (2010) denominado de “aldeia global”. Como o próprio 

nome já diz, trata-se de um lugar onde a sociedade capta as informações do mundo e as envia 

para outras sociedades, criando redes de relacionamentos e difundidos culturas e costumes 

antes restritos àquela região. Os sujeitos dessa aldeia global podem estabelecer contatos no 

mundo inteiro com a mesma facilidade dos contatos com os vizinhos de sua mesma 

localidade, formando redes. As relações comunicativas entre pessoas de diferentes modos de 

vida se tornaram um ponto estratégico para a globalização. Com isso, é possível compartilhar 

textos e leituras, estando há dois metros ou a milhares de quilômetros. 

As redes são estruturas abertas capazes de expandir de forma ilimitada integrando 

novos “nós”, desde que consigam se comunicar dentro da rede, ou seja, compartilhem os 

mesmos códigos de comunicação. Castells (2010, p. 566) afirma que “Redes são instrumentos 

apropriados para a economia capitalista, baseada na inovação, globalização e concentração 

descentralizada; para o trabalho e trabalhadores e empresas voltadas para a flexibilidade e 

adaptabilidade para uma cultura de desconstrução e reconstrução continuas”. 

O princípio da Rede é englobar todos os indivíduos e sociedades para que estas 

interajam uma com as outras, obtendo informações e consequentemente, produzindo 

conhecimento. A sociedade em rede representa uma transformação qualitativa da experiência 

humana, pois o conhecimento sempre foi sinônimo de poder. Uma nação se desenvolve pelo 

fato de ter capacidade de coletar, distribuir, processar informações e também agir com base 

nelas. 

A comunicação sai do estigma da manipulação para entrar na utopia da mediação. 

Lévy (2000) traça suas percepções sobre a o crescimento do ciberespaço, novo meio de 

comunicação que surge da interconexão de computadores e o consequente surgimento da 

cibercultura. 

Para Lévy (2000), cibercultura reflete a “universalidade sem totalidade”, algo novo se 

comparado aos tempos da oralidade primária e da escrita. É universal porque promove a 

interconexão generalizada, mas comporta a diversidade de sentidos, dissolvendo a totalidade. 

Em outras palavras, a interconexão mundial de computadores forma a grande rede, na qual 

cada nó é fonte de heterogeneidade e diversidade de assuntos, abordagens e discussões, ambos 

em permanente renovação. 
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Outra tendência que acompanha o crescimento do ciberespaço é a virtualização. O 

ciberespaço pode ser considerado uma virtualização da realidade, uma migração do mundo 

real para um mundo de interações virtuais. Lévy (2000) utiliza um conceito de “virtual” que 

se distingue do senso comum, e até mesmo do termo técnico ou filosófico. Virtual não se 

opõe ao real, nem ao material. Ainda que não esteja fixo em nenhuma coordenada de tempo e 

espaço, o virtual existe, ele é real, mas está desterritorializado18. Com o passar dos anos, 

outros estudiosos perceberam que mesmo o ambiente online ele necessita de um território 

para se ressignificar. 

Borges (2013) ressalta que apesar de se constituir no campo de poder, o território não 

resulta apenas nas relações de poder e/ou apoderamento. Sua dimensão simbólica implica em 

ideologias, imagens, discursos, signos e linguagens que conformam os modos como é 

representado, significado, apropriado e até mesmo registrado. São processos que decorrem do 

e no imaginário coletivo e definem fronteiras identificadoras que, mesmo sendo tangíveis, 

apontam caminhos e perspectivas à territorialização. 

É importante observar que no ciberespaço há sim um lugar de fala. Mesmo sendo um 

espaço desterritorializado, o ciberespaço necessita de uma localização fixa para poder ter e 

fazer sentido. E é nesse ambiente que se constroem, permanentemente, expressões e 

identidades dos atores, pois “essas apropriações funcionam como uma presença do ‘eu’ no 

ciberespaço, um espaço privado e, ao mesmo tempo, público” (RECUERO, 2014, p. 27). 

Assim para entender esse lugar de fala, também é imprescindível compreender as conexões 

que são estabelecidas. Para existir no ciberespaço é vital possuir vínculos com outros atores, 

enfim estabelecer conexões e fazer parte da sociedade em rede. 

Sendo assim, o computador é mais que uma ferramenta de produção de sons, textos e 

imagens é um operador da virtualização. Sendo que, atualmente, as interações humanas 

ocorrem em aparelhos pequenos, porém bem mais potentes que os computadores: os 

chamados smartphones, que revolucionaram a forma de comunicação das pessoas neste início 

de século. 

Para Lévy (2000), o crescimento do ciberespaço é orientado por três princípios 

fundamentais: a interconexão, a criação de comunidades virtuais e a inteligência coletiva. A 

interconexão, mundial ou local, é um princípio básico do ciberespaço, na medida em que sua 

dinâmica é dialógica. As comunidades virtuais “são construídas sobre afinidades de 

interesses, de conhecimentos, sobre projetos, em um processo mútuo de cooperação e troca” 

                                                           
18 Os estudos de Lévy remontam ao fim da década de 1990, onde a Internet (comercial) como se conhece hoje, 

estava em seus primórdios. 
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(LÉVY, 2000, p. 127). Já a inteligência coletiva pode ser considerada a finalidade última do 

ciberespaço, pois ela descreve um tipo de inteligência compartilhada que surge da 

colaboração de muitos indivíduos em suas diversidades. “É uma inteligência distribuída por 

toda parte, na qual todo o saber está na humanidade, já que, ninguém sabe tudo, porém todos 

sabem alguma coisa” (LÉVY, 2007, p. 212). 

Entretanto, aquilo que mais chama atenção de Lévy (2000) são suas proposições 

acerca da nova relação que a humanidade estabelece com o saber, agora que está imerso na 

cibercultura. O ciberespaço amplifica, exterioriza e modifica funções cognitivas humanas 

como o raciocínio, a memória e a imaginação. O que é fundamental aprender não pode mais 

ser planejado nem precisamente definido com antecedência. 

Para Lemos (2013, p. 266) a cibercultura é fruto de novas formas de relação social. 

Para o autor, a Cibercultura “está no cerne dos impactos socioculturais, colocando em jogo 

essa mistura inusitada e paradoxal entre razão aplicada, busca de tatilidade (agregações das 

mais diversas) e pensamento mágico-religioso”. 

Ainda segundo o autor a cibercultura possui três leis básicas, são elas: a emissão, a 

conexão e a configuração. A primeira lei (a emissão) é baseada na liberdade. As 

manifestações socioculturais contemporâneas mostram a disputa com o excesso de 

informações. A informação viral é considerada como emergência de voz e discursos. As 

mídias sociais deram voz às pessoas e que a utilizam de diversas formas, como por exemplo, 

trabalho, estudo, lazer e leitura. 

A segunda lei (a conexão), para Lemos (2013), é baseada na premissa que a Internet 

está em todos os lugares. A lei é considerada como princípio da conectividade generalizada, 

pois com a difusão dos computadores pessoais na década de 1990 foram determinantes para a 

popularização da Internet. Já no Século XXI, com as redes sem fio (wifi), os celulares se 

transformaram em computadores de mão, passando assim, a conectar mais pessoas e 

formarem uma grande rede em que há pessoas, máquinas, objetos e entre outros. 

Já a terceira lei (a configuração) tem a premissa de que tudo muda, mas nem tanto. Ao 

primeiro olhar possa soar estranho, porém tal afirmação nos remete ao pensamento de Castells 

(2006) de que sempre as sociedades foram alicerçadas na informação e no conhecimento, o 

que difere a sociedade atual das demais é a microeletrônica. Tal afirmação faz remontar que 

se vive os mesmos esquemas de poder e hierarquização. A chegada dos dispositivos digitais 

houve a reconfiguração dos velhos modelos de sociedade estão presentes nos dias atuais, 

tornando-se assim fortalecidos, sob o argumento da renovação. Um exemplo claro está no 
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ambiente político brasileiro, em que a renovação se dá na substituição do patriarca pelo seu 

primogênito, permanecendo o mesmo esquema de poder, mas com nova configuração, 

antenada com o novo público que estão nas mídias sociais. 

Por ter base na microeletrônica, a Sociedade em Rede tem seu propósito de 

disponibilizar informações e integrar as pessoas de todas as partes do mundo, promovendo a 

democratização de conteúdo. Este tipo de mídia é essencial na comunicação entre sociedades, 

nações, permitindo a interação entre culturas e também como dinamizador de pesquisas 

acadêmicas, ensino à distância, diversos serviços ao cidadão e comércio eletrônico. O 

crescimento da cibercultura ampliou o já vasto ambiente da leitura. A criação de blogs 

(diários eletrônicos) e das mídias sociais, possibilitaram a interação quase que instantânea 

entre autores e leitores que, aliás passaram a ser autor/leitor e leitor/autor. 

Para Castells (2002) a globalização e a informacionalização, determinadas pelas as 

redes de riqueza, tecnologia e poder estão transformando o mundo, possibilitando a melhoria 

de nossa capacidade produtiva, criatividade cultural e potencial de comunicação. Ao mesmo 

tempo estão privando as sociedades de direitos políticos e privilégios. 

Han (2017) afirma que a sociedade atual vive um excesso de positividade, estímulos, 

informações e impulsos. O ser humano é atualmente dotado de multitarefa o que é, para o 

autor, um retrocesso, pois uma sociedade que se dedica a inúmeras tarefas ao mesmo tempo 

consegue se aprofundar em nenhuma delas. É uma sociedade que sofre com um tédio 

profundo, por não conseguir aprofundar nas informações que são disponibilizadas. 

A abertura de mercado e igualdade de oportunidade para todos, onde as populações 

fariam e poderiam fazer parte de um mesmo mundo de uma mesma realidade, é a premissa de 

uma sociedade globalizada, porém na prática a globalização trouxe à tona um lado “obscuro” 

da sociedade em rede: a exclusão digital, ou em termos sociológicos o “aparthied digital”. 

Para evitar a chamada “exclusão informacional”, deve-se atentar à necessidade do 

acesso à informação democratizada aliada a um emprego de uma política de subsídios para a 

aquisição de equipamentos de mídia – TIC – para se ter acesso às informações transmitidas na 

rede para a população mundial, inclusive as sociedades carentes. Castells (2006, p. 26) afirma 

que, “contudo, a globalização é a forma que toma a difusão da sociedade em rede a uma 

escala planetária, e as novas tecnologias de comunicação e transportes fornecem a 

infraestrutura necessária ao processo de globalização”. 

Chauí (2008, p. 62) afirma que a humanidade vive “sob o signo da telepresença e da 

teleobservação, que impossibilitam diferenciar entre a aparência e o sentido, o virtual e o 
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real”. Para a autora vivenciamos o culto ao imediatismo o que, amparado nas TIC’s, torna a 

nossa experiência volátil e efêmera e, como consequência, perde-se o sentido da cultura como 

ação histórica, pois não nos apoiamos no passado, mas apoiamos naquilo que foi construído 

pela tecnologia. Han (2017) complementa dizendo que a humanidade não busca a diferença 

no outro, mas a si mesmo, tornando o outro igualmente a ele, é uma sociedade positivamente 

cansada. 

Para que o sujeito possa significar (ou ressignificar) determinado território é 

fundamental que o mesmo se identifique a este lugar. “Isso porque os indivíduos não apenas 

têm no território um elemento mediador, como também o produzem e mediam ao mesmo 

tempo em que por ele são produzidos e mediados” (BORGES, 2013, p. 86). 

Bordenave (1998) salienta que será difícil prever as utilizações e consequências que 

poderão surgir com o desenvolvimento das TIC’s, pois além de dependerem do avanço da 

eletrônica e da informática, dependerão das demandas de mercado, do poder aquisitivo das 

camadas sociais e dos interesses sociopolíticos das nações, dentre outros fatores. 

Castells (2006) enfatiza que não é a tecnologia que determina uma sociedade, mas a 

própria sociedade. É ela que molda e dá forma à tecnologia. A tecnologia é condição 

necessária, mas não suficiente para uma nova forma de organização social baseada em redes. 

O autor elucida que a sociedade atual tem sido caracterizada como Sociedade da Informação, 

o que ele mesmo discorda, pelo simples fato de todas as sociedades e períodos anteriores ao 

atual, a informação e o conhecimento sempre foram temas centrais. O que difere dos demais 

períodos históricos é “o que é novo é o facto de serem de base microeletrônica, através de 

redes tecnológicas que fornecem novas capacidades a uma velha forma de organização social: 

as redes” (CASTELLS, 2006, p. 17). 

Para Castells (2010) em um mundo de fluxos globais de riqueza, poder e imagens, a 

busca de identidade, coletiva ou individual, atribuída ou construída, tornam-se a fonte básica 

de significado social. 

As redes globais de intercâmbios instrumentais conectam e desconectam indivíduos, 

grupos, regiões e países em um fluxo contínuo de decisões estratégicas. Segue-se uma divisão 

fundamental entre o instrumentalismo universal abstrato e as identidades particularistas 

historicamente enraizados. Para Castells (2010), a sociedade global está cada vez mais 

estruturada em uma oposição bipolar entre a Rede e o Ser. 

O ser na sociedade informacional, como afirma o autor, recebe vários tipos de 

informações, culturas, modos de vida graças às novas tecnologias da informação que estão 
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interagindo com o mundo interligado em redes globais e instrumentalidade. Entende-se por 

rede um conjunto de nós interconectados, que em termos gerais significam estruturas abertas 

capazes de expandir de forma limitada, interagindo novas redes desde que ambas consigam 

comunicar-se, ou seja, desde que compartilhem os mesmos códigos de comunicação. 

Bauman (2001) aborda a transformação da sociedade sólida para a líquida. Uma 

sociedade líquida faz com que ela seja mais bem adaptada aos meios, preencha um ambiente, 

que com a mesma facilidade se esvai deste local, para assim tomar outra forma. Ao contrário 

da sociedade sólida, que não consegue preencher um ambiente que não seja de sua forma. 

A sociedade moderna líquida não se fixa a um espaço ou tempo, pois está sempre 

disposta às mudanças e livres para experimentar algo novo. Manter uma forma fixa não é tão 

fácil como simplesmente tomar nova forma, e tomar nova forma é fonte de força e 

invencibilidade, se adapta ao ambiente e tira o melhor dele para si, depois parte para a 

próxima forma. Portanto, o seu nível de fluidez vai determinar sua inserção na sociedade, nos 

meios, nos grupos e tribos, sendo esta então a sua arma na conquista do espaço. 

Para Chauí (2008), os sujeitos ficam condicionados a uma fragmentação de tempo e 

espaço, onde o tempo é efêmero e desprovido de profundidade. Em outras palavras, vive-se 

em tempos em que a comunicação é veloz e o grande volume de informações os impede a se 

aprofundar nelas. 

Para a autora, a fragmentação e a globalização da produção econômica produziram 

dois fenômenos contrários e simultâneos: de um lado a fragmentação e dispersão temporal e 

espacial e de outro (com influência das TIC’S), a compreensão do espaço e do tempo onde 

não há distâncias, fronteiras, passado e futuro (CHAUÍ, 2008). 

A nova tendência mundial, a ênfase na informação, implicou em um desafio que deve 

ser enfrentado de modo a adequar as nações às profundas mudanças, uma vez que suas 

manifestações afetam o comportamento das organizações e influenciam o pensamento 

estratégico mundial. 

Uma sociedade em rede (ou globalizada) necessita da comunicação digital para pode 

se propagar. A comunicação digital é a coluna vertebral dessa sociedade (CASTELLS, 2006). 

Ao mesmo tempo em que essa sociedade tem o propósito de integrar e comunicar 

simultaneamente todo o globo, ela pode excluir grande parte das pessoas ao redor do mundo. 

Porém mesmo que essas pessoas estejam excluídas da Rede, a sua lógica afetará a todos 

(incluídos e excluídos) da mesma forma. 
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A Sociedade em Rede, conforme afirma Castells (2010), adquiriu importância em 

escala mundial, fundamentado na crença da integração global, caracterizado pela capacidade 

dos cidadãos obterem, difundirem e compartilharem informação, de forma imediata. Segundo 

a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), a difusão das 

tecnologias digitais na vida cotidiana está mudando fundamentalmente a maneira como as 

pessoas acessam informações e geram conhecimento, requerendo que os indivíduos atualizem 

continuamente as suas habilidades para lidar com as exigências de um mercado de trabalho 

em transformação e que requerem desde habilidades genéricas sobre o uso de software e 

acesso à informações on-line até habilidades mais complexas como programação e 

desenvolvimento de aplicações (PESQUISA..., 2015, p. 25). 

As consequências sociais causadas pela tecnologia são originárias desta sociedade, por 

isso mesmo quem não tem uma participação efetiva na sociedade em rede é afetado por sua 

lógica, pois ela muda a concepção identitária que cada indivíduo possui. 

 

4.1.1 A leitura na Sociedade em Rede: construções culturais e territoriais 

 

Um território é constituído pelo sujeito, por um sentimento de pertencimento. Há um 

entendimento que aquele espaço se configura na natureza do Ser. Na medida em que o 

cidadão comum, especialmente aquele que, mesmo indiferente a jornais, revistas e, 

principalmente, a livros, torna-se leitor de vários tipos de textos em ambientes digitais, cresce 

a relevância de se pensar como se dão as suas respectivas práticas de leitura em um sentido 

mais amplo, abordando a sua vivência com as diversas formas de leitura. 

Em ambiente digital, o leitor (re)descobre um novo território. O território (físico) a 

qual ele esteve sempre habituado é tido como alicerce para as construções culturais. É ali que 

ações e tradições são repassadas, bem como a cultura. Ao se referir à palavra cultura, é 

necessário retomar o seu sentido primordial que é definido por Chauí (2008) pois a palavra é 

oriunda do verbo latino colere, na origem cultura significa o cultivo, o cuidado. Como cultivo, 

a cultura era concebida como uma ação que conduz à plena realização das potencialidades de 

alguma coisa ou de alguém; era fazer brotar, frutificar, florescer e cobrir de benefícios. 

Com o tempo esse sentido de cultura foi entrando em desuso até que a expressão 

cultura ressurge no século XVIII como sinônimo de civilização (CHAUÍ, 2008). Assim a 

cultura se transforma em algo hierarquizado que remete ao sentido de evolução e progresso. 

Houve tentativas de classificar a cultura, com base em níveis sociais. Chartier (1995) afirma 
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que existia um forte lado entre (a reivindicação de uma) cultura pura, distante dos gostos, 

ditos, vulgares (sustentada por uma cumplicidade estética entre os criadores e público por eles 

escolhido) e outro lado estava as conquistas da cultura comercial capitalista, destinada a 

grande parte da população. 

Chauí (2008, p. 57) salienta que a cultura passa a ser compreendida como campo na 

qual os sujeitos elaboram símbolos e signos, instituem práticas e valores, definem o sentido da 

linha do tempo, as diferenças no interior do espaço e os valores que determinam o sentido da 

vida, da morte e das relações entre o sagrado e o profano. 

Realizando um paralelo com o ato de ler, tem-se a real dimensão da sua compreensão 

e apropriação de sentidos. O que se lê será internalizado por cada sujeito e interpretado. Essa 

interpretação buscará referências de experiências vividas por eles, mesmo que sejam 

sensações vividas em outras leituras realizadas por esses leitores. 

Para Borges (2013, p. 74), “assim concebida, a cultura é mediadora do mundo e da 

existência, além de também ser reguladora de práticas sociais”. A autora enfatiza também que 

“na condição [de] produto histórico, a cultura não é perpétua: ela é construída, reconstruída, 

elaborada e reelaborada na interação do ser com o outro, com o espaço, com o território, 

enfim com o mundo” (BORGES, 2013, p. 74-75). Assim, o local da cultura é no espaço 

territorial vivido, onde há ação humana que posse atribuir sentido a ela. 

Nesse espaço territorial carregado de significações encontra-se a ideologia que nada 

mais é a tradução entre mediações de representações, conceitos e ações do sujeito histórico no 

mundo (BORGES, 2013). Essa ideologia é amparada ao território, pois é ela que atribui 

sentido aos indivíduos desse espaço. 

É a partir desse momento que se observa a importância de uma identificação com esse 

território, é o sentimento de pertença que unem o Ser e o lugar para que conjuguem um 

significado. A leitura permite essa identificação e sensação de pertença por parte do leitor. 

Apesar do campo da leitura ser subjetivo, ela proporciona a territorialização dos leitores, pois 

um texto lido carrega consigo significações e estas situam os leitores em um lugar, talvez não 

seja aquele ao qual seu corpo está instalado fisicamente. 

Ler vai muito além da decodificação da palavra escrita, uma leitura crítica requer um 

embasamento teórico e também um contato com as coisas e pessoas que nos rodeiam. A 

compreensão de uma leitura crítica demanda do leitor a percepção das relações entre o texto e 

o contexto. Esse contexto pode ser o ambiente em que se vive a escola/faculdade, as ruas e 

avenidas, as atividades laborais, os programas de jornal, os professores, os amigos, a família 
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com a qual se convive e aprende-se a enfrentar o mundo. Quando se aprofunda no universo 

das palavras expandimos nossa leitura de mundo. 

A visão de mundo se modifica quando se amplia a noção de leitura. Martins (1994) 

sintetiza inúmeras concepções de leitura em duas caracterizações: como uma decodificação 

mecânica de signos linguísticos, por meio de aprendizado estabelecido a partir do 

condicionamento estímulo-resposta e; como um processo de compreensão abrangente, cuja 

dinâmica envolve componentes sensoriais, emocionais, intelectuais, fisiológicos, 

neurológicos, bem como naturais, econômicos e políticos. 

As duas caracterizações procedem e são necessárias, uma vez que se não há 

decodificação, não há compreensão, se não reconhece os signos linguísticos, não 

identificamos as palavras e sentenças de um texto, não podemos fazer inferências, 

interpretações e nem ao menos dar sentido ao texto lido, pois a ausência de um impossibilita a 

realização plena do outro. E no caso da compreensão, um texto não pode ser compreendido 

sem antes ser decodificado. 

Bauman (2001) faz uma análise do sujeito na sociedade, por ser o ambiente em que irá 

praticar sua civilidade, pela sua disponibilização de espaço em que cada ser expressa o seu eu. 

O espaço público abre espaço para os consumidores, para adquirirem todo e qualquer tipo de 

material, sendo ele social e/ou cultural, sem ter a necessidade da interação com outros 

sujeitos, tendo cada um o seu momento, ocupando o seu espaço. Sem esse espaço ser 

preenchido, não há significado, até o momento que é tomado por um que lhe dará sentido, até 

mudar de forma novamente. 

Ao realizar uma leitura (seja em qualquer tipo de suporte), o indivíduo se “transporta” 

para aquele território (imaginário) e se integra a ele. O espaço se territorializa, pois aquele 

ambiente precisa fazer sentido ao leitor para que ele possa interagir com o caminho proposto. 

Se o leitor não consegue se identificar em determinado contexto, ele não consegue sentir a 

sensação de pertença sobre aquele texto, implicando assim o desinteresse e o possível 

abandono daquela leitura. 

A influência da globalização sobre a identificação do sujeito se dá porque se altera a 

forma com que o tempo e o espaço, como coordenadas de sistemas de representação, são 

relacionados com os processos sociais. Para Hall (2004), diferentes épocas culturais têm 

diferentes formas de combinar essas coordenadas espaço-tempo e, portanto, as formas de 

representação da relação identitária e, pode-se acrescentar, com a construção da identidade 

referente a uma parcela de espaço-tempo. 
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Posto isso, sobre as transformações que estão ocorrendo na sociedade contemporânea, 

é necessário analisar alguns aspectos fundamentais para o entendimento da sensação de 

pertencimento, sobretudo para o recorte desta pesquisa. Parte-se do pressuposto de que o 

leitor, ao se apropriar do território proposto pela leitura, constrói discursivamente 

ressignificando o conteúdo lido; é uma construção demarcada a partir de um recorte territorial 

onde se estabelecem relações. Portanto ao adotar a prática de leitura, o indivíduo define a 

partir de um território ou, num sentido mais amplo, a uma formação do espaço geográfico. 

Forma-se o território da leitura. 

Compreende-se que o território da leitura pode ser construído tanto geográfica quanto 

historicamente pelas relações sociais. Envolve, concomitantemente, a dimensão espacial, 

material e simbólica da realidade praticada, vivida. O ato de ler se mostra aberto, múltiplo, 

relacional, construtivo, mobilizador, um processo de produção de sentidos, um ato 

performático e político, discursivo e narrativo que pode produzir consentimento e ação. 

Para Pinto (2004, p. 55-56) “memória e repertório de cada leitor atuam e dialogam 

com o texto lido. [...] Ao lermos, incorporamos o texto a nosso acervo memorial e 

(re)estabelecemos as ligações internas desse repertório”. O autor ainda afirma que toda leitura 

é provisória, pois aquilo que lemos (e como lemos) ficará marcado em cada sujeito, podendo 

ser revisado com facilidade, basta ser realizada uma nova leitura. “Daí a leitura ser tão 

interessante e o lugar do leitor, privilegiado” (PINTO, 2004, p. 59). 

A leitura está estreitamente conectada, impregnada e repleta de conflitos, de ações, do 

(con)sentimento, da mobilização, do silenciar, do legitimar, do exaltar/enaltecer ao 

esconder/dissimular, da dominância e da resistência, isto é, é um ato dinâmico e dota o 

indivíduo de variadas habilidades cognitivas. 

Maffesoli (2004) parte da premissa de que se compreenda de maneira primaria a sua 

concepção do sujeito pós-moderno. O sociólogo francês também destaca nas suas obras a 

importância que a imagem assume no último período, muitas vezes afirmando que vivemos 

no exato momento de transição em que a estética pós-moderna supera a ética moderna. O 

autor afirma veementemente como “o último aspecto do substrato epistemológico pós-

moderno é a importância que a imagem passa a assumir na constituição do sujeito e na da 

sociedade” (MAFFESOLI, 2004, p. 29). 

Identificar o sujeito pós-moderno é um desafio primordial para a compreensão da 

proposta de Maffesoli, pois esta tem como pressuposto conceitual conceber propostas que 

possam romper os paradigmas da modernidade. Ganha destaque a noção de tribalismo, com a 
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valorização de grupos ou agrupamento de pessoas pouco interessadas em vincular seus 

projetos de vida às grandes transformações imaginadas na modernidade, como revolução, 

conquista do poder do Estado, luta de classes etc. “A metáfora da tribo, por sua vez, permite 

dar conta do processo de desindividualização, da saturação da função que lhe é inerente, e da 

valorização do papel que cada pessoa (persona) é chamada a representar dentro dela” 

(MAFFESOLI, 1998, p. 9).  

Bauman (1999, p, 110) ressaltou que a “[...] pós-modernidade é a modernidade que 

admitiu a impraticabilidade de seu projeto original” e, em função disso, tentando se acostumar 

a viver sem esse projeto. Decorrente do tribalismo é também o “não-ativismo social” o fator 

que mais interfere na ordem social constituída e instituída, pois a “persona” (sujeito) abre mão 

dos seus projetos sociais para viver em seu micro-grupo (tribo), onde encontra todos os 

pressupostos para o seu gozo contemplatório de um sujeito pseudo-emancipado. 

 
4.2 Aldeia Global e o tribalismo: o advento das mídias sociais 

 

Evidencia-se, o real objetivo das TIC, que é gerenciar o uso do “objeto 

transformador”: a informação. A informação e o conhecimento são elementos essenciais em 

um mundo cada vez mais conectado, pois permitem novos padrões e possibilidades de 

comunicação. Para Maffesoli (1998), o que melhor poderia caracterizar a pós-modernidade é 

o vínculo entre a ética e a estética, criando, portanto, um novo vínculo social, surgindo a partir 

da emoção compartilhada ou do sentimento coletivo. 

Os sentimentos coletivos são a premissa das sociedades contemporâneas. Tais 

sentimentos são partilhados por meio da identificação entre grupos. Diferentemente da massa, 

em que não se tem a presença da lógica de identidade, os pequenos grupos (ou os coletivos 

emocionais) valorizam o papel de cada indivíduo, onde cada um pode expressar seu 

sentimento e partilhar com outros indivíduos. Esses pequenos grupos não são fechados e 

sempre estão em grandes mudanças, pois a identificação entre as pessoas varia de acordo que 

surgem novos grupos, novas ideologias. 

Maffesoli (1998, p. 10) chama isso de tribalismo, uma vez que “ela é precedida pelas 

noções de comunidade emocional, de potência e de sociabilidade que a fundamentam”. Como 

consequência do tribalismo estão o policulturalismo e a proxemia (o espaço individual no 

meio social). Entende-se por policulturalismo o acesso a várias culturas e a interação com elas 

e proxemia como a relação do indivíduo ao espaço social, ele pode tanto se aproximar por 

afinidade ou também para conhecer algo que não é familiar ao seu cotidiano, mas que lhe 
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interessa conhecer. Pode ocorrer também dessa relação social afastar o indivíduo do meio 

social, uma vez que ele não se identifica com aquele meio/grupo. 

 

É possível imaginar que, correlativamente ao desenvolvimento tecnológico, o 

crescimento das tribos urbanas favoreça uma palabre informatizada que retome os 

rituais da antiga Ágora. Não seríamos mais confrontados, então, como ocorreu no 

início, com os perigos do computador macroscópio e desconectado das realidades 

próximas, mas, pelo contrário, graças ao “micro” ou à televisão por cabo, seríamos 

remetidos à difractação infinita de uma oralidade que se dissemina cada vez mais. 

[...] E, em inúmeros domínios, como a educação, o tempo livre, o trabalho em 

equipe e a cultura, a comunicação próxima, induzida por esse processo, se estrutura 

em rede com todos os efeitos sociais que podemos imaginar (MAFFESOLI, 1998, p. 

39, grifos do autor). 

 

Levy (2010, p. 103) reitera que a digitalização “atinge todas as técnicas de 

comunicação e de processamento de informações”. Entre elas, destacam-se as mídias sociais, 

agregando ainda mais valor ao conteúdo informacional desejado, devido às possibilidades de 

suporte e de transmissão desta informação. 

Estudiosos referem-se ao termo mídia remetendo aos meios e aos veículos e 

comunicação, porém com o advento das interações propagadas pela internet, o termo mídia 

foi ampliado. Com a integração entre as pessoas na Rede, a palavra social foi associada ao 

termo mídia, enfocando aos meios e às mensagens (o conteúdo). Ramalho (2010, p. 11) 

afirma que “as mídias sociais são parte integrante da sociedade moderna”, pois uma das 

maiores necessidades do ser humano é socializar e formar grupos de interesse comum. 

A complexidade da Rede permite que se tenha amigos em comum e que esses amigos 

tenham relacionamentos com outros amigos, formando uma teia de relacionamentos de forma 

rápida e em escala global. Castells (2010, p. 419) afirma que “vivemos com a mídia e pela 

mídia.” O autor ainda explica a expressão “mídia tecnológica” utilizada por McLuhan, pois 

elas estão cada vez mais evidentes nos cotidianos das pessoas e com qual interagimos 

automaticamente. 

Telles (2010) define mídias sociais como ferramentas online que são usadas para 

divulgar conteúdo e permitem, ao mesmo tempo, alguma relação com outras pessoas em 

qualquer parte do planeta. Nesta perspectiva, é possível afirmar que as mídias sociais têm um 

sentido amplo, sendo ferramentas de interação social, e que tem como base pessoas que se 

juntam e interagem por alguma razão onde é possível a produção de conteúdo 

descentralizado. 

Essa interação, esse agrupamento de pessoas, estão presentes nas instituições de 

ensino. Fazendo um paralelo com a leitura, nesse contexto, vêm-se alterando as práticas 
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culturais de leitura e modos de ler, sinalizando para uma análise das práticas de leitura. 

Partindo desse pressuposto, a ressignificação das práticas de formação de leitores é necessário 

um novo paradigma no que diz respeito às formas de leitura que os alunos, professores e 

corpo administrativo possam explorar, pois “o sentido do que se lê é produzido exatamente na 

relação entre ler o texto e ler o contexto, em que a compreensão não é algo imóvel, estático, 

pronto, à espera do leitor [...]” (FREIRE, 2008, p. 22), ou seja, a leitura é ato introspectivo 

que atribui ao leitor diferentes possibilidades de interpretações, sentidos e valores. 

Conforme Silveira (2012), a leitura de qualquer texto é, portanto, um processo de 

construção cultural e histórica, que se efetiva a partir da mescla entre as condições materiais 

destinadas à sua produção e circulação, com a subjetividade e o lugar em que cada leitor se 

encontra no momento de executá-la. 

Diante o que foi abordado aqui acerca das mídias sociais como ferramentas de 

interação, comunicação e leitura, a pesquisa realizada com os estudantes de graduação 

concluintes de 2017, do Instituto Federal Goiano – Campus Urutaí buscou aprofundar como 

as mídias sociais evidenciariam as práticas de leitura desses estudantes. 

Acerca do local, na qual as mídias sociais são acessadas por esses estudantes, o 

Gráfico 2 mostra os seguintes resultados: 

Gráfico 2 — Local de acesso às mídias sociais 

 
Fonte: elaborado pelo autor; Google Forms, 2017. 

Percebe-se um alto índice de acesso às mídias sociais feitas pelos estudantes em suas 

próprias residências (93,4%) e, também, no IF Goiano – Campus Urutaí (90,1%), 57 e 55 

respostas respectivamente. Já as opções ‘lan house’ e ‘não possuo rede social’ não obtiveram 

marcação, o que vem a confirmar que as mídias sociais fazem parte do contexto dos 

estudantes e está presente em suas casas, o que corrobora com a Pesquisa sobre o uso das 

Tecnologias da Informação e Comunicação nos domicílios brasileiros, do Comitê-Gestor da 
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Internet no Brasil (2015), que aponta a crescente utilização da internet nos lares brasileiros. 

Destaca-se também, o uso das mídias sociais dentro da instituição de ensino. O Campus 

Urutaí oferece acesso à internet em vários ambientes aos estudantes. 

O acesso ainda é tímido no ambiente de trabalho (21,3% das respostas). É justificável, 

pois, como se tratam de estudantes, muitos deles não estão no mercado de trabalho. Nota-se 

que a vivência na academia como exclusividade para maioria dos estudantes. A opção 

‘amigos’ foi indicada pelos estudantes, o que traduz como sendo outros lugares de acesso às 

mídias sociais. 

Entende-se o poder que as mídias sociais têm perante aos estudantes. Numa pequena 

amostra com os pesquisados, revelou-se um grande acesso dentro do campus. A construção de 

leitores parte do que é produzido e construído nas relações entre texto, leitor e contexto. 

Portanto, formar leitores é algo que requer condições favoráveis para o desenvolvimento da 

prática e do gosto pela leitura. Na percepção do contexto do Instituto Federal Goiano – 

Campus Urutaí, tendo em vista a promoção de atividades de incentivo à leitura é uma tarefa 

que deverá ser contínua e cada vez mais desenvolvida, devido sua responsabilidade e 

comprometimento para o acesso à informação. 

Ao entender em quais locais do IF Goiano – Campus Urutaí as mídias sociais são mais 

acessadas, o Gráfico 3 evidencia o seguinte: 

Gráfico 3 — Local de acesso às mídias sociais no IF Goiano – Campus Urutaí 

 
Fonte: elaborado pelo autor; Google Forms, 2017. 

A sala de aula configura como um dos principais locais de acesso às mídias sociais 

(70,9%), seguido pela biblioteca (65,5%); laboratórios (52,7%); refeitório (40%); corredores 

(9%); alojamento (5,4%); e todo o campus (1,8%). Cabe aqui informar a questão do 

alojamento colocado na pesquisa. Como por muito tempo o Campus Urutaí foi um campus 

agrícola e devido às distâncias com outras localidades foi construído, nas suas dependências, 
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alojamentos para estudantes. Atualmente esses alojamentos são destinados aos discentes que 

moram em outras regiões do estado ou que não possuem condições financeiras para realizar o 

deslocamento até a instituição. Os alojamentos são equivalentes a Casa do estudante existente 

nas principais universidades brasileiras. 

Aranalde (2005) destaca uma nova realidade cultural, na qual a cultura escrita cede 

lugar à cultura digital. Para o autor, a cultura digital cria imperativos de adaptabilidade e de 

capacidade de transformação e enfatiza um começar de novo a cada instante. Tal cultura tem 

como consequência a característica mais marcante da sociedade de informação, a saber, a 

ausência de comprometimento em longo prazo. Tem-se a rapidez e a flexibilidade que acabam 

ultrapassando os limites de sua aplicação ao campo da tecnologia, sendo inseridas como 

imperativos de ação. Desse modo, a flexibilidade é a nova ordem frente a rapidez com que as 

mudanças se processam. Entretanto, a exigência por flexibilidade acaba acelerando os 

processos de mudança. 

A cultura digital vivenciada atualmente corrobora para o surgimento de diversas 

mídias sociais. São mídias que se transformaram ao logo dos anos, passando também, como 

aplicativos de celulares smartphones, facilitando o acesso a uma grande quantidade de 

usuários, dentre eles os estudantes do IF Goiano – Campus Urutaí. O Gráfico 4 demonstra 

quais são as mídias sociais mais acessadas pelos estudantes. O gráfico indica que o Facebook 

e o aplicativo de mensagens WhatsApp são mais acessados pelos estudantes que participaram 

da pesquisa, totalizando 96,7% cada uma das opções. 

Cabe ressaltar que um usuário da rede pode usar inúmeros aplicativos de mídias 

sociais, por isso foi permitido aos pesquisados assinalarem mais de uma opção no 

questionário. Entre outros aplicativos de preferência dos estudantes, constam o Instagram 

(78,7%); Twitter (16,4%); SnapChat (8,2%); LinkedIn, Tinder, Telegram (e LinkedIn) e 

Grindi com 1,6% cada uma. 



94 

 

 
 

Gráfico 4 — As mídias sociais mais acessadas 

 
Fonte: elaborado pelo autor; Google Forms, 2017. 

Pode-se observar a grande influência que o Facebook possui aos entrevistados no pré-

teste. Estudar as práticas de leitura nas mídias sociais, em especial no Facebook, se mostra 

relevante, pois é uma mídia usada por grande parte dos estudantes, proporcionando interação 

com outros estudantes e professores, tornando imprescindível o estudo das evidências de 

leitura dos graduandos do IF Goiano – Campus Urutaí. 

Evidencia-se aqui, o alto uso do Facebook por esses estudantes. Diante dos resultados 

apresentados, vê-se a dimensão que a pesquisa tem para investigar as práticas de leitura desses 

discentes e as possíveis evidências de leitura na vida acadêmica deles. 

Após identificar as mídias sociais mais utilizadas por esses estudantes, foi verificado 

que a maior parcela dos estudantes pesquisados (93,4%, ou 57 respondentes) acessam as 

mídias sociais todos os dias, os demais (4 respondentes) acessam suas mídias sociais de três a 

quatro dias na semana.  

Diante essa informação passou-se, a saber, quantos dias por semana esse grupo acessa 

as suas respectivas mídias sociais. O resultado mostrou que as mídias sociais são acessadas 

todos os dias por esses estudantes, afirmando assim como um grande meio de comunicação, 

informação, expressão, produção de conteúdo e leitura. 
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Gráfico 5 — Média de acesso por horas/dia às mídias sociais 

 
Fonte: elaborado pelo autor; Google Forms, 2017. 

Também ficou evidenciado na realização do Grupo Focal. Todos os estudantes 

entrevistados afirmaram que acessam às mídias sociais, especialmente o Facebook, 

diariamente. A popularidade dos aparelhos telefônicos do tipo smartphone, possibilitaram a 

criação de aplicativos de mídias sociais. A partir do início desta atual década, o acesso do 

brasileiro à internet cresceu, consequentemente incidiram no cotidiano dos estudantes. Os 

dados do Gráfico 5 revelam que, para grande maioria dos estudantes, as mídias sociais fazem 

parte do dia a dia, sendo assim um ambiente de evidente interação e adesão de jovens. 

Buscou-se na entrevista de grupo identificar os reflexos das leituras nas mídias sociais, 

como um todo, nos hábitos dos estudantes do IF Goiano – Campus Urutaí. A entrevista foi 

realizada com treze estudantes19 e foi realizada nas dependências do campus. Para não 

identificar os entrevistados, eles aqui foram identificados com letras e números, seguindo a 

ordem estabelecida nas respostas. Procurou-se transcrever fielmente os depoimentos, por isso 

os possíveis erros gramaticais ficarão evidentes na fala dos estudantes. Nota-se na Tabela 1, 

grande preocupação dos discentes na qualidade da leitura realizada nas mídias sociais: 

Tabela 1 — Reflexos das mídias sociais nos hábitos de leitura dos estudantes 

E1: Acho que não muito, por que igual a essa geração de hoje ela lê muito, mas na Internet. Ela [a 

geração atual] não tem o hábito de pegar o livro e sentar pra ler. 

E2: Pode sim, é uma maneira de ter a informação no dia a dia. 

E3: A gente lê, mas de uma forma diferente [risos] que maioria pensa, pois muitos querem que a gente ler 

o livro de papel, mas a gente lê no celular. 

E4: Acredito que é positivo, pois todos meus colegas lê pelo campus e não somente na sala de aula ou na 

biblioteca. 

E5: Concordo, é uma forma dos estudantes se informar e também fazer que a leitura não fique tão chata. 

E6: Eu acho que... feito com cautela... sim! Saber que as fontes são confiáveis, as páginas são confiáveis 

sim! Se não tiver esse cuidado, [a leitura nas mídias sociais] podem influenciar negativamente. 

                                                           
19 Conforme descrito na metodologia, capítulo 2. 
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E7: Depende muito, também do que a pessoa quer ver no Facebook dela. Por exemplo, a pessoa faz o 

curso de agrárias. A pessoa curte muita página de empresas de agrárias, que fica postando conteúdo do 

que acontece na fazenda... aí sim ajuda. Tendo cuidado de não postar notícia falsa. 

E8: Está em constante atualização, tomando cuidado com as notícias falsas, pois conteúdo falso é o que 

mais tem no Facebook. 

E9: É... eu acho que tem uma dualidade. Pode sim refletir positivamente, por que a pessoa fica informada. 

É uma notícia rápida, é uma notícia instantânea, não é uma matéria tão grande, mas não traz toda 

informação necessária, não tem todo embasamento. As notícias podem não ser fiéis, são verdadeiras. A 

pessoa pode ficar informada, porém a qualidade da informação é ruim. 

E10: Não, há outras maneiras bem mais eficazes de tornar a leitura habitual ao aluno, redes sociais são 

distrações, raramente utilizadas como fontes de estudo. 

E11: Pode se dizer que sim e que não né. Sim para aqueles que não leem né, pois eles vão ler nas redes 

sociais, vão praticar a leitura... e não pois as leituras, o linguajar das redes sociais já não são corretas, pois 

não tem forma padrão. As vezes podem atrapalhar ele [o estudante] no profissional, aí vai acostumar a 

falar e escrever daquela forma errada que as redes sociais... [permitem]. 

E12: Pra mim, depende do jeito que ele [o estudante] vai usar. Desde que seja pra uso correto é válido 

sim, caso contrário fará somente ser prejudicial ao desenvolvimento do aluno tanto nas redes sociais, 

quando na vida profissional e acadêmica. 

E13: Olha... desde que seja usada de uma forma correta, para análise crítica das notícias e de tudo que é 

postado no Facebook eu acredito que sim. Mas o Facebook, também, eu acho que pode ser uma armadilha 

pra muita gente que não sabe diferenciar uma notícia falsa de uma verdadeira. 

Fonte: elaborado pelo autor; Grupo Focal, 2017. 

Fica evidente a preocupação dos estudantes acerca de notícias falsas, que se propagam 

com muita mais rapidez nas mídias sociais. Acerca da ‘qualidade da leitura’, os entrevistados 

entendem que se os estudantes lerem conteúdos e notícias de páginas confiáveis, as mídias 

sociais podem refletir positivamente no hábito de leitura dos estudantes, caso contrário pode 

prejudicar, tanto a leitura quanto a escrita. Percebe-se, intrinsicamente, nos jovens estudantes 

com posicionamentos críticos em relação as leituras nas mídias sociais.  

É imprescindível para o usuário de mídia social ter cautela ao repassar informação. 

Atualmente o que se tem visto nas mídias sociais é a propagação de notícias falsas e talvez 

seja o motivo apontado pelos estudantes. Essa preocupação fica evidente na fala do estudante 

de número onze (E11): “Pode se dizer que sim e que não né. Sim para aqueles que não leem 

né, pois eles vão ler nas redes sociais, vão praticar a leitura... e não pois as leituras, o 

linguajar das redes sociais já não são corretas, pois não tem forma padrão. As vezes podem 

atrapalhar ele [o estudante] no profissional, aí vai acostumar a falar e escrever daquela 

forma errada que as redes sociais... [permitem]”. Para o entrevistado, a escrita fora dos 

padrões [da norma culta] advém das leituras realizadas em redes sociais. 

A escrita feita nas mídias sociais permite a utilização de códigos, devido a forma 

instantânea como as informações chegam. Por isso reforça-se a figura da instituição de ensino 

ao utilizar as mídias sociais, pois poderiam orientar os discentes a identificar notícias falsas, 

realizando buscas na rede e trazer o ambiente interativo para dentro do contexto acadêmico. 
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Não existe uma leitura ‘certa’ ou ‘errada’, há leituras e todas elas são válidas, pois 

estimula ao estudante questionar sobre tal fato. Atualmente existem usuários das mídias 

sociais que buscam por notícias falsas para alertar outros usuários. O que falta, de fato, é 

conhecimento de como buscar uma informação. Vale lembrar que no Brasil, os maiores 

acessos às mídias sociais são realizados pelo celular e devido à velocidade da internet não ser 

satisfatória, as leituras costumam ser ‘superficiais’, mas isso não significa que o usuário lê 

mal. Aliás, aqui fica claro que as mídias sociais são grandes ambientes de leitura e 

comunicação. 

Durante o Grupo Focal foi perguntado aos entrevistados se era possível afirmar que as 

leituras praticadas nas mídias sociais estabeleçam a procura/busca por outras leituras e grande 

parte dos estudantes afirmaram que uma leitura pode ocasionar outras leituras, contradizendo 

a maioria das respostas da tabela anterior. 

Esse contraponto se justifica pelo fato do preconceito em leitura. Ao apontarem as 

leituras nas mídias sociais, como em grande maioria, prejudiciais. Na Tabela 1 há um 

questionamento acerca da qualidade da leitura praticada nas mídias sociais, porém a Tabela 2, 

a seguir, mostra que é possível estabelecer novas leituras a partir de uma notícia postada nas 

mídias sociais. As mídias sociais são a primeira fonte de informação para muitas pessoas e 

grande parcela vão além daquela primeira leitura, avançando para outras leituras. 

Tabela 2 — Busca por outras leituras nas mídias sociais 

E1: É tem muitas pessoas que fazem isso. Que vê só ali... vê só o título da notícia ali e compartilha. Aí a 

pessoa vai ver, abre [a notícia] e vai ler e é outra coisa que tá falando e não tem nada a ver. Já eu clico e 

leio [as notícias]... tem muitas que é... o pessoal clica no título pra dar ênfase na [notícia] e acaba 

compartilhando aquilo ali. 

E2: Se o título for de interesse né... igual... o grupo que eu sigo ‘Até que mundo’, eles geralmente já 

lançam a notícia e o título lá aí se você se interessar você clica e vai pro site deles e lê lá. 

E3: É tipo jornal né, eles colocam o título da notícia, aí se for de interesse aperta e já vai pra página do 

jornal. 

E4: Uma leitura direciona a outra, quando algo me chama atenção eu busco sim. 

E5: Eu também tenho o costume de ler além do Facebook, gosto de saber mais sobre determinado 

assunto. 

E6: Acho que depende muito da área de interesse também né? Se a gente viu uma manchete e viu que é 

da área de interesse da gente, tem uma vontade maior de aprofundar e ler mais sobre a manchete. 

E7: Também o título da notícia chama atenção, são chamativos! Eu sou de uma determinada área, logo 

busco ver coisas da minha área. 

E8: É uma coisa [leitura] vai puxando a outra e com isso a gente vai lendo mais, se interessando mais. 

E9: Se a notícia for interessante, eu gostei do que eu ali e me fornece o link, eu clico no link e vou 

procurar mais sobre isso [informação]. Agora o contrário não, ou talvez eu acho interessante e em outro 

momento aquilo me veio à cabeça e eu fui procurar sobre aquilo em outra plataforma. Quando o conteúdo 

não tem relevância, faço somente uma leitura superficial. 

E10: Talvez, mas na minha opinião, são leituras informais, sem busca de um conteúdo de estudos. 

E11: Sim, o que mais acontece, quando eu vejo uma reportagem, notícia eu aperto no link e me motiva a 



98 

 

 
 

ler mesmo, por que tempo mesmo pra ler essas notícias e coisas assim eu não tenho. Então é o prazo que 

eu entro rapidinho pelo celular e vejo é o que me leva a ver outros sites. 

E12: Eu leio mais é isso mesmo [notícias]. Você entra lá e abre as notícias e clica e vai saber mais sobre 

aquele fato. 

E13: Também acho que avaliação de um livro, por exemplo. Se for positivo e isso aparecer no face, você 

fica curioso e vai procurar saber sobre ele. 

Fonte: elaborado pelo autor; Grupo Focal, 2017. 

A curiosidade, é apontada como principal condição para que ocasione a busca ou 

procura por novas leituras. Os estudantes indicaram que costumam ler notícia, atualidades e 

aqui pode sim aliar o Facebook ao conteúdo de sala de aula. Analisando, também, a fundo as 

respostas da Tabela 2, confirma-se uma das hipóteses da pesquisa de que as leituras nas 

mídias sociais incentivam aos estudantes ler e buscar informação nos links direcionados, 

aumentando sua percepção aos fatos ocorridos e sobre os quais quer opinar. 

Aqui se mostra um ponto forte das mídias sociais: a disponibilidade variada de 

conteúdos na mesma plataforma, possibilitando os usuários estarem informados e 

compartilhar tais conteúdos. A disposição como as notícias são apresentadas foi apontada 

pelos entrevistados como uma das principais consequências de estímulo a outras leituras. 

É nesse contexto vivido por esses discentes que se procura identificar o uso da mídia 

social Facebook nas variadas práticas de leitura. Para tanto, é indispensável conhecer afinco a 

história e estrutura dessa rede social online, caracterizada como a maior mídia social do 

mundo, por ter cerca de um bilhão de usuários, lendo, compartilhando, comunicando e 

produzindo conteúdo. O Facebook é uma rede global no ciberespaço, porém com 

territorialidade definida. É uma rede que se adapta a qualquer território. É global, mas não 

deixa de ser local, isso explica o poder de influência que o Facebook tem, principalmente em 

território brasileiro. 

 

4.2.1 A mídia social Facebook 

 

O Facebook (apontado na pesquisa como uma das mídias sociais mais acessadas pelos 

estudantes) foi criado em 2004 por Mark Zuckerberg nos Estados Unidos. Segundo Recuero 

(2014, p. 184), “o foco inicial do Facebook era criar uma rede de contatos em um momento 

crucial da vida de um jovem universitário: o momento em que este sai da escola e vai para 

universidade.” O início desta mídia consistia em ser membro de alguma instituição 

reconhecida pelo desenvolvedor da plataforma. Com o sucesso ele foi ampliado e dinamizado 
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tornando a maior mídia social do mundo. No Brasil, o Facebook ganhou força a partir de 

2010, após o declínio da rede social Orkut, concorrente direta do Facebook. 

O Facebook oferece recursos de interação entre os usuários, por meio da opção 

“curtir” (tradução de like, na versão original). Os conteúdos compartilhados nessa mídia 

passaram a ser medidos pela quantidade de curtidas e comentários que são recebidos. 

Recentemente, o Facebook adicionou novas formas de expressão (denominadas reações), 

possibilitando uma interação maior entre os usuários da rede. 

 

O Facebook funciona através de perfis e comunidades. Em cada perfil é possível 

acrescentar módulos de aplicativos (jogos, ferramentas, etc.). O sistema é muitas 

vezes percebido como mais privado que outros sites de redes sociais, pois apenas 

usuários que fazem parte da mesma rede podem ver o perfil uns dos outros. Outra 

inovação significativa do Facebook foi o fato de permitir que usuários pudessem 

criar aplicativos para o sistema (RECUERO, 2014, p. 184). 

 

Pereira (2013, p. 43) reitera que “dentro desse serviço os usuários possuem três 

maneiras de participação: por meio de perfis individuais, de grupos e de páginas”. Os perfis 

permitem até cinco mil (5000) conexões (amigos na rede), perfis estes em que podem ser 

compartilhados recados, fotos, vídeos, links e demais conteúdos. Os grupos permitem a 

realização de discussões e compartilhamento de conteúdo específico entre os membros. Já as 

páginas, estas não têm limitação de “amigos” e são usadas por organizações, empresas e 

demais situações que necessitam um volume maior de conexões com perfis individuais de 

amigos (PEREIRA, 2013). 

Os resultados coletados na pesquisa visaram saber o hábito de acesso à mídia social 

Facebook. Assim, foi questionado aos estudantes quais seriam as finalidades deles ao 

utilizarem o Facebook. Aqui também os respondentes puderam assinalar mais de uma opção, 

visto que o Facebook pode ser usado para inúmeras atividades. Para o estudo foi escolhido 

algumas finalidades (atividades acadêmicas, leitura, trabalho, comunicação, lazer e 

entretenimento), ficando evidenciado o seguinte:  
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Gráfico 6 — Finalidade de uso do Facebook 

 
Fonte: elaborado pelo autor; Google Forms, 2017. 

Aqui fica claro que o Facebook é, segundo o Gráfico 6, para grande parte dos 

pesquisados, um ambiente de comunicação, lazer e entretenimento. Mas também, nota-se que 

são locais de leitura. Evidencia aqui que muitos estudantes utilizam o Facebook para leitura, 

informação e de estudo também. As atividades acadêmicas também foram assinaladas, 

confirmando assim que o Facebook pode ser utilizado em ambiente acadêmico e servir como 

extensão da sala de aula. O uso do Facebook nas atividades de trabalho, apesar de apresentar 

um quantitativo considerável na pesquisa, possui movimento tímido entre os estudantes, 

porém já é uma realidade em outros grupos, públicos. Isso se justifica pelo fato da vida 

acadêmica ser a única ocupação atual dos estudantes. 

A estrutura do Facebook nos remete ao pensamento de McLuhan (1969a, p. 23) que 

afirma “de que o meio é a mensagem, porque é o meio que configura e controla a proporção e 

a forma das ações e associações humanas”. A mídia social em si carrega toda a simbologia e 

possui grande poder, sendo o efeito de um meio mais intenso justamente por que seu conteúdo 

é outro meio.  

A Tabela 3 reflete as opiniões dos estudantes do IF Goiano – Campus Urutaí a respeito 

das leituras realizadas por eles na Rede (com foco específico no Facebook) de certa forma 

influenciam no dia a dia. O intuito foi conhecer os principais motivos que os fizeram acessar o 

Facebook diariamente (como informado pelos pesquisados). Fica evidente que o uso para o 

lazer e o entretenimento é apontado como umas das principais atividades exercidas por esses 

estudantes. 
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Tabela 3 — Atividades dos estudantes no Facebook 

E1: Eu uso ele [o Facebook] mais pra lazer, saber de notícias também, que acontece no mundo. Pra 

negócios, por que eu trabalho... meu pai tem uma loja e eu tenho uma página da loja... aí uso ela pra...[o 

trabalho também]. [Em relação ao estudo] eu participo de certos grupos que... igual ao meu TC [trabalho 

de conclusão de curso] é sobre criação de jogos pra ser aplicado no ensino... eu participo de grupos que 

possam... tutoriais, ferramentas que possam desenvolver jogo, essas coisas. 

E2: A gente tem um grupo no Facebook, um grupo da sala inteira para discussão... 

E3: Lazer... 

E4: Lazer também... 

E5: Entretenimento, as vezes uso pra estudo também 

E6: Mais social mesmo né... [lazer]. 

E7: Eu uso mais pra entretenimento. 

E8: Lazer, entretenimento, mas uso pra trabalho também. Alimento uma página, faço divulgação. 

E9: Mais por lazer e entretenimento. 

E10: Lazer e entretenimento. 

E11: Bom, o face eu utilizo mais para entretenimento, mas também utilizo mais pra estudo também, até 

que estou fazendo umas aulas em EAD. E a turma criou um grupo no Facebook pra gente ficar postando 

as atividades feitas em casa. Gosto de ver notícias e reportagens, pois não tenho tempo de ver TV. 

E12: Eu também mais as notícias e o que fico sabendo é mais pelas mídias sociais, não assisto televisão e 

uso bastante também pra acompanhar a página da bolsa [PIBID]. Eu tenho PIBID e acompanho as 

notícias lá. 

E13: Participo de grupos, compartilho informações e fotos com amigos. Compartilho notícias importantes 

da minha área de formação. 

Fonte: elaborado pelo autor; Grupo Focal, 2017. 

Porém, pode-se observar nas falas dos estudantes de número um, de número onze, de 

número doze e de número treze (E1, E11, E12 e E13) que ambos utilizam também as mídias 

sociais para o âmbito acadêmico. O Estudante de número um está desenvolvendo seu 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) sobre aplicação de jogos ao ensino, para tanto o 

discente costuma acessar as mídias sociais para compartilhar experiências com outros 

desenvolvedores. 

A Estudante de número 11 afirma que utiliza o Facebook como suporte acadêmico 

para a disciplina em Ensino à Distância (EAD), o que reforça a hipótese que a mídia social 

pode colaborar com as pesquisas acadêmicas, tornando uma extensão da sala de aula. Isso fica 

evidente nas falas dos estudantes E12 e E13. Os objetivos do Facebook em seus primórdios 

era estabelecer a conexão entre o usuário com a vivência na academia, porém com a 

ampliação do escopo da mídia social, ela se transformou para um grande ambiente de lazer e 

entretenimento, porém ainda é possível utilizá-lo para fins acadêmicos, é uma mídia 

diversificada e ampla, atendendo e se ajustando ao perfil que o usuário deseja. 

Perante as informações repassadas pelos estudantes, foi perguntado durante a 

realização do grupo focal de que forma o Facebook influenciaria diretamente nos 

conhecimentos acadêmicos dos entrevistados, ou seja, agindo como extensão acadêmica. 
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Grande parcela dos discentes concordam com o potencial da mídia social no auxílio aos 

estudos acadêmicos e como poderosa ferramenta de leitura, proporcionando outras leituras e 

possibilidade de interagir e compartilhar novos estudos. (Tabela 4) 

Tabela 4 — Facebook como extensão acadêmica 

E1: Eu acho que sim, mas também tem outros aplicativos e outros sites que faz isso, igual ao Moodle, é 

mais direcionado na área de educação. Eu acho que com o Moodle seria melhor, por que ele coloca as 

tarefas, uma atividade pra entregar... aí tem o fórum que os alunos podem interagir. 

E2: A gente trabalha e vai trabalhar com programação de sites, produzir sites também né. O Facebook 

tem os algoritmos e é interessante conhecer os algoritmos do Facebook e até de outros sites também. 

E3: É igual ele [E2] falou... tenho curiosidade de conhecer os algoritmos do Facebook, ainda mais que a 

gente atua nessa área de informática, de programação... 

E4: Eu acho o Facebook um ambiente propício para aprender, porém falta direcionar ele para isso. Ainda 

não vejo muita coisa nesse sentido, principalmente nos meus conhecimentos acadêmicos. 

E5: Ajuda sim, como forma de manter a comunicação com os alunos. As vezes não deu tempo de 

terminar um trabalho ali [na sala de aula], aí com um grupo [no Facebook] você pode continuar 

discutindo sobre aquele assunto. 

E6: E também hoje o seu perfil [no Facebook] diz muito sobre você. Muita gente faz uma análise do 

perfil para conhecer sobre a pessoa. 

E7: Você realiza uma entrevista de emprego, a empresa costuma verificar o que você curte e compartilha 

no Facebook. Se você é interessado na área e participa de grupos relacionado a sua formação. 

E8: Gosto muito de compartilhar notícias e informações da minha área de formação, pra mim influencia e 

muito! 

E9: Não [tem influência na minha vida acadêmica]. Por que a gente prioriza muito a informação 

renomada, de sites de busca correto e que a informação é confiável. E acredito que não, não há extensão 

da sala de aula no Facebook. Existem outros meios mais confiáveis que podemos usar para fazer a 

extensão acadêmica fora da sala de aula. 

E10: Não, nunca influenciou em nada na minha vida acadêmica, acredito que o Facebook seja uma 

distração da vida acadêmica, não há outro benefício a não ser conhecer novas pessoas. 

E11: Acho que sim, por que o Facebook é uma rede social. Uma ferramenta até boa. Ele não é só pra 

conversar, essas coisas. A gente pode trabalhar com ele [o Facebook] dentro da sala de aula, com o 

recurso que dê pra utilizar, tipo não é uma ferramenta ruim... ele tem o chat, tem os grupos que pode fazer 

os alunos interagir com o professor. É igual o WhatsApp também, a gente cria grupo das matérias pra 

discutir aquilo [o conteúdo]. 

E12: Sim... o Facebook serve também para o trabalho. Terminando aqui a formação acadêmica, serve 

bastante para o trabalho, continuar numa pós-graduação e divulgação também de uma página do trabalho, 

enfim... 

E13: Acho que pode sim, desde que seja criado grupos e que o professor estimule os alunos a 

participarem das discussões. 

Fonte: elaborado pelo autor; Grupo Focal, 2017. 

Os leitores assumem novos papeis nas mídias sociais. Eles podem ler, interagir com o 

conteúdo e produzir um texto, imagem, que será lida (e apropriada) por outro leitor. As mídias 

sociais permitem que os leitores possam interagir com o autor, formulando novas discuções e, 

consequentemente, conteúdo diversificado. A estrutura de grupos e páginas que o Facebook 

possui, reforçam sua notoriedade em ambiente acadêmico. Os grupos criados para uma 

disciplina, ou mesmo para tratar de assuntos da instituição ou do próprio curso são ambientes 
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propício para compartilhar informações acadêmicas. Uma nova descoberta da área, um tema 

debatido em sala pode ser levado para o grupo e ser compartilhado com todos os estudantes. 

A participação do professor nesse processo de integração entre o Facebook e a sala de 

aula, se mostra necessária. Os estudantes sinalizaram, também, a importância da rede social 

online no âmbito profissional, já que se tratam de concluintes de graduação e ambos já 

almejam entrar no mercado de trabalho. 

Como se tratava de um grupo heterogêneo, houve duas respostas contrárias (E9 e 

E10), que não percebem o Facebook como extensão acadêmica, visualizando-o somente como 

plataforma de comunicação, lazer e entretenimento, não incidindo assim na vida acadêmica e 

profissional. Muitas empresas e instituições (privadas e públicas) possuem perfis no Facebook 

para poder estar próximo dos clientes, mas também, promover ações, divulgar atividades e 

esclarecer dúvidas. 

A multiplicidade de tarefas que são realizadas no ambiente das mídias sociais pode 

deixar muitos usuários da rede confusos quanto aos seus objetivos. Porém, é uma rede que 

estabelece conexões, baseada nas experiências e escolhas de cada usuário. O estudante que 

procura conhecer mais sobre seu campo de atuação/estudo, o fará com êxito no Facebook. 

Forma-se novas conexões e laços com outros sujeitos. 

Recuero (2014) enfatiza a importância do estudo das redes sociais na internet, pois 

pode-se observar os padrões de conexão de um grupo social, mediante os laços sociais entre 

os usuários dessa rede. Portanto, a autora afirma que o estudo das redes sociais na internet 

foca o problema de como as estruturas sociais surgem, de que tipo são, como são compostas 

por meio da comunicação mediada pelo computador e como essas interações mediadas são 

capazes de gerar fluxos de informações e trocas sociais que incidem essas estruturas. Ainda, 

segundo a autora, para estudar essas redes, no entanto, é fundamental também estudar seus 

elementos e seus processos dinâmicos. 

Um laço é uma conexão efetiva entre os atores que estão interagindo entre si. Um laço 

social se faz mediante uma interação social. Maffesoli (1998, p. 197), afirma que o termo laço 

deve ser compreendido como algo necessário. Tem-se a necessidade de manter laços com 

outros sujeitos e esses sujeitos a nós, formando várias conexões. “Entretanto, a conexão entre 

um indivíduo e uma instituição ou grupo torna-se um laço de outra ordem, representado 

unicamente por um sentimento de pertencimento. Trata-se de um laço associativo” 

(RECUERO, 2014, p. 39). 
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Esse sentimento de pertença é puramente a participação efetiva do espírito coletivo. 

Maffesoli (1998) afirma mesmo que as pessoas vivam solitárias, elas não estão isoladas, pois 

ao configurar uma rede, nos mais variados laços, vão se constituindo tribos e cada uma dessas 

tribos há diversas formas de sociabilidades nesta galáxia eletrônica.  

A comunicação entre pessoas de diversas localidades criou laços na rede. Por mais que 

os laços de interação fossem fracos, esses sujeitos buscam afinidades em comum, criando 

comunidades. Essas comunidades virtuais são reais, porém sem um espaço físico de interação. 

Nas mídias sociais podem-se ter os laços associativos e dialógicos, onde os laços 

associativos são laços construídos por meio da comunicação mediada pelo computador, 

através da interação reativa. É um tipo de laço comumente observado nos grupos e 

comunidades do Facebook. Já os laços dialógicos ocorrem por meio da interação mútua, nas 

quais os atores mantem algum contato social (trocam recados, compartilham momentos em 

seus perfis), mesmo que seja em ambiente online. 

 

4.2.2 O efeito de ‘bolha’: ação dos algoritmos no Facebook 

 

É comum afirmar que sites, serviços de redes sociais online e ferramentas de busca 

oferecem uma visão personalizada criada por meio de algoritmos de empresas de tecnologia. 

Quando se faz uma pesquisa em sites de busca, por exemplo, o Google, os resultados obtidos 

serão diferentes, dependendo do que o buscador conheça sobre o sujeito. Em muitas ocasiões 

essa filtragem é útil, pois proporciona um acesso ao conteúdo requerido de forma rápida e 

imediata. 

À medida que os usuários deixam seus rastros na internet – a escolha de clicar ou não 

num determinado link, por exemplo, os algoritmos20 que regem os sites e as redes sociais 

criam bancos de dados sobre as aparentes preferências das pessoas, a serem utilizados 

posteriormente quando esse usuário realizar uma nova busca. 

Pariser (2012) utiliza o termo bolha para se referir aos algoritmos utilizados, por 

exemplo, pelo Facebook para filtrar e classificar as postagens que aparecem em cada 

timeline21. Nesse caso, o que é chamado de bolha é proporcionado pelos filtros invisíveis do 

conteúdo que chegam aos usuários da rede, são “mecanismos criam e refinam constantemente 

                                                           
20 De acordo com o dicionário Aurélio, algoritmo é um processo de cálculo, conjunto de regras e operações bem 

definidas e ordenadas, destinadas à solução de problema ou de uma classe de problemas em um número 

infinito de etapas. 
21 Linha de tempo, na qual ficam as postagens dos usuários no Facebook. 
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uma teoria sobre quem somos e sobre o que vamos fazer ou desejar seguir” (PARISER, 2012, 

p. 14). 

Para o autor, os filtros funcionam, primeiramente, pela análise do perfil do sujeito na 

rede social online, entendendo assim, o que estes poderiam gostar ou visualizar, em seguida 

oferece-lhes um conteúdo já personalizado e, por fim, vai fazendo ajustes a partir das 

interações que o navegador tem com aquilo que foi proposto inicialmente. Pariser (2012) 

ainda sugere que o Facebook faz isso por moldar a percepção do usuário da rede do mundo 

com o seu feed de notícias22 algoritmicamente filtrado. Os filtros personalizados podem, ao 

mesmo tempo, limitar a variedade de coisas as quais somos expostos, afetando assim o modo 

como pensamos e aprendemos. 

O Facebook tem os mesmos propósitos que o Google, que é conhecer seu usuário e 

personalizar seus produtos. A fórmula não se distingue tanto da que é apresentada pelo 

buscador. A mídia social, além de medir os links acessados, filtra as ações dos usuários a 

partir das curtidas (ou reações) e compartilhamentos que são feitos na rede, provocando um 

afunilamento das informações apresentadas ao usuário. 

Nesse sentido, cabe ressaltar a influência do Facebook nas leituras dos estudantes. O 

Gráfico 7 mostra que quase metade dos pesquisados (48%), o Facebook exerce grande 

influência nas leituras diárias, porém para 25% dos estudantes o Facebook não teria tanta 

influência; e 27% acreditam que em alguns momentos o Facebook pode influenciar nas 

leituras diárias. 

Gráfico 7 — Influência do Facebook nas leituras diárias 

 
Fonte: elaborado pelo autor; Google Forms, 2017. 

                                                           
22 Formato de dados usado em formas de comunicação com conteúdo atualizado frequentemente, 

como sites (sítios) de notícias 
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De porte dessa informação, coube no questionário aplicado na primeira fase da 

pesquisa aos estudantes do IF Goiano – Campus Urutaí entender as possíveis influencias do 

Facebook nas leituras diárias dos discentes. Buscou-se saber aqui qual tipo de influência a 

mídia social exercia nas leituras diárias dos estudantes, buscando evidenciar a ação dos 

algoritmos diante as curtidas e como as notícias são dispostas nos perfis de cada entrevistado. 

A pergunta era de resposta livre (não era obrigatório responder). Dos sessenta e um 

(61) pesquisados que aceitaram participar da primeira fase da pesquisa, houveram cinquenta e 

sete (57) respostas. Diante da multiplicidade de respostas, serão contempladas apenas trinta 

(30) respostas que mostrarão a percepção dos pesquisados. As respostas são de acordo com o 

que os estudantes responderam no questionário: 

Tabela 5 — Influências do Facebook nas leituras diárias 

Em caso afirmativo, explique qual tipo de influência o Facebook ocasiona nas leituras do seu dia a dia? 

R1: Quando vejo postagem de alguma notícia ou assunto do meu interesse, ou até mesmo páginas de 

publicidade que indicam livros interessantes, mas raramente me influencia em leituras decentes; 

R2: Atualizações de notícias nas mais diversas áreas; 

R3: Ler curiosidades que aparecem nessa rede social; 

R4: Leio mais sobre assuntos psíquicos com o Facebook; 

R5: Ao ver notícias que possam ser importantes logo procuro me aprofundar em tal dado; 

R6: Só uso Facebook para me comunicar com amigos distantes (geograficamente) e para o entretenimento; 

R7: Leio as informações ali expostas e busco a verdade; 

R8: Ocasiona a leitura por meio da curiosidade, interesse de saber o que há de novidade, quais as atualidades 

presente; 

R9: Página de assuntos da minha área acadêmica que fornecem informações que despertam meu interesse me 

influencia, uma vez que eu procurarei a respeito; 

R10: Normalmente aparece vários links que direcionam o usuário para alguns sites de notícias como jornais 

online, mais possui muitas notícias falsas, o usuário precisa estar atento e não sair acreditando em tudo que lê 

no Facebook. Acabo lendo mais conteúdos diariamente; 

R11: Através da participação em grupos e postagens consigo ter acesso à atualidades; 

R12: Porque consigo acompanhar as notícias principalmente do G1; 

R13: O Facebook não influencia nas minhas leituras; 

R14: Direcionamento do que é lido pelas pessoas; 

R15: Modula aquilo que costumo curtir na rede social; 

R16: Ele pode influenciar de forma a me mostrar somente um tipo de conteúdo, me redirecionando para 

páginas do mesmo segmento, segundo uma lógica pré-programada, mas também, pode me mostrar conteúdos 

diferentes pois existem diferentes assuntos de diferentes lugares; 

R17: Devido o fedd ser alimentado somente com páginas do meu interesse, as leituras a que sou submetido são 

do meu agrado (na maioria das vezes); 

R18: O Facebook influencia na forma de escrever algumas palavras, utilizando abreviações, exemplo: ksa, BR 

(bora), etc.; 

R19: Leitura de notícias que geralmente aparecem pra mim; 

R21: Tá lá eu leio; 

R22: O Facebook além do lazer também trás diversas informações sobre atualidades e conhecimentos gerais, 

que a medida do próprio interesse do usuário pode gerar até mesmo pesquisas particulares; 

R23: Não acredito que o Facebook influencia minhas leituras, visto que leio em jornais e livros, que acredito 

que tem um peso maior nas minhas leituras diárias; 

R24: Influencia na leitura dinâmica, aprendizado e esclarecimento contínuo, no que é descoberto no dia-a-dia; 
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R25: Informações rápidas e variadas. Pelo Facebook consigo saber das notícias quase que em tempo real em 

qualquer lugar do mundo; 

R26: O tipo de leitura feita é dinâmica, envolvendo vídeos, textos e imagens, com rápida atualizações. Isso 

influencia o que leio; 

R27: Em tudo, como não tenho o costume de ver TV, acabo ficando informado pela internet e pelo Facebook; 

R28: Não acho que influencia, pois prefiro buscar informação nos sites de notícias, tipo G1 e UOL, pois as 

vezes muita gente publica notícia falsa no Facebook; 

R29: Acompanho as notícias pelo Facebook e vejo temas interessantes sobre meu curso também que me fazem 

ler a respeito; 

R30: As informações do dia eu acompanho pelo Facebook e isso influencia a forma que leio, pois não busco 

informação em jornais impressos ou na televisão. 

Fonte: elaborado pelo autor; Google Forms, 2017. 

De acordo com as respostas dos estudantes, as notícias disponibilizadas pelas páginas 

de empresas de comunicação influenciam em suas leituras no Facebook, como a Universo 

Online (UOL) e o Portal de Notícias da Globo, o G1. As notícias repassadas por esses 

veículos de comunicação são, para os estudantes, fontes de informação. O fato é que o 

Facebook permite essa interação entre usuário e esses diversos meios de comunicação, pois 

além de lerem as notícias, eles podem interagir nos comentários, sugerirem pautas para serem 

discutidas e comunicar possíveis erros em alguma notícia/reportagem. Nessa questão 

evidencia uma grande “virtude” do Facebook, que é de permitir atualizações de notícias. 

Também pode atentar ao fato de que os estudantes estão cientes do efeito de bolha que 

o Facebook pode causar, pois a mídia social “molda” os conteúdos que os estudantes veem 

em seus respectivos perfis na rede social. Conforme afirmação de Pariser (2012), as mídias 

sociais possuem algoritmos que regulam as preferências dos usuários da rede por meios das 

curtidas em determinadas páginas ou até aquilo que os mesmos pesquisam em sites de 

pesquisa e no próprio Facebook. Os estudantes estão conscientes que o que é mostrado para 

eles no feed de notícias não reflete a totalidade daquilo que é produzido na internet, porém 

uma seleção mediante das escolhas prévias do usuário. 

Embora desempenhem um papel importante na limitação da exposição a diferentes 

pontos de vista, é possível afirmar que os algoritmos não são o mais importante elemento na 

filtragem do conteúdo e da agência individual. Logo, a sensação de bolha (ou embolhamento) 

proporcionada pelo Facebook aconteceria por quais razões? 

De acordo com Pariser (2012, p. 41), “o aprisionamento é o ponto no qual os usuários 

estão tão envolvidos com a tecnologia que mesmo que um concorrente ofereça um serviço 

melhor, não vale a pena mudar”. E, assim, quanto mais aprisionado, mais fácil convencer o 

usuário a se conectar em outros espaços usando sua conta de redes sociais, proporcionando a 

empresa o contínuo rastreamento dos dados. 
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Pariser (2012) busca desconstruir a ideia que a Internet elimina a intermediação. Ou 

seja, se antes a informação era mediada pelos jornais e jornalistas, com o advento da Rede o 

que ocorreu foi à possibilidade de o usuário ter ao seu alcance aquilo que desejar sem ajuda de 

um mediador. Um pensamento também ilusório. Na verdade, essas mediações podem ser 

intensificadas pelos filtros, os algoritmos, agora também com papel de curadores. 

Com ideia de personalização ainda em vista, pode-se inferir que ocorre uma 

fragmentação ainda maior dos espaços públicos, existe um afunilamento da bolha. “Assim são 

as notícias na internet: as matérias ou sobem na lista das mais encaminhadas, ou sofrem morte 

infame e solitária” (PARISER, 2012, p. 61). 

Dessa forma, o autor coloca em evidência a possibilidade do Facebook se transformar 

em uma fonte recorrente de informação, fazendo surgir duas situações particulares. A 

primeira é que ao haver a aproximação de pessoas que pensam com maior similaridade, há um 

afastamento entre aqueles indivíduos que pensam diferente, o que para muitos não é um 

problema. A outra situação é que até mesmo entre pessoas próximas pode ocorrer uma 

personalização da personalização, ou seja, os assuntos compartilhados pelo outro ainda serão 

filtrados até que cheguem ao usuário final. 

A ideia de que na bolha os conteúdos que surgem e que validam aquilo que o usuário 

já sabe só aumenta. “Na bolha [...] nem chegamos a enxergar as coisas que não nos 

interessam. Não estamos cientes, nem mesmo de forma latente, de que existem grandes 

eventos e ideias dos quais não ficamos sabendo” (PARISER, 2012, p. 97). 

A noção que se tem de internet é que ela ajuda a contribuir – e consegue, muitas vezes 

– com a redemocratização da sociedade. No entanto, nessa era da informação digital as 

influências de grandes empresas ainda podem ser evidenciadas. Por meio de suas políticas de 

privacidade, o Facebook consegue manipular as informações que circulam na 

operacionalização da rede social. 

Outro ponto importante de análise é que o Facebook é, para alguns estudantes, 

substituto da TV, sendo como ambiente no qual ficam atualizados acerca das notícias. Há 

preocupação com a propagação de notícias falsas e isso é um ponto positivo, pois demonstra 

que os estudantes são conscientes que ao compartilhar uma notícia é imprescindível 

reconhecer as fontes de informação e verificar sua validade. 

Diante das respostas apresentadas no quadro anterior, foi questionado durante a 

realização do grupo focal com os estudantes como eles realizavam as escolhas das leituras 

(Tabela 6). O que realmente gostariam ou gostam de ler no Facebook. O que realmente os 
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entrevistados escolheriam como leitura na mídia social. Os discentes deram algumas pistas 

durante a entrevista, para confirmar que realmente gostam de determinada leitura foi 

necessário enfatizar pontos como, preferência, interesse e escolha de leituras para que fosse 

possível extrair dos entrevistados respostas que refletissem seu cotidiano, uma vez que se 

realizou uma entrevista gravada e com muitos integrantes que não se conheciam até então, 

poderia gerar certo constrangimento ao responder tais perguntas. O ambiente da entrevista os 

permitiu irem falando mais sobre seus hábitos e práticas de leitura. 

Tabela 6 — Escolha de leituras dos estudantes 

E1: Eu gosto [das leituras] que mais me agrada. Eu curto o G1, notícias. Aquela página Mistérios do 

mundo, tem de história... eu gosto de história também, enfim! 

E2: De certa forma [o que vemos no Facebook] é moldado pelo o que a gente costuma ler na rede. É... 

mas no geral eu acho que a gente escolhe o que ler. Eu vou passando e determinada notícia me chama 

atenção eu leio e busco saber mais. Vou deslizando até achar uma coisa interessante, sem pretensão assim 

de preferência. 

E3: Tem coisa que a gente vê e não é interessante, mas aparece uma notícia e agrada e a gente que ler e 

saber mais. Gosto mais de ler notícias! 

E4: Me chama atenção notícias e eventos no Facebook. 

E5: Não escolho leituras, vou passando e vendo o que me agrada, geralmente são notícias também, 

esporte e alguma curiosidade que me chame atenção. 

E6: Voltado para área acadêmica, curiosidades, e páginas de piadas e memes. 

E7: Páginas de humor, memes e conteúdo técnico do curso, bem como notícias e música, é claro [risos] 

E8: Gosto muito de notícias e atualidades, curiosidades e também de memes. 

E9: O que me chama atenção são coisas que gosto de ver. Então... é... assuntos relacionados à Química e 

assuntos relacionados com culinária, moda masculina... isso que gosto de ver [no Facebook]. 

E10: Notícias de sites confiáveis. 

E11: Eu assim, já abro a página procurando nada em específico. Aí a gente vai abrindo e aquilo que 

chama atenção eu leio. As imagens me chamam atenção e reforçam minha vontade de ler. O título, as 

vezes chama atenção, mas vai mesmo é pela imagem. É igual... [o ditado popular] a gente julga o livro 

pela capa e ainda mais pela imagem. 

E12: Me chama atenção pela imagem. É o meio mais rápido de obter informação, então eu vou pela 

imagem. 

E13: Eu escolho conforme as páginas e grupos que eu curto. Aí vejo conforme eu já tinha curtido e me 

agrada ver esses conteúdos. Também vejo as postagens dos meus amigos e colegas e interajo com eles 

também. 

Fonte: elaborado pelo autor; Grupo Focal, 2017. 

Fica evidente que as leituras realizadas em ambiente virtual, principalmente nas mídias 

sociais, são construídas com base nas curtidas que os usuários fazem a um determinado 

conteúdo, as amizades que escolhe, as páginas que curte, o que é compartilhado, enfim, as 

movimentações realizadas no Facebook alimentam os algoritmos a deduzir quais conteúdos, 

amizades e páginas seriam interessantes ao usuário, o impedindo23 assim de buscar outros 

ideais e visões de mundo diferente as da dele. 

                                                           
23 Não na totalidade, o usuário ainda pode buscar a informação, mas para isso o mesmo deve curtir ou visualizar 

informações que são diferentes àquelas que ele pensa 
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A leitura de notícias ainda configura como a principal escolha entre os entrevistados, 

porém percebe-se que os estudantes sabem que o conteúdo que é disposto na linha de tempo 

do Facebook de cada um é baseado mediante as curtidas e preferências preestabelecidas pelos 

usuários ao configurarem seus respectivos perfis. Nota-se pela afirmação do estudante E2 

quando diz: “De certa forma [o que vemos no Facebook] é moldado pelo o que a gente 

costuma ler na rede” (E2, Grupo Focal, 2017). Porém, em seguida, o mesmo discente afirma 

que na maior parte do tempo ele escolhe o que lê, seguindo de acordo com aquilo que aparece 

para ele. Se for interessante ele acessa a informação. 

Mesmo que os estudantes escolham as leituras que fazem, o Facebook possui 

algoritmos que molda as preferências do usuário, proporcionando que o mesmo só visualize 

aquilo que ele ‘sentiria bem’ ou agradasse. Essa leitura das bolhas apresenta um mundo 

dominado por uma vontade algorítmica onde resta muito pouco a ser feito. Entretanto, muito 

embora algoritmos desempenhem um papel importante, um estudo recente, realizado pela 

Universidade de Michigam e publicado na revista Science, chamado “Exposure to 

Ideologically Diverse News and Opinion on Facebook” (Exposição a notícias e opiniões 

ideologicamente diversas no Facebook), mostrou como o usuário interfere na forma como o 

algoritmo se comporta. 

O que os usuários do Facebook acessam depende não apenas do que seus amigos 

compartilham, mas também de como o algoritmo realiza o ranking do feed de notícias 

classifica as postagens, artigos e o que os indivíduos escolhem visualizar. A ordem em que os 

usuários enxergam histórias no feed de notícias depende de muitos fatores, incluindo a 

frequência com que os usuários visitam o Facebook, o quanto eles interagem com certos 

amigos e com que frequência os clicaram em links para determinados sites no feed de 

notícias. 

Bakshy, Messing e Adamic (2015) afirmam que há uma bolha de filtro, mas que essa 

só existe porque os usuários escolhem ver as coisas a partir de como sua rede está composta. 

Thompson (1995, p. 139) afirma que a recepção e apropriação de produtos culturais é um 

processo social complexo, que envolve uma atividade contínua de interpretação e assimilação 

do conteúdo significativo pelas características de um passado socialmente estruturado de 

indivíduos e grupos particulares. 

Esse ‘problema’ nos leva imediatamente a tentar entender como a informação 

adquirida por um agente cognitivo pode se tornar uma “crença”, que guiaria suas ações. 
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Peirce (2008) apontou como a formação de crenças se baseia em um fator emocional que não 

pode ser ignorado: a irritação da dúvida. 

A irritação da dúvida causa um grande esforço no sentido de se alcançar um estado de 

crença (PIERCE, 2008). Ou seja, quando o sujeito está em dúvida, permanece numa situação 

de desconforto da qual se quer rapidamente escapar. Para o autor a dúvida é um estado de 

insatisfação e inquietude do qual se quer afastar, e o estado de crença, é um estado “calmo e 

satisfatório” no qual se quer manter-se. 

Dessa forma, faz sentido pensar que, na medida em que os usuários pela internet, as 

curtidas de páginas e postagens no Facebook, agem nas redes sociais em duas direções que se 

completam: busca-se aplacar a dúvida (aqui o conceito de dúvida pode ser considerado como 

de uma amplitude que vai do tipo mais primitivo, passando por perplexidades pragmáticas até 

as mais altas atitudes científicas e filosóficas) e busca-se o estado calmo e tranquilo de manter 

as crenças pessoais. 

Para Franco (2017) promove-se uma recusa a qualquer questionamento que por 

ventura vem abalar o estado de crença. Um olhar pelo Facebook é possível identificar tal 

modo de fixação da crença sendo aplicado por vários usuários da mídia social. No contexto de 

polarização política que o Brasil vive atualmente e que pode ser identificado em ambiente 

online sobre os mais diversos temas, assiste-se pessoas defendendo tenazmente às suas ideias 

e crenças. Quem adota este método de fixar uma crença, não se propõe a ser racional, mas 

adquire uma tranquilidade e satisfação de ter a dúvida aplacada. 

Ainda, segundo a autora, a recusa em admitir a existência de qualquer coisa que possa 

abalar uma convicção, é justamente aquilo que gera a incomunicabilidade entre opiniões 

opostas e contraditórias e ocasiona o embolhamento, que pode ser compreendido como o 

resultado de uma necessidade cognitiva estratégica para reduzir ao máximo a dúvida. 

Entretanto, no caso da bolha, embora a satisfação da busca cognitiva seja atendida por uma 

positividade exacerbada, ou seja, o alívio da irritação da dúvida, essa avaliação não é um sinal 

da realização adequada do conhecimento. 

Portanto, Franco (2017) elucida que, por mais que exista ação humana na configuração 

das relações online no Facebook e certa autonomia na hora de filtrar as informações, a 

inclinação cognitiva do sujeito o leva a preferir situações onde suas crenças serão 

confirmadas, evitando assim o estado de dúvida. O que o levaria a um embolhamento, nos 

termos colocados por Pariser (2012), já que destaca, também, a relevância da transparência de 

mostrar aos usuários como funcionam os algoritmos curadores, a fim de que eles não sejam 
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controlados por tais máquinas, mas que possam se apropriar delas e trabalhar de forma 

conjunta na tentativa de redemocratizar, de fato, as dimensões da sociedade. 

O estudante E5 afirma o seguinte: “Não escolho leituras, vou passando e vendo o que 

me agrada, geralmente são notícias também, esporte e alguma curiosidade que me chame 

atenção” (E5, Grupo Focal, 2017). A curiosidade é apontada como fator para a escolha das 

leituras, assim para reiterar a fala do entrevistado, os estudantes E11 e E12 confirmam que 

observam primeiro a imagem, para só depois acessar a informação. 

Nas palavras de E11: “[...] As imagens me chamam atenção e reforçam minha vontade 

de ler. O título, as vezes chama atenção, mas vai mesmo é pela imagem. É igual... [o ditado 

popular] a gente julga o livro pela capa e ainda mais pela imagem” (E11, Grupo Focal, 2017). 

Para E12: “Me chama atenção pela imagem. É o meio mais rápido de obter informação, então 

eu vou pela imagem” (E12, Grupo Focal, 2017). Como o Facebook utiliza de imagens para 

propagar as notícias e informações, esse pode ser um ponto que pode atrair a atenção dos 

estudantes ao escolherem suas leituras. 

Os conteúdos acadêmicos também podem ser inseridos pelo interesse da imagem. As 

notícias vem acompanhadas de imagens que ilustram o conteúdo disseminado e esse é um 

fator que pode gerar o interesse do estudante, que acaba escolhendo as leituras. A escolha de 

leituras pela imagem é um fato e isso não significa que seja ruim, mas uma estratégia de 

direcionar o conteúdo lido ao público-alvo. 

A sociedade atual vive num ambiente cercado de imagens. A cultura de criar e 

compartilhar memes é uma forma de buscar e disseminar informação, interagindo com outros 

usuários. Assim a mídia social se realimenta com informações dos usuários, constata-se que 

os leitores são produtores de conteúdo. E as mídias sociais são propícias para esse ambiente 

de leitura e interação. 

 

4.2.3 A aldeia tribal na Rede: uma sociedade cansada 

 

Os grupos formados nas redes sociais online podem possuir capital social que é “um 

conjunto de recursos de um determinado grupo que pode ser usufruído por todos os membros 

do grupo, ainda que apropriado individualmente, e que está baseado na reciprocidade” 

(RECUERO, 2014, p. 50). Tais recursos podem estar associados a diversas interações dos 

mais diversos tipos de laços. O capital social pode auxiliar a entender os laços sociais 

formados pelas redes sociais na internet. Daí surge à importância de estudar além das 
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conexões entre os atores da rede, mas estudar o conteúdo dessas conexões, bem como as 

interações e os laços formados. A leitura se insere nesse contexto como um dos grandes laços 

da rede. É por meio dela que as interações ocorrem, a leitura se ressignificou. 

Castells (2010) aborda o sentido da multimídia como ambiente simbólico. O autor 

afirma que, talvez a característica mais importante da multimídia seja que ela capta em seu 

domínio a maioria das expressões culturais em toda a sua diversidade. Entramos assim na 

cultura da virtualidade real, um sistema em que a própria realidade (experiência pessoal) é 

inteiramente captada, totalmente imersa em uma composição de imagens virtuais no mundo 

do ‘faz-de-conta’, no qual as aparências não apenas se encontram na tela comunicadora da 

experiência, mas se transformam em experiência. 

É uma sociedade cansada, pois os fluxos de informações decorrentes da Rede 

proporcionam esse efeito de cansaço da humanidade. Han (2017) alerta que uma sociedade 

cansada se desdobra numa sociedade do doping, pois possibilita um desempenho sem tê-lo. 

Para o autor o doping não passaria de uma consequência dessa evolução, na qual a vitalidade 

do ser humano assume caráter de ‘funcionalidade’ e desempenho, tonando assim sujeito 

excessivamente cansado. 

Aqui se configura outro aspecto das atuais mídias sociais, entre elas o Facebook: o 

cansaço proporcionado pela superinformação pode criar laços e comunidades em que não 

seria imprescindível o sentimento de pertença e de parentesco. Han (2017) ancora nas 

afirmações de Carl Schmitt quando esse afirma que o sujeito que possui inúmeros amigos no 

Facebook, poderia ser uma indicação de falta de caráter ou falta de ego pós-moderno. 

No entendimento do autor o sujeito sem caráter seria aquele que acolhe, no sentido 

positivo, toda e qualquer forma, todo e qualquer papel e todo e qualquer função. É um ser 

flexível que agrega capacidade de transitar em diversos territórios. É um sujeito que possui 

inúmeras opções e por esse mesmo motivo não consegue estabelecer ligações intensas. Está 

ali, porém pouco sabe, pouco conhece sobre determinada sociedade e local. Torna-se cansado 

pelo fluxo de informações a que fica exposto. Procura, por conveniência, se aproximar do seu 

próprio ‘eu’ visto no outro. 

Também pode-se observar a questão da leitura nas mídias sociais sob a ótica da 

sociedade do cansaço, analisando a Tabela 5. Se o que é lido pelos estudantes do IF Goiano – 

Campus Urutaí (e aos demais usuários da rede) é cuidadosamente moldado para atender aos 

possíveis gostos do ‘eu’. Uma avalanche de conteúdo, sugestões de amigos tudo que possa 
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satisfazer o usuário de mídia social, porém o inibe de vivenciar outras experiências, outras 

amizades e outros posicionamentos. 

Han (2017) afirma que na atualidade, a intensidade da vida foi totalmente perdida. 

Para o autor a vida deu lugar ao consumo e à comunicação. Entende-se por consumo a 

exposição do sujeito em redes sociais online, compartilhando momento que soam falsos, os 

transformando em mercadoria. Esse é um clássico exemplo que se observa no Facebook, que 

tem se tornado um ambiente de produção (visibilidade), na qual torna ambiente de exibição, 

de pouca valorização da vida, da essência. 

 

Sim, hoje nós nos fazemos importantes nas redes sociais, no Facebook. Nós 

produzimos informações e aceleramos a comunicação, na medida em que nos 

produzimos, nos fazemos importantes. Nós ganhamos visibilidade, expomo-nos 

como mercadorias. Nós nos produzimos para a produção para a circulação acelerada 

de informação e comunicação. A vida, enquanto total-produção faz desaparecer 

tanto os rituais quanto as festas. Nos rituais e festa, ao invés de produzir, a gente 

gasta (HAN, 2017, p. 126, grifo do autor). 

 

O Facebook proporciona momentos de narcisismo exacerbado, na qual se simula uma 

vida ideal. Quantas vezes já foram idealizadas uma vida dos sonhos pela mídia social? Nota-

se uma sociedade preocupada em ‘mostrar’ momentos felizes. Para tanto, as principais mídias 

sociais de uso no Brasil, criaram dispositivos denominados de ‘moments’, na qual o sujeito 

pode compartilhar algumas imagens instantâneas, mostrando em tempo real algum momento 

dito feliz. O que se nota é um grande uso desse recurso pelos os usuários dessas mídias 

sociais. 

O que caracteriza o novo sistema de comunicação, baseado na integração em rede 

digitalizada de múltiplos modos de comunicação, é sua capacidade de inclusão e abrangência 

de todas as expressões culturais, enfatizando que o espaço de fluxos e o tempo intemporal são 

as bases de uma nova cultura: a cultura da virtualidade real onde aquilo que não existe 

(factoide) vai se tornando realidade (CASTELLS, 2010). 

“No quadro de uma sociedade complexa, cada um vive uma série de experiências que 

não tem sentido senão dentro do contexto global. Participa de uma multiplicidade de tribos, as 

quais se situam umas com relação às outras” (MAFFESOLI, 1998, p. 207). Então a 

flexibilidade, a mobilidade, a experiência e a vivência emocional confirmam o sentimento 

coletivo. 

O tribalismo, enfatizado por Maffesoli, não é, portanto, um projeto político, pois não 

se inscreve em nenhuma finalidade e tem como única razão ser a preocupação com um 



115 

 

 
 

presente vivido coletivamente e, nesta perspectiva, a pessoa (persona) representa papéis, tanto 

em suas respectivas atividades profissionais, quanto no seio das diversas tribos que participa. 

A partir dessa concepção Maffesoli (1998, p. 112) determina o que segundo ele une as 

pessoas, com determinados grupos ou tribos: “[...] comunidades de ideias, preocupações 

impessoais, estabilidade da estrutura que supera as particularidades dos indivíduos, eis ai 

algumas características essenciais do grupo que se fundamenta, antes de tudo, no sentimento 

partilhado”.  

O “estar-junto” é um dado fundamental para a compreensão da tribalização do mundo. 

O individuo não pode viver isolado, ele está ligado, pela leitura, pela cultura, pela 

comunicação, pelo lazer e/ou pela moda a uma comunidade, aqui interpretada como tribo. 

Han (2017) faz um alerta acerca da chamada economia sharing24 que transforma cada usuário 

da rede em vendedores, sempre aguardando novos clientes para consumir determinado 

conteúdo. 

O Facebook pode proporcionar acesso a uma quantidade grande de assuntos, temas, 

etc. “Aparentemente, temos tudo; só nos falta o essencial, a saber, o mundo. O mundo perdeu 

sua alma e sua fala, se tornou desprovido de qualquer som. O alarido da comunicação sufoca 

o silêncio” (HAN, 2017, p. 128). O autor enfatiza que a sociedade atual está desprovida de 

festa. Festa é entendida como momento de contemplação, celebração e para Han (2017) está 

em falta. A festa deu lugar a eventos, nos quais não há celebração, mas sim um consumo 

exagerado de momentos produzidos com esse fim. 

É perceptível nas novas gerações de jovens que estão constituindo a sociedade 

neotribal, que deixaram de acreditar em utopias possíveis, para que então se possa viver em 

um niilismo circunstancial baseado em uma nova era de redes, microgrupos e tribos onde os 

ideais políticos libertários não mais existem na sociedade contemporânea. Vale-se da 

afirmação feita por Han (2017, p. 128): “já é hora de transformar essa casa mercantil 

novamente numa moradia, numa casa de festas, onde valha mesmo a pena viver”. Aí as 

mídias sociais ganham força, pois sendo ambiente de grande mutação e adaptação, atraindo 

cada vez mais novos usuários (principalmente jovens) e redefinindo uma prática de leitura 

contemporânea: a leitura nas mídias sociais. 

                                                           
24 O autor relata que a sociedade atual vive a cultura do compartilhar, mas compartilhar modos de vida ditos 

“perfeitos”, passando assim uma positividade (felicidade) exacerbada que transfigura a perca da essência do ser 

humano. Perde-se a vida, para dar lugar ao consumo, ao mundo idealizado, não-real. 
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5 LEITURA NAS MÍDIAS SOCIAIS: o conteúdo ao alcance do leitor 

 

As transformações tecnológicas possibilitaram que novos espaços e novas formas de 

interlocução surgissem e aprimorassem. A internet permitiu novas formas de comunicação e 

leitura. O advento dos dispositivos digitais deu aos leitores a capacidade de decodificar e 

interpretar vários signos em diversas plataformas informacionais. Com o objetivo de discutir e 

desenvolver o uso das mídias sociais pelos jovens no âmbito acadêmico, este capítulo 

abordará esse leitor atual, por meio dos resultados obtidos na pesquisa aplicada aos estudantes 

no IF Goiano – Campus Urutaí, por consequência, as práticas de leitura contemporâneas e, 

por fim, as influências que as mídias sociais ocasionam na vida acadêmica dos jovens, 

principalmente no que diz respeito à leitura. 

Ao iniciar os estudos desta pesquisa de mestrado, procurou-se realizar um amplo 

levantamento nas principais bases de dados acadêmicos acerca do seguinte termo: “Práticas 

de leitura nas mídias sociais”. A princípio esse foi o tema geral delineado pelo pesquisador. 

Assim, primeiramente, o levantamento consistiu em pesquisar nas seguintes bases de dados: 

Directory of Open Access Journals (DOAJ), Biblioteca Digital de Teses e Dissertações do 

Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (BDTD/IBICT) e no Google 

Acadêmico. Portanto o termo foi buscado de duas formas: com e sem as aspas. Os resultados 

da pesquisa estão expressos no Quadro 2. 

Quadro 2 — Levantamento acerca do termo “Práticas de Leitura nas Mídias sociais” 

Bases de dados Busca pelo termo com aspas Busca pelo termo sem aspas 

DOAJ 0 1 registro 

BDTD/IBICT 0 57 registros 

Google acadêmico 1 registro Aprox. 88.800 registros 

Fonte: Elaborado pelo o autor, 2017. 

O levantamento evidenciou que os registros encontrados ao se buscar pelo termo sem 

aspas trazem inúmeros assuntos que pouco condizem com o tema tratado nesse trabalho. 

Durante a busca nas bases o que pode ser observado que os temas se referem às questões 

referentes à área da linguística, o que não é o foco desta pesquisa. O único registro encontrado 

pelo Google Acadêmico na busca pelo termo com aspas refere-se a um artigo do próprio autor 

submetido em um evento na área de comunicação na Universidade Católica de Brasília 

(UCB). 
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Portanto, optou-se novamente em estabelecer um novo padrão de busca, retirando a 

palavra “práticas” e deixando o seguinte termo: “leitura nas mídias sociais”. O resultado foi o 

seguinte: 

Quadro 3 — Levantamento acerca do termo “Leitura nas Mídias sociais” 

Bases de dados Busca pelo termo com aspas Busca pelo termo sem aspas 

DOAJ 0 6 registros 

BDTD/IBICT 0 139 registros 

Google acadêmico 1 registro Aprox. 53.100 registros 

Fonte: Elaborado pelo o autor, 2017. 

Ao tentar novamente realizar a busca, não se obteve alterações quando a busca se dá 

por aspas, sendo o único registro encontrado um artigo elaborado pelo o autor desse estudo 

em um evento na UCB. Quando a busca se dá pelo termo sem as aspas, uma variedade de 

registros é encontrada, porém os teores dos temas vão desde a linguística à análise de redes 

sociais. Esta pesquisa se assenta nas perspectivas linguística, porém abrange a comunicação, o 

uso da língua, da leitura e mídias sociais. 

Portanto, percebe-se a importância de abordar o tema deste trabalho, com foco nas 

práticas de leitura dos estudantes graduandos do IF Goiano – Campus Urutaí. As próximas 

páginas seguirão com uma revisão de literatura a respeito da leitura nas mídias sociais, 

acompanhada com dados coletados na pesquisa realizada com os estudantes e abordagem 

dessa prática na contemporaneidade, cada vez mais globalizada e conectada. 

A sistematização nos processos informacionais, trata da necessidade dos sujeitos 

mediarem todo esse conteúdo recebido e saber utilizá-lo, ou seja, é imprescindível possuir 

condições para filtrar toda a informação recebida e saber identificar qual será a mais relevante 

para as pessoas. Diante esse cenário surge um novo tipo de leitor. Esse leitor nasce 

acostumado com a linguagem efêmera e provido de uma sensibilidade perceptivo-cognitiva 

quase que instantânea. 

O leitor atual é dotado de multiplicidades, que “navega nas arquiteturas líquidas e 

alineares da hipermídia no ciberespaço, espaço este constituído do conjunto de redes de 

computadores interligados por todo o planeta” (SANTAELLA, 2013, p. 28). O espaço não 

está mais fixo e os leitores também não. A leitura ganhou novos contornos, ficou dinâmica e 

possibilita formas de interação que nunca imaginaríamos que fosse existir algum dia. 

Para Santos (2014, p. 67) “as práticas de leitura do sujeito estão contextualizadas na 

dinâmica socioespacial de cada um; seja esse um território ou um lugar ou os dois ao mesmo 
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tempo”. O leitor se adapta as variadas formas em que a leitura se apresenta e aos locais nos 

quais, ela se apresenta. 

É sabido que a leitura possui poder de transformação. Não é algo novo, mas é 

revolucionária, talvez somente aqueles que desfrutam do ato de ler percebem o poder das 

palavras e valorizem a leitura como tal. Alberto Manguel em Uma história da leitura (2009), 

fala a respeito da relação leitor e livro em tempos e espaços distintos. Mas primeiramente, 

relata a sua própria experiência de leitor. 

Ele aprendeu a ler sozinho quando tinha quatro anos, e desde cedo descobriu o prazer 

da leitura. Para o autor, a leitura é imprescindível ao ser humano. É a partir da leitura que se 

compreende que não se pode deixar de ler. Manguel (2009) afirma que ler é quase como 

respirar, pois, tem função essencial. A leitura, tanto da palavra quanto do mundo, apodera-se 

de uma força de mudança que é inerente ao ser humano, portanto não é uma boa ideia viver 

sem ela, pois ela já é parte do nosso cotidiano, mundo real e também imaginário, uma vez 

que, com ela, o leitor lê o que acontece ao seu redor e dessa maneira começa a apreciar a vida 

e o que ela oferece e assim percebe que a leitura é um bem incompreensível ao homem. 

A história de quem lê se envolve com a do autor, desse modo há uma relação entre os 

dois. A relação do leitor e do livro é repleta de significações, cada leitor dará sentidos 

diferentes para um mesmo livro: “[...] é o leitor que lê o sentido; é o leitor que confere a um 

objeto, lugar ou acontecimento uma certa legibilidade possível, ou que deve atribuir 

significado a um mesmo sistema de signos e depois decifrá-lo” (MANGUEL, 2009, p. 19-20). 

Um novo mundo é revelado e desencadeia um processo de aprendizado ao leitor 

virtual, que ao manter contato com a leitura e escrita nesses ambientes virtuais, adquire 

habilidades essenciais para a aprendizagem e o relacionamento com saberes essenciais para o 

século XXI. De acordo com Dumont (2006) a entrada do leitor como peça fundamental da 

comunicação autor/texto/leitor, permitiu que se vislumbrasse nitidamente o tão complexo é o 

processo da leitura. Para o autor, atualmente se admite que exista leitor para todo tipo de texto 

e que este não depende da qualidade literária e do estilo com que foi escrito, mas sim pelo fato 

das informações ali contidas irem ao encontro do interesse desse leitor. 

O que antes se resumiam a pilhas e pilhas de livros e papeis, hoje pode caber apenas 

em um dispositivo eletrônico que, além de disponibilizar a leitura de diversas obras, 

possibilita também diversas formas de interação. De leitor contemplativo fixado em um lugar 

se transformou como afirma Santaella (2013, p. 35), em um leitor que “herdou a capacidade 
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de ler e transitar entre formas, volumes, massas, interações de forças, movimentos, direções, 

traços, cores”, etc. 

Eco e Carrière (2010) afirmam que a sociedade atual retornou à era alfabética, pois 

acredita-se estar em um mundo na qual as imagens imperavam, porém com o advento da 

Internet, passa-se a ler mais nos suportes eletrônicos e não apenas vendo imagens. Os autores 

afirmam ainda que mesmo com o surgimento das tecnologias digitais, o impresso (mais 

precisamente o livro) será a forma mais flexível de leitura. 

É por meio da leitura (no seu sentido mais amplo) que a humanidade tem acesso à 

informação, defende seus pontos de vista e partilha dos bens culturais que este tipo de 

sociedade considera como legítimos, podendo exercer, assim, sua cidadania.  

Goulemot (2001, p. 109) afirma que “ler é dar um sentido de conjunto, uma 

globalização e uma articulação aos sentidos produzidos pelas sequências”. Para o autor o ato 

de ler é de constituição de sentido e o corpo também diz muito a respeito acerca da leitura que 

é feita. Não existe uma posição ‘oficial’ de leitura, mas várias. Por isso enfatiza-se o propósito 

deste estudo ao abordar Práticas de leitura, pois a relação com o conteúdo a ser lido, além de 

ativar o consciente (e o inconsciente) do sujeito ativa também o fisiológico também, por meio 

de suas atitudes de leitura. 

No prefácio da obra “Não Contém com o fim do livro”, Jean-Philippe de Tonnac 

afirma: 

 

A questão está antes em saber que mudança a leitura na tela introduzirá no que até 

hoje abordamos virando as páginas dos livros. O que ganharemos com esses novos 

livrinhos brancos, e, principalmente, o que perdemos? Hábitos ancestrais, talvez. 

Certa sacralidade com que o livro foi aureolado no contexto de uma civilização que 

o instalara no altar. Uma intimidade especial entre o autor e seu leitor de 

hipertextualidade irá necessariamente constranger. A ideia de cercado que o livro 

simbolizava e, justamente por isso, evidentemente, algumas práticas de leitura. [...] a 

revolução digital obriga a uma radical revisão dos gostos e noções que 

associamos ao escrito. Profundas revoluções provavelmente, mas das quais 

voltaremos a emergir (ECO; CARRIÈRE, 2010, p. 8, grifos dos autores). 

 

Tem-se um leitor participativo e interativo e uma leitura que agora pode ser 

compartilhada com vários leitores ao mesmo tempo. Há uma nova realidade social, na qual 

não basta ler e escrever, mas sim saber responder às exigências de leitura e de escrita que a 

sociedade moderna faz a todo o momento, bem como interagir com as formas atuais de 

socialização, dentre elas a internet e as mídias sociais. 

Martins (1994) aponta três níveis básicos de leitura: sensorial, emocional e racional, 

estes que estão inter-relacionados e ajudam o leitor a conhecer melhor o objeto lido, pois isso 
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dependerá de suas necessidades e interesses, bem como do contexto social em que está 

inserido, uma vez que, a leitura está além da decodificação do que está escrito.  

O primeiro nível está relacionado aos sentidos: visão, tato, audição, olfato e paladar. 

Esse nível começa a se desenvolver a partir do nascimento, quando o sujeito começa a se 

relacionar com o meio a sua volta. É um tipo de leitura sensorial, pois não se escolhe o que é 

lido pelo conteúdo, mas por meio do que vê, toca, cheira, ouve e saboreia. A curiosidade 

permite a criança busca pelo conhecimento. 

O segundo nível relaciona-se com os sentimentos, ou seja, não há objetividade. O 

leitor é envolvido por suas emoções, o que o torna vulnerável, pois o que sente muitas vezes 

não é controlável, por tratar-se do interior e dos prazeres despertados. A leitura emocional é 

prazerosa, e agita/estimula as frustações, alegrias, aventuras, medos, paixões, lembranças, etc. 

Somos dominados em muitas situações pelas emoções. Um romance, por exemplo, pode 

rememorar momentos, experiências da vida, até mesmo sonhos e fantasias, mesmo que lido 

superficialmente. Desse modo, os leitores são guiados pelos sentimentos, tendendo a se 

colocarem nos lugares dos personagens e desenvolvem-se, às vezes sem intenção, uma 

identificação com eles, pois o que importa é o que é provocado. 

O último nível trata da razão, em que o leitor passa a exigir mais do texto, pois ele já 

tem maturidade para tal. Maturidade essa, que foi obtida por meio dos dois níveis anteriores. 

Aqui há subjetividade, uma busca incessante pela intenção do autor, em que há 

questionamentos de como tal texto foi construída, o contexto, a linguagem, a forma. Nesse 

grau de leitura reflete-se sobre a realidade social, a sociedade num todo, o mundo, uma vez 

que o leitor dialoga com o texto, faz indagações, seu objetivo é explorá-lo e compreendê-lo. 

Debruçar sobre o universo do digital nos conduz a atentarmo-nos mais a atuação do 

corpo nessas formas de leitura. Chartier (1998) elucida que a leitura é sempre apropriação, 

invenção produção de significados. Segundo o autor, a bela imagem de Michel de Certeau, o 

leitor é um caçador que percorre terras alheias. Apreendido pela leitura, o texto não tem de 

modo algum – ou ao menos totalmente – o sentido que lhe atribui seu autor, seu editor ou seus 

comentadores. Toda a história da leitura supõe, em seu princípio, esta liberdade do leitor que 

desloca e subverte aquilo que o livro lhe pretende impor. Mas esta liberdade leitora não é 

jamais absoluta. Ela é cercada por limitações derivadas das capacidades, convenções e hábitos 

que caracterizam, em suas diferenças, as práticas de leitura. Os gestos mudam segundo 

tempos e lugares, os objetos lidos e as razões de ler. Novas atitudes são inventadas, outras se 

extinguem. Do rolo antigo ao texto eletrônico, várias rupturas maiores dividem a longa 
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história das maneiras de ler. Elas colocam em jogo a relação entre o corpo e o livro, os 

possíveis usos da escrita e as categorias intelectuais que asseguram sua compreensão. 

Nesse contexto, os jovens veem nessa nova forma de leitura, a leitura nas mídias 

sociais, um fascínio, pois permitem a experimentação de papéis sociais, ampliam o leque de 

relações interpessoais e o contato com informações, fornecendo elementos para a formação da 

identidade. Muito se tem dito que os jovens nos dias de hoje não têm interesse pela leitura, 

mas será mesmo? Chartier (1998) afirma que os jovens realizam leituras diferentes daquelas 

que o cânone escolar considera como legítima. A forma de ler foi redimensionada, como 

veremos a seguir. 

 

5.1 O leitor atual: produtor e consumidor de conteúdo 

 

Se a Sociedade em Rede proporcionou uma mudança no hábito de vida das pessoas, e 

para os leitores quais foram suas transformações ocorridas na transição para esta sociedade? O 

leitor assumiu um novo papel nas mídias sociais? Chartier (1995, p. 184) afirma que “em toda 

sociedade, as formas de apropriação dos textos, dos códigos, dos modelos compartilhados são 

tão ou mais geradoras de distinção que as práticas próprias de cada grupo social.” Para o 

autor, a leitura pode ser aparentemente, passiva e submissa, porém ela se revela à sua maneira, 

inventiva e criadora. A percepção de cada indivíduo antes era limitada a um pequeno ciclo de 

amizades. Atualmente ela ultrapassa as barreiras geográficas. 

“A velocidade com que a tecnologia se renova impõe-nos um ritmo insustentável de 

reorganização contínua de nossos hábitos mentais” (ECO; CARRIÈRE, 2010, p. 41). Para os 

autores, a cada nova tecnologia implica o surgimento de um novo sistema de reflexos, novos 

esforços em um curto espaço de tempo. As transformações tecnológicas ocorridas nas últimas 

décadas proporcionaram uma nova amplitude aos leitores, trazendo estes ao protagonismo da 

leitura. 

Dumont (2006, p. 8) afirma que “A apropriação do texto pelo leitor implica a 

produção, que é onde se imprime a singularidade da leitura, baseada na experiência individual 

de cada leitor. Leitura é construção de sentidos, de significados”. Pinto (2004) enfatiza que 

houve uma crença mais ou menos generalizada no senso comum que uma obra é mensagem 

pronta, fixado pela organização do autor. Muitos entendiam que os leitores eram figuras 

passivas diante das leituras, cabendo a eles somente absorver os ideais do autor. Portanto, o 

autor se apoia no conceito de obra aberta elaborada pelo estudioso Humberto Eco, de que 

autor e leitor não têm papeis fixos e ambos não são capazes de exercer controle sobre como 
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determinada leitura é recebida ou traduzida. “A iniciativa do intérprete reordena a obra, na 

hora da fruição, e redefine seus significados” (PINTO, 2004. p. 50). 

Leitor e autor compartilham experiências e interagem um com o outro por meio do 

texto. Cada leitor atribui significados ao texto a partir das suas vivências e ideologias. Embora 

a leitura preceda à escrita, faz-se necessário aprender os signos, o sistema linguístico, os 

diversos sentidos de um texto, compreender a sociedade e seu sistema antes mesmo de tomar 

notas, escrevê-lo. Para Goulemot (2001, p. 116) “a cada leitura, o que já foi lido muda de 

sentido, torna-se outro. É uma forma de troca”. O leitor atribui novos significados a cada vez 

que revisita determinado texto, imagem, etc. 

Compreender o processo da escrita e de seus suportes é fundamental para que se possa 

refletir sobre os diferentes tipos de leitores e produtores de textos que coexistem. O leitor do 

livro, que escreve em cadernos, estabelece relações com a leitura e a escrita que são diversas 

daquelas que o leitor do texto hipermídia estabelece com as mesmas (SANTAELLA, 2013). 

Chartier (2002) considera essa última revolução (a disposição dos conteúdos em 

ambiente digital) mais radical do que a proporcionada por Gutemberg, já que não se limitou a 

modificar apenas a técnica de reprodução do texto, mas alterou também as estruturas e as 

formas do suporte. 

Entre as modificações citadas pelo autor, é chamada atenção para o fim de uma 

restrição, até então imperativa: aquela que dizia respeito às impossibilidades de intervenção 

do leitor no livro impresso. A partir do século XVI, com a impressão, o objeto impresso 

passou a impor a sua forma, cabendo ao leitor limitar a sua escritura aos espaços em branco 

do impresso. Essa limitada participação do leitor modifica-se com o texto eletrônico, pois ele 

dilui a distinção, antes muito clara, entre o ato da escrita do autor e ato de leitura do leitor. 

A pesquisa Retratos da Leitura no Brasil (2016) estabelece a definição de leitor e não 

leitor. O leitor é aquele leu (inteiro ou em partes) um livro nos últimos três meses e o não 

leitor é aquele que declarou não ter livro nenhum livro nesse mesmo período de tempo. A 

pesquisa se vale no período de três meses antes da realização do estudo. (Gráfico 8) Foi 

obtido o seguinte resultado: 
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Gráfico 8 — Perfil de leitor 
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Fonte: Retratos da Leitura no Brasil, 2016. 

O número de leitores aumentou no período em que a pesquisa foi realizada (56%), o 

que significa, em termos populacionais, que há cerca de mais de cento e quatro milhões de 

brasileiros leitores (precisamente 104,7 milhões). Esse índice teve uma ligeira melhora em 

relação à mesma pesquisa realizada em 2011. A novidade que em 2015 as leituras digitais 

também foram diversificadas, incluindo novos aparatos tecnológicos. De acordo com Failla 

(2016, p. 28), os resultados da pesquisa mostram que houve aumento gradativo no número de 

leitores, saltando de 50% para 56% da população. A autora frisa que não é possível afirmar 

que o país possua 16,5 milhões de leitores a mais que o apurado na pesquisa anterior (2011), 

devido à representatividade da amostra (5.012 entrevistados), mas pode-se observar um 

importante crescimento positivo. 

Faz-se um adendo a pesquisa. Ela se revela limitadora, pois ainda se define o leitor 

como aquele sujeito que só lê livros. Cabe ressaltar que pode se ler em vários outros formatos 

que não são os livros. A presente pesquisa tem uma abrangência maior sobre a perspectiva de 

leitor, como sendo aquele que lê em diversos suportes e tipos de textos e o interage com ele, 

produzindo sentido (novo, por que não?) ao texto lido, abrindo possibilidades para criar novos 

textos, imagens, figuras, etc. 

O aumento de leitores confirma esse novo perfil, pautado na interação e produção de 

conteúdo. Sobre os leitores, Kleiman (2012) afirma que o leitor experiente tem duas 

características básicas que tornam a sua leitura uma atividade consciente, reflexiva e 

intencional. Para a autora, primeiro ele lê porque tem algum objetivo em mente (sua leitura é 

realizada naquilo que o leitor sabe para que esteja lendo), e, segundo o leitor compreende o 
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que lê. O que os olhos dos leitores percebem seletivamente é interpretado, recorrendo a 

processos de vivência (experiência, conhecimento) para tornar o texto inteligível quando não 

consegue compreender algum termo ou expressão. 

“O leitor torna-se um dos atores de uma escritura a muitas mãos ou, ao menos, 

encontra-se na posição de constituir um texto novo a partir de fragmentos livremente 

recortados e reunidos”. Podendo intervir a qualquer momento nos textos, o leitor pode 

“modificá-los, reescrevê-los, torná-los seus” (CHARTIER, 2002, p. 42-43). O texto eletrônico 

esmaece as fronteiras entre a leitura como atividade de mero consumo por parte do leitor e a 

escrita como ato produtivo do escritor, diluindo a própria possibilidade de pensar nas obras 

produzidas dessa forma como sendo o resultado de um ato criador individual, pondo em 

suspenso a própria noção de copyright. 

Santaella (2013) classifica os leitores em três tipos: o contemplativo (que possui o 

hábito de leitura individual e silenciosa, mantendo relação íntima com o livro e contemplando 

a obra e o espaço destinado a leitura); o movente (tipo de leitor que lê em movimento. Está 

nas ruas, nas praças, no ritmo frenético da cidade) e; o leitor imersivo (aquele que inaugura 

uma nova forma de ler. É um leitor conectado no mundo digital e interage com textos, 

imagens e sons. É livre para estabelecer sozinho, a ordem informacional). 

Chartier (1995) salienta que na realidade, a atividade de leitura apresenta, ao contrário, 

todos os traços de uma produção silenciosa: é uma deriva ao longo das páginas, uma 

metamorfose do texto pelo olho viajante, uma improvisação e uma espera de significações 

induzidas a partir de algumas palavras, um prolongamento de espaços escritos, uma dança 

efêmera. O leitor se apropria no texto do outro: invade a propriedade alheia, transporta-se para 

ela, torna-se nela plural como os barulhos do corpo. 

Aquele leitor contemplativo ainda existe, porém ele está dotado de mecanismos que 

permitem que ele possa se expressar ir além do texto, estar em contato direto com a obra e 

com o autor, interagir com outros leitores, propor e discutir novos caminhos. É uma leitura 

ativa e participativa. 

Portanto, o leitor assume novo papel nas mídias sociais. Ele não é mais apenas um 

mero receptor de informações, é também produtor de conteúdo. Os jovens dessa década são 

chamados de nativos digitais, nasceram já com a popularidade da Internet e convivem com a 

mesma desde os primeiros anos de vida. 

Com o grande avanço da tecnologia dos últimos anos, Santaella (2013) denomina 

outro tipo de leitor: o ubíquo, sendo que ao mesmo tempo está presente fisicamente, 
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circulando pelos ambientes físicos – casa, trabalho, ruas, parques, avenidas, estradas – lendo 

os sinais e signos que estes ambientes transmitem a todo instante, atuando como leitor 

movente, sem alterar o compasso das suas ações físicas, esse indivíduo pode ser um leitor 

imersivo. Ao simples toque na tela do celular, o leitor entrará no ciberespaço informacional, 

podendo conversar silenciosamente com alguém ou grupo de pessoas há centímetros ou 

continentes de distância. 

Graças às novas formas de comunicação, armazenamento e de transformação da 

informação, possibilitou acesso a um número cada vez maior de indivíduos. As práticas de 

leitura mudaram, o leitor mudou. O leitor do século XXI está sagaz por velocidade de leitura e 

as mídias sociais fornecem toda essa demanda de informação a esse público. 

Em 2015, a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil evidenciou os locais de leitura 

mais utilizados pelos brasileiros, conforme o Gráfico 9: 

Gráfico 9 — Local de leitura de livro por suporte 

 
Fonte: Retratos da Leitura no Brasil, 2016. 

Pode-se notar que a presença do meio digital nos locais mencionados já é uma 

realidade. Apesar ainda da predominância do papel, o suporte digital permite certa 

flexibilidade nas leituras, possibilitando que o leitor possa compartilhar trechos lidos com 
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outras pessoas e também interagir com os autores. A leitura digital já é algo que não podemos 

“deixar de lado”. 

Para Failla (2016), a popularização dos dispositivos móveis com acesso à Internet e 

para comunicação instantânea, revolucionou as formas de interação e uso do tempo, 

especialmente entre os jovens. Ainda segundo a autora, a comunicação, que em tempos 

analógicos acontecia principalmente por meio de voz, passa, na atualidade, a ser feita por 

meio da escrita e da leitura. 

A autora frisa também que esse fenômeno leva especialistas a concluírem que nunca 

se leu e escreveu tanto, o que é verdadeiro. De qualquer forma, vale avaliar de forma 

aprofundada se essa prática contínua, mesmo que de leituras e escritas fragmentadas e para a 

comunicação ligeira, poderia criar o hábito e, quiçá, o interesse por leituras mais complexas. 

Com base na afirmação da autora, o Gráfico 10 mostra a percepção dos graduandos 

do IF Goiano – Campus Urutaí em relação da contribuição que o Facebook teria nos estudos 

acadêmicos destes estudantes. Considerável parcela dos estudantes (26,6% das respostas ou 

16 respondentes) não veem vantagens no Facebook, talvez entendendo a mídia social somente 

como ambiente de lazer e entretenimento. 

Gráfico 10 — Auxílio do Facebook nos estudos acadêmicos 

 
Fonte: elaborado pelo autor; Google Forms, 2017. 

Foram inseridos no questionário (que reflete o gráfico acima), duas suposições ao 

problema central de pesquisa, ou seja, hipóteses. São elas: “auxilia no processo de ensino-

aprendizagem, possibilitando interação entre o estudante e o conteúdo a ser aprendido” e 
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“fortalece a independência do leitor nas mídias sociais”. Nota-se que ambos os pressupostos 

foram assinalados, juntos, por cerca de quarenta e dois por cento (42%) dos estudantes 

pesquisados (9 e 16 estudantes respectivamente), sendo que a segunda opção foi a mais 

assinalada pelos respondentes. Os pressupostos são reforçados pelas as demais opções da 

pesquisa: “forma indivíduos mais críticos, devido à velocidade de informação 

disponibilizada, pois além de leitores os mesmos são produtores de conteúdo” e 

“proporciona novas práticas de leitura que influenciam na compreensão dos estudos em sala 

de aula”. 

Mesmo com quantidade considerável de estudantes que não percebem o Facebook 

como ferramenta de auxílio nos estudos acadêmicos a pesquisa se mostra, por meio dos 

pressupostos, que é válida uma vez que o Facebook é um instrumento de leitura, 

comunicação, informação e produção de conteúdo. Para reforçar os pressupostos, foi lançado 

no questionário uma afirmação para que os respondentes pudessem assinalar se concordam ou 

discordam totalmente, parcialmente ou não discordavam ou nem concordavam com tal 

afirmação. O Gráfico 11 reflete os resultados. 

Gráfico 11 — Dependência das mídias sociais 

 
Fonte: elaborado pelo autor; Google Forms, 2017. 

Grande parte dos entrevistados concorda em partes ou totalmente com a afirmação 

lançada (86,7% dos pesquisados). Já para 11,7% dos pesquisados não souberam opinar sobre 

a afirmação. Um pesquisado (ou 1,7%) discorda parcialmente de tal afirmação. Os resultados 

alcançados reforçam grande penetração das mídias sociais no contexto acadêmico, não 

somente para o lazer e o entretenimento. 
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As leituras de notícias, discussão acerca de determinado tema ou até mesmo pesquisas 

realizadas nas mídias sociais, incidem nas leituras diárias dos pesquisados. O Facebook 

proporciona esse tipo de leitura, por manter em seu feed de notícias constantes atualizações. 

Muitos estudantes se mantêm informados pelas notícias que são disponibilizadas diretamente 

no Facebook, confirmando o resultado do gráfico acima de que as mídias sociais podem 

favorecer os leitores dependentes à tecnologia, devido à velocidade de informação 

disponibilizada. 

A busca crescente de respostas aos processos de interação e adaptação as novas 

tecnologias da comunicação têm despertado a preocupação de organizações de ensino, no que 

se refere à conectividade das instituições com o seu público, utilizando as mídias sociais. Tais 

mídias são um excelente espaço para compartilhar diversos tipos de materiais multimídias 

como revistas, reportagens, vídeos, músicas, textos e atividades extras – enfim, materiais que 

de alguma forma relacionem os assuntos abordados em sala de aula. São infinitas as 

possibilidades que a inserção das mídias sociais na educação pode trazer; aproveitando a 

aceitação de grande parte dos estudantes. 

Considerando que a compreensão do que se lê, passa pelo filtro cultural do leitor, 

como afirmou Chartier (1998), a relação do leitor com um texto dependerá do texto lido e 

dependerá também do leitor, de suas competências e práticas, e da forma na qual ele encontra 

o texto lido ou ouvido. Se o interesse apontar na direção da produção do sentido, o texto 

implica as significações que cada leitor constrói a partir de seus próprios códigos de leitura 

quando ele recebe ou se apropria do texto lido de determinada forma. Seguindo a direção 

proposta pelo o autor, não há maneiras “equivocadas” ou “acertadas” de se realizar uma 

leitura, mas formas diversificadas de apropriação. 

O Gráfico 12 é originado da indagação de qual seria a maior vantagem de se ter perfil 

no Facebook. Foram inseridas cinco opções, nas quais os pesquisados deveriam assinalar a 

opção que mais se adeque a sua realidade diante da mídia social. Retirando a opção que 

aponta não haver vantagem no Facebook, nota-se certo equilíbrio nas opções apresentadas 

pelos estudantes, o que demonstra diversas percepções e possibilidades que os pesquisados 

atribuem como vantagem em se ter um perfil no Facebook. 
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Gráfico 12 — Vantagem de se ter um perfil no Facebook 
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Fonte: elaborado pelo autor; Google Forms, 2017. 

Para maior parte dos estudantes (16 no total), a vantagem de se ter um perfil no 

Facebook se dá pela troca de informações fácil e rápida, seguida por: acompanhamento de 

atualizações (14 respostas); possibilidade de fazer novas amizades e interação entre grupos 

(12 respostas); possibilidade de ler vários conteúdos dentro da mesma plataforma (13 

respostas). Para cinco dos entrevistados não há vantagens no Facebook. 

Ao analisar a fundo o gráfico pode-se observar o quão importante é a leitura e como 

ela está presente na vida dos estudantes do Campus Urutaí. Ao assinalarem as opções “troca 

de informações fácil e rápida” e “acompanhamento de atualizações”, implica indiretamente 

que há leitura de conteúdos nas mídias sociais, evidenciando assim, possibilidade de práticas 

de leitura nesse ambiente. Aliada a opção “possibilidade de ler vários conteúdos na mesma 

plataforma”, confirma um dos objetivos proposto a esta pesquisa que seria identificar e 

destacar o uso das mídias sociais no processo de busca e disseminação da informação. 

O Facebook é um ambiente em que muitos dos pesquisados utilizam como fonte de 

informação, para se mantiver atualizados sobre diversos assuntos. São leitores ávidos pela 

informação e buscam leituras no ritmo frenético da vida acadêmica. Estão conectados e são 

leitores ubíquos (SANTAELLA, 2013). Leem, compartilham informações e produzem 

conteúdos a outros estudantes. A pesquisa realizada evidencia que o Facebook é sim uma 

ferramenta de informação, comunicação e leitura. 

Um aspecto importante levantado nessa questão é que, muito desses estudantes podem 

não ter acesso a jornais impressos, porém como compensação, existem páginas desses jornais 
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no Facebook que atualizam as informações. E assim muitas pessoas leem e acabam se 

atualizando, desmitificando assim que o Facebook seja apenas para o lazer. 

Diante do resultado acima exposto, houve necessidade de se aprofundar durante a 

realização do Grupo Focal, qual ou quais influencias o Facebook proporciona (ou não) nas 

leituras acadêmicas dos trezes estudantes que disponibilizaram participar da entrevista. Aqui o 

foco da questão são as leituras acadêmicas, diferentemente abordado na tabela 6, na qual 

englobava as leituras de maneira geral.  

Num primeiro momento, durante a aplicação dos questionários, o intuito era conhecer 

o que motivava os discentes a ler nas mídias sociais e como essas leituras os influenciavam. A 

tabela 7 evidencia apenas as leituras em rede na vida acadêmica, obtendo assim, as seguintes 

repostas: 

Tabela 7 — As leituras em Rede e as influencias na vida acadêmica 

E1: Influencia sim, como tinha dito antes meu TC é baseado em gameficação, usar o jogo em sala para 

ajudar o ensino. 

E2: Sim, é por que a gente tem evento e a gente descobre pelo Facebook, e a gente fica sabendo dos 

eventos através dele [o Facebook]. 

E3: Eu gosto de compartilhar muita notícia sobre minha área, acho importante. 

E4: Fazem muita influência, pois leio mais pela internet. 

E5: Também gosto de ler na internet e cada coisa nova que eu vejo procuro conhecer mais e isso também 

faz diferença no que aprendi aqui no curso. 

E6: A gente acaba comentando na sala, com os colegas e influencia sim as minhas leituras 

E7: Como eu leio muito em computador, corro atrás de um tema geralmente na área acadêmica 

E8: Influencia sim, por que tudo que eu leio eu comento também em sala ou em casa. Acho interessante 

ler assim. 

E9: Sim, influenciam sim. Por que acaba que a gente busca leitura daquilo que a gente tá necessitando. 

Então, nesse momento que estou em fase de conclusão do trabalho de curso, a gente busca leitura voltada 

pra isso, pra necessidade. 

E10: Não, o que influenciou minha vida acadêmica foi minha mãe e meu colégio do ensino médio que 

sempre buscou mostrar as melhores opções de estudos e faculdades, informando a nós alunos os possíveis 

caminhos que poderíamos seguir. 

E11: Sim, que...a gente fica sabendo do acontecimento do mundo é... [no Facebook]. Tá ali, você abre e 

tem uma coisa [notícia], mesmo que seja uma pequena coisa, você tá lendo ali e tá sendo informado. 

E12: É o principal meio de informação, o mais rápido então a gente se atualiza por lá. 

E13: Influenciam sim, pois como acompanho pouco TV e jornal impresso e o Facebook me informa pelas 

páginas que eu curto e... eu fico atualizado por lá também. 

Fonte: elaborado pelo autor; Grupo Focal, 2017. 

Doze dos entrevistados afirmaram que as leituras realizadas nas mídias sociais 

influenciam na vida acadêmica e os exemplos são variados: uso em jogos aplicados à 

educação, eventos, compartilhamento de notícias e pesquisas por outras leituras. Como são 

estudantes jovens, o mundo digital faz parte do cotidiano deles e por isso as mídias sociais 

exercem influência no contexto acadêmico deles. 
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Para o estudante de número dez (E10), as leituras da rede não influenciam no contexto 

acadêmico, porém ao responder à questão ele remeteu ao período anterior ao contexto 

acadêmico (o Ensino Médio e a leitura incentivada pela família). Mesmo com a resposta do 

grupo, o estudante reafirmou sua posição. Porém pode-se afirmar que há influência das mídias 

sociais na vida acadêmica. A leitura no ambiente de rede é uma prática recorrente nesse grupo 

de estudantes, grupo recorte da pesquisa. 

Ao trazer dados da Pesquisa Retratos da Leitura no Brasil (2016), percebe-se no 

gráfico 13 que a leitura de notícias, seguido das leituras escolares e/ou acadêmicas, 

configuram como as principais atividades relacionadas à leitura que se realiza no ambiente da 

Internet. 

Gráfico 13 — Atividades relacionadas à leitura que realiza na Internet 

 

Fonte: Retratos da Leitura no Brasil, 2016. 

A pesquisa Retratos vem corroborar com a pesquisa realizada com os estudantes do IF 

Goiano – Campus Urutaí. A Internet, no geral, se configura como ambiente propício para que 

os estudantes se mantenham atualizados e possam exercer atividades acadêmicas, bem como 

podem produzir conteúdo com base nas leituras realizadas em rede. As mídias sociais são 

enfatizadas como ambiente de leitura interação e possuem potencial para angariar novos 
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usuários e proporcionar leituras diversificadas, atendendo aos anseios e demandas de seus 

usuários, no âmbito deste estudo, os graduandos do IF Goiano – Campus Urutaí. 

As mídias sociais fornecem grau de sociabilidade, conforme relatado por Bauman 

(2001) e Maffessoli (1998), e trouxeram consequências culturais para sociedade. A forma de 

ler mudou, está mais interativa e a comunicação é o elemento que conecta as leituras com seus 

leitores, proporcionando práticas e hábitos de leitura diversificados. O leitor é que dá sentido 

ao texto, este último depende da situação do texto e do leitor. Afinal, as circunstâncias 

pessoais influem na nossa leitura. Jouve (2002, p. 65) diz que “o texto, em geral, contenta-se 

em dar indícios; é ao leitor que cabe construir o sentido global da obra”. A leitura, portanto, 

depende das inferências realizadas pelo leitor e esse leitor é dotado de mecanismos que o 

possibilitam além de ler, debater o texto e, também, produzir um outro texto, possibilitando 

assim novas formas de leitura e novos significados. 

 

5.2 Práticas de leitura contemporâneas 

 

Quando falamos em leitura, parece que estamos nos referindo a algo subjetivo; no 

entanto, uma das características da leitura é que ela permite ter acesso a informações e ao 

conhecimento produzido no mundo. Freire (2008) afirma que o indivíduo, antes de adquirir a 

leitura da palavra, já tem a leitura do mundo, mas esta só se completa e se descortina ao 

sujeito se este tem o domínio da palavra. 

Ler não é uma atividade simples. A prática envolve o domínio de diversos aspectos da 

língua que devem ser incorporados pelas crianças na consolidação da aprendizagem da 

escrita. “Ler possibilita desvendar aquilo que outros já viveram, produziram, criaram, 

sentiram… em outros lugares, outros tempos ou na imaginação. Multiplica e possibilita viver 

muitas vidas e experiências. Desvenda outros sentimentos e histórias escondidas” (FAILLA, 

2016, p. 19). Para desenvolver a competência leitora é necessário, além de conhecer o sistema 

alfabético, ter fluência e dominar a compreensão de textos, assim como participar ativamente 

de práticas sociais letradas. 

Nesse sentido, Yunes (2003) afirma que ler significa é uma descoberta, uma mudança 

de horizontes, interagir, interpretar e compreender com o real e decidir sobre ele. Ler é, 

portanto, interrogar as palavras, duvidar delas; ampliá-las. Segundo o autor, deste contato, 

desta troca nasce o prazer de conhecer, de imaginar, de inventar a vida. O ato de ler é um ato 

de sensibilidade e da inteligência, da compreensão e da comunhão com o mundo: expandimos 
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o estar no mundo, alcançamos esferas de conhecimento antes não experimentadas e, no dizer 

de Aristóteles, nos comovemos e ampliamos a condição humana. 

Para Chartier (2001), a leitura deve ser analisada numa perspectiva relacional para que 

não se incorra no erro de considerar que existe apenas uma forma de leitura. Não é o texto que 

determina soberanamente o tipo de compreensão que se tem da mensagem. As condições 

concretas de leitura determinam formas também distintas de sua realização. Diferentes 

“comunidades de leitores” e “tradições de leitura” ensejam distintas relações com a 

mensagem impressa no livro, bem como com os diferentes significados que tanto o livro 

como a leitura têm para leitores diversos. 

A prática da leitura se faz presente na vida das pessoas desde o momento em que 

passam a compreender o mundo a sua volta. No constante desejo de decifrar e interpretar o 

sentido das coisas que os cercam, de perceber o mundo sob diversas perspectivas, de 

relacionar a ficção com a realidade em que vivem no contato com um livro, enfim, em todos 

esses casos, está de certa forma lendo, embora muitas vezes o sujeito não tivesse consciência 

disso. Freire (2008, p. 11) já postulava que “A leitura do mundo precede a leitura da palavra, 

daí que a posterior leitura desta não possa prescindir da continuidade da leitura daquele. 

Linguagem e realidade se prendem dinamicamente”. 

O autor mostra que, antes mesmo do contato com o livro, o indivíduo já tem um 

contato com a leitura do mundo, com sua experiência de vida, pois cada ser tem uma maneira 

de interpretar e ver as coisas que o rodeia, por isso a leitura do mundo é sempre fundamental 

para a importância do ato de ler, de escrever ou reescrever e transformar por meio de uma 

prática consciente. Isso equivale dizer que a realidade cotidiana do aprendiz está diretamente 

refletida no processo de conhecimento e interpretação das palavras e frases escritas. Com isso 

a leitura é uma forma de atribuição contínua de significado, os quais precisam ser desvelados 

pela compreensão do ser humano, pela sua subjetividade. A leitura é um dos grandes 

elementos da civilização humana. 

Martins (1994, p. 14) também afirma que o ato de ler vai além da escrita. “Enfim, 

dizem os pesquisadores da linguagem, em crescente convicção: aprendemos a ler lendo. Eu 

diria vivendo”. É notável que tanto para a autora quanto para Freire (2008) a experiência do 

mundo que precede a leitura é antes de tudo viver, cada pessoa tem sua experiência de mundo 

e, ao ler, muitos se identificam na leitura escrita. 

Vivemos na era da globalização, na qual há troca de informação instantânea e 

facilidade de transmissão de conhecimento. A Internet pode propiciar a troca de experiências, 
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facilita a pesquisa individual e grupal. Essa tecnologia está vinculada a uma concepção de ser 

humano e mundo, de educação e seu papel na sociedade moderna. 

O fato é que na atualidade, se lê os mais diferentes tipos de textos, o tempo todo, nos 

mais diversos suportes. São leituras em livros, revistas, jornais, panfletos, cartazes, todos 

impressos, no computador (online ou não), no celular, em tablets, placas de publicidade e em 

muitos outros locais. E lê-se de tudo: notícias, artigos, notas fiscais, reportagens, romances, 

faturas de cartão de crédito, poesias, contos, crônicas, manuais, piadas, menus etc. O leitor 

contemporâneo está cercado de textos por todos os lados, independentemente do tipo de 

leitura que realiza (GONÇALVES; MONTEIRO; ROCHA, 2013). 

Considerando a profusão de textos, que não é exclusiva do nosso tempo ou sociedade, 

destaca-se a importância de considerar as “limitações derivadas das capacidades, convenções 

e hábitos que caracterizam, em suas diferenças, as práticas de leitura” (CHARTIER, 1999, p. 

77). 

A Tabela 8 se apresenta como o Facebook pode ser aplicado nas leituras acadêmicas, 

uma vez que a mídia social permite além da leitura, comentários, discussões e produção de 

conteúdo. Sendo assim, percebe-se algumas práticas de leitura na tabela a seguir: 

Tabela 8 — Aplicação do Facebook nas leituras acadêmicas 

R1: Publicação de informações coerentes e produtivos aos alunos; 

R2: Em relação a leitura acadêmica creio que nenhuma, como já havia falado na resposta acima, raramente o 

Facebook disponibiliza assuntos interessantes ou voltado para leitura acadêmica; 

R3: Compartilhando rapidamente as informações; 

R4: Aviso de lançamento de novos artigos acadêmicos; 

R5: Trazer um fato ou curiosidade que fomentasse uma discussão em sala de aula; 

R6: Plataformas relacionadas às disciplinas, desde que sejam de fontes confiáveis; 

R7: Na análise crítica de notícias encontradas nessa mídia, como forma de incentivar a interpretação e análise 

dos textos; 

R8: Comparação de informações e buscar informação de outras pessoas sobre o mesmo assunto, por exemplo; 

R9: Na análise crítica de notícias encontradas nessa mídia, como forma de incentivar a interpretação e análise 

dos textos; 

R10: Na aplicação do Facebook, diria que para uma interação adequada nesta rede social é disponibilização de 

notícias, novas ideais, que com isto gera uma mesa redonda em sala de aula, aproximando alunos e professores; 

R11: Postagens que despertam a curiosidade, como forma de avisos e divulgações; 

R12: O conteúdo compartilhado no Facebook quase nunca tem relação a assuntos acadêmicos. Considero o 

Facebook útil no meio acadêmico pois ele facilita a comunicação com várias pessoas ao mesmo tempo por meio 

de grupos, muitas vezes os professores compartilham conteúdos acadêmicos; 

R13: Eu acho que para ser usado no meio acadêmico seria melhor que criasse um grupo no Facebook para 

postar materiais acadêmicos; 

R14: Pode ocasionar o indivíduo ser mais antenado com o que acontece fora das salas de aula, podendo trazer 

informações atuais para serem compartilhadas e discutidas em sala de aula; 

R15: Interação entre professores e estudantes além dos conteúdos lançados em sala de aula; 

R16: Inclusão de grupos no Facebook para participação dos alunos e também para tirar dúvidas com os 

professores; 
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R17: O Facebook pra mim é só uma forma de me entreter, não influencia em nada nas leituras acadêmicas, pois 

o Facebook pra mim é apenas um lugar de postagens de fotos e não de textos grandes; 

R18: Pode auxiliar na forma em que os professores podem disponibilizar os conteúdos das aulas ou até mesmo 

algum membro do grupo pode compartilhar de forma rápida e fácil algum conteúdo relacionado aos que estão 

estudando; 

R19: Grupos de estudo (com regras), participação em páginas com o mesmo foco; 

R20: Sinceramente não acho que o Facebook auxilia na boa leitura, acho que eles faz com que as pessoas falem 

mais errado; 

R21: Algumas informações cogitados pelos alunos e professores que queriam comunicar algo. Ou informativo 

sobre os acontecimentos do país, estados, cidades, etc.; 

R22: Facebook é educativo e estimulador de conhecimento; 

R23: Grupos de pesquisa no Facebook, criação de comunidades de conhecimento seria uma boa forma de 

interação na rede social; 

R24: Links do site do IF Goiano – Campus Urutaí no Facebook, informações diversas e interação nas 

disciplinas, trazendo dinâmica para as aulas; 

R25: Acho que por meio de debates, algo mais informal para que os alunos pudessem interagir; 

R36: Listas de discussão para estimular os alunos a responderem, bate papo para tirar dúvidas além da sala de 

aula e atividades de grupo; 

R27: Divulgação de atividades e eventos e participação dos professores nos grupos; 

R28: Talvez o professor ajudar a esclarecer algum conteúdo ou mesmo a gente debater um tema. O grupo 

criado pela turma, só vive de compartilhar notícias sem a participação do pessoal. 

Fonte: elaborado pelo autor; Google Forms, 2017. 

Os estudantes entendem o protagonismo que possuem nas mídias sociais. É um 

ambiente de constante interação. As formas de ler foram redimensionadas, eles podem 

interagir, ler conteúdos, compartilhar e produzir conteúdo em movimento, afirmando assim a 

suposição que o Facebook (e outras mídias sociais) fortalecem a independência do leitor, na 

qual eles próprios definem quais leituras fazer, quando e como fazer. 

As respostas contidas pelos estudantes também apontam o quão seria interessante aliar 

a dinâmica do Facebook à sala de aula, à vida acadêmica. Os discentes citaram que a 

instituição poderia usar mais efetivamente o Facebook para propagar informações, divulgar 

novos estudos, conteúdos dinamizando o conteúdo lançado em aula, fortalecendo o ensino-

aprendizagem. O estudante identificado por R22 afirma: “[O] Facebook é educativo e 

estimulador de conhecimento”. É uma afirmação que vem justificar a importância de se 

pesquisar a leitura realizada nas mídias sociais. 

Os discentes sugeriram, em sua grande maioria, como o Facebook deveria ser aplicado 

na vida acadêmica: criação de grupos, fóruns, estímulo dos docentes, interações entre os 

docentes e estudantes debatendo temas que o tempo da sala de aula os impede de serem 

melhor desenvolvidos. Por isso reforça-se a imagem de que existem várias práticas de leitura 

e elas são praticadas nas mídias sociais, pois o estudante escolhe como e quando fazer 

determinada leitura e isso enriquece o aprendizado e pode interferir positivamente na 

formação profissional. 
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Evidencia-se hoje, com o advento das TIC’s, a possibilidade de leitura nas mais 

variadas plataformas. De acordo com a Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e 

comunicação nos municípios brasileiros (2015): 

 

Em 2015, 35% dos usuários de Internet acessaram a rede apenas pelo telefone 

celular, sendo que em 2014 essa proporção era de 19%. O uso exclusivo pelo 

telefone celular ocorre especialmente entre os usuários de classes sociais menos 

favorecidas e aqueles da área rural. Um exemplo disso é que, entre os indivíduos da 

classe DE, 28% utilizam Internet, e a maioria deles (65%) usa a rede apenas pelo 

telefone celular. O mesmo acontece com as áreas rurais: 34% da população dessas 

áreas é usuária de Internet, e a maioria dessas pessoas (56%) utiliza apenas pelo 

celular (PESQUISA..., 2015. p. 28). 

 

As mudanças provocadas pela tecnologia nos últimos anos possibilitaram, também, a 

interação entre as pessoas, por meio de sites que potencializam essa interação. Essa 

potencialização condiciona/incentiva os indivíduos a saírem de um “anonimato” que existe 

nas mídias tradicionais e que esses usuários procuram expor suas opiniões. Contudo, é 

necessário destacar que essa “saída” do anonimato nas mídias sociais não é realizada de forma 

espontânea, em que os indivíduos se posicionam como detentores do discurso. 

As mídias sociais potencializam a participação dos indivíduos em suas plataformas 

digitais e possuem uma importância considerável, tendo centenas de milhões de usuários em 

praticamente todos os países. Com a popularização dos dispositivos eletrônicos smartphones, 

a leitura ganhou nova dimensão e essa prática teve influência direta na percepção de mundo 

pelos jovens. Estes se tornaram protagonistas dessa nova forma de ler e interpretar tudo a sua 

volta é já é uma realidade aos estudantes do IF Goiano – Campus Urutaí. 

 

5.3 Os Jovens e a leitura: novas formas de interação na esfera acadêmica 

 

Ao nascer, o indivíduo passa a fazer parte da sociedade, sendo que a família constitui 

seu primeiro grupo social. Com o passar do tempo é inserido em outros grupos como amigos, 

escola, trabalho, etc. Ao fazer parte de grupos sociais, o indivíduo começa a estabelecer e 

manter diversas relações com as pessoas que pertencem ao mesmo grupo social, formando 

pequenos grupos em sua volta, baseado em sentimentos, preferências e interesses comuns. 

Maioria dos jovens, atualmente, participam de mídias sociais. Quando falamos em 

jovens, deve-se pensar nos sujeitos além da (possível) “imaturidade”. Para Abramo (2005, p. 

37), a “juventude é desses termos que parecem óbvios, dessas palavras que se explicam por 

elas mesmas e assunto a respeito do qual todo mundo tem algo a dizer, normalmente 
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indignadas ou esperanças entusiasmadas”. Afinal os adultos de hoje foram jovens algum dia. 

Os jovens da atualidade convivem cada vez mais com novas TIC, que permitem comunicação 

e interação simultâneas. 

Para Santos (2014), ao referir-se ao termo juventude, tenta-se estabelecer um padrão, 

porém se mostra demasiadamente complexo, pois há certa complexidade em definir, a 

princípio, o que é juventude na contemporaneidade. De acordo com a autora, os órgãos 

reguladores como a Organização Mundial de Saúde – OMS; o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, entre outros procuram estabelecer esse período na faixa etária de 12 a 17 

adolescente e de 18 a 25 anos jovem. Entretanto, vivencia-se outra realidade, pois a juventude 

tem-se perdurado por muito mais tempo, não só pela aparência física, como pelo 

comportamento de muitos jovens adultos. 

As mídias sociais estão presentes no dia a dia dos jovens. Elas permitem uma nova 

maneira de participação da sociedade, com interessantes aplicativos que dão suporte e 

facilitam os relacionamentos, com intensa e diversificada participação de todos, de olho 

nas mudanças no mundo, mas em um mínimo espaço de tempo, tudo muito rápido, em um 

clique apenas. 

No questionário aplicado na primeira fase do estudo, foi feito um panorama acerca 

da idade dos estudantes respondentes. O resultado mostra que 91% dos estudantes estão na 

faixa de idade entre 18 a 25 anos o que caracteriza que os cursos de graduação do IF 

Goiano – Campus Urutaí possui, em sua grande maioria, de jovens (Gráfico 14). 

Gráfico 14 — Idade dos participantes da pesquisa 

 
Fonte: elaborado pelo autor; Google Forms, 2017. 

 

A nova geração que está aí já vivencia um mundo rápido, instantâneo, com troca de 

informações a cada instante, convivendo com um enorme volume de informações. Eles 

sabem o quanto as mídias sociais são importantes como, por exemplo, na troca de 
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informações e conteúdos acadêmicos, disponibilização de fotos, etc. Enfim, o fato é que 

hoje muitos jovens realizam suas leituras por meio das mídias sociais.  

A relação entre pessoas, a partilha de interesses e de informações e a construção 

coletiva de conhecimento possibilitam a ampliação das fronteiras sociais, culturais e 

educacionais e, principalmente, que a interação social seja transformada num processo de 

aprendizagem. 

Marteleto (2001, p. 72) atribui vários significados as redes sociais, como: “sistema de 

nodos e elos; uma estrutura sem fronteiras; uma comunidade não geográfica; um sistema de 

apoio ou um sistema físico que se pareça com uma árvore ou uma rede”. Entende-se rede 

social, como a interação intencional entre pessoas, com objetivos comuns e explícitos. 

De acordo com Furtado (2013, p. 106) as redes em ambientes digitais, são conexões 

mediadas pelo computador, i.e., redes sociais on-line são conexões entre pessoas, tendo um 

artefato digital como instrumento para a comunicação, ou seja, onde a tecnologia funciona 

como suporte. A evolução de TIC’s que antes se limitava a uma plataforma que oferecia 

informações, hoje permite a cultura da interação e colaboração, o que favoreceu o 

desenvolvimento das redes sociais, que pode ser entendida como a convergência de pessoas. 

Para Castells (2010) os motivos que levam os usuários da internet a ingressarem em 

redes sociais on-line baseiam-se em interesses e valores em comum. Entre as ferramentas da 

web, as redes sociais estão entre as mais prósperas e de maior atração, no qual os principais 

atores são os nativos digitais, isto é, a geração atual que nasceu e cresce no ambiente 

permeado pelas tecnologias digitais. 

Apesar da dinâmica exigida na interação em redes sociais, os jovens discutem e 

interagem sobre uma diversidade de assuntos. Muitos deles, referindo-se aos seus problemas 

do cotidiano, utilizam-se de uma linguagem simples e direta, sem muitas formalidades e sem 

compromisso com qualquer tipo de norma. Nesse contexto, acredita-se que a aprendizagem 

também se dá pela interação do homem com as mais diversas ferramentas tecnológicas 

disponíveis atualmente, por meio das quais alunos e professores fazem o papel de atores 

sociais. 

 

Embora os sites de redes sociais atuem como suporte para as interações que 

constituirão as redes sociais, eles não são, por si, redes sociais. Eles podem 

apresentá-las, auxiliar a percebê-las, mas é importante salientar que são, em si, 

apenas sistemas. São os atores sociais, que utilizam essas redes, que constituem 

essas redes (RECUERO, 2014, p. 103). 
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Basicamente esses atores sociais realizam leitura e produção textual, interagindo com 

frequência, trocando mensagens, fotos, vídeos e outros, permitindo a construção de um 

mecanismo próprio de cada grupo social. É possível fazer-se entender com fragmentos de 

palavras, meias palavras, palavras incompletas e abreviações, num mundo dinâmico e 

interativo, contrariando a máxima de que nossos alunos não leem e também não escrevem. 

Quando se analisa os dados da pesquisa Retratos do Brasil 2015, pode-se estabelecer o 

padrão de leitura entre aqueles que são estudantes (ou seja, vivenciam alguma atividade 

escolar ou acadêmica) daqueles que não estudam (Tabela 9). 

Tabela 9 — Gêneros que costuma ler: estudante versus não estudante 

 Total Estudante Não 

Estudante 

Base: Leitores  

Em % 

2798 1119 1679 

Bíblia 42 31 50 

Religiosos 22 13 29 

Contos 22 31 15 

Romance 22 22 22 

Didáticos, ou seja, livros utilizados nas matérias do seu curso 16 28 9 

Infantis 15 21 11 

História em quadrinhos, Gibis ou RPG 13 18 9 

Poesia 12 17 9 

História, Economia, Política, Filosofia ou Ciências Sociais 11 13 9 

Ciências 10 18 5 

Culinária, Artesanato, “como fazer” 10 5 13 

Técnicos ou universitários, para formação profissional 10 11 9 

Saúde e Dietas 8 6 10 

Biografias 8 10 7 

Autoajuda 8 5 10 

Artes 7 11 4 

Juvenis 7 12 4 

Educação ou pedagogia 6 8 4 

Viagens e esportes 5 6 4 

Línguas (como inglês e espanhol, etc.) 5 8 3 

Enciclopédias e dicionários 4 5 3 

Direito 3 4 3 

Esoterismo ou ocultismo 2 1 2 

Não sabe/não respondeu 5 8 4 

MÉDIA DE GÊNEROS POR ENTREVISTADO 2,8 3,2 2,6 

Fonte: Retratos da Leitura no Brasil, 2016. 

Nota-se nessa análise que entre os estudantes, as leituras são mais diversificadas, a 

leitura da Bíblia, de contos e livros didáticos são praticamente igualmente equiparados.  

 

A preferência por revistas, jornais e livros não-religiosos aumenta entre as pessoas 

com maior escolaridade. Já os livros religiosos são preferidos principalmente por 

escolaridade mais baixa, o que mostra que, além da escola, as instituições religiosas 

também são importantes agências de letramento, ainda que promovam práticas 

menos diversificadas de leitura (POLÍTICAS..., 2004, p. 15). 
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Já entre os não estudantes, há uma predominância da leitura da Bíblia e de outros 

livros religiosos. Quando abre-se o leque sobre a leitura feita (em suporte impresso ou digital) 

para aqueles que estudam, evidencia-se o seguinte na Tabela 10. 

Tabela 10 — Gêneros que costuma ler: por escolaridade 

 TOTAL ESCOLARIDADE 

 Fundamental 

1 

(1º ao 5º ano) 

Fundamental 

2 

(6º ao 9º ano) 

Ensino 

Médio 

Superior 

Base: Leitores  

Em % 

2798 591 734 938 535 

Bíblia 42 18 40 43 36 

Religiosos 22 23 17 26 22 

Contos 22 22 25 20 21 

Romance 22 8 19 29 29 

Didáticos, ou seja, livros utilizados nas 

matérias do seu curso 

16 13 14 14 28 

Infantis 15 24 14 11 15 

História em quadrinhos, Gibis ou RPG 13 15 14 12 11 

Poesia 12 9 14 13 11 

História, Economia, Política, Filosofia ou 

Ciências Sociais 

11 4 6 12 23 

Ciências 10 13 12 7 12 

Culinária, Artesanato, “como fazer” 10 7 6 13 13 

Técnicos ou universitários, para formação 

profissional 

10 0 2 9 32 

Saúde e Dietas 8 5 6 10 13 

Biografias 8 3 6 11 12 

Autoajuda 8 2 3 9 17 

Artes 7 10 7 5 6 

Juvenis 7 4 10 6 7 

Educação ou pedagogia 6 3 4 4 15 

Viagens e esportes 5 2 4 6 8 

Línguas (como inglês e espanhol, etc.) 5 3 4 5 10 

Enciclopédias e dicionários 4 2 3 4 6 

Direito 3 0 1 3 10 

Esoterismo ou ocultismo 2 0 1 2 4 

Não sabe/não respondeu 5 8 5 5 3 

MÉDIA DE GÊNEROS POR 

ENTREVISTADO 

2,8 2,4 2,4 2,9 3,7 

Fonte: Retratos da Leitura no Brasil, 2016. 

Os estudantes de nível superior possuem maior diversidade de leitura de gêneros 

textuais. “Os jovens estudantes universitários se colocam, na sua maioria, como sujeitos com 

pensamentos mais críticos e com maior facilidade de entendimento e interligação de outras 

leituras” (SANTOS, 2014, p. 73). Em comparação aos outros níveis de escolaridade, os 

estudantes da educação superior priorizam conteúdos acadêmicos, voltados à sua formação 

profissional. Nota-se que há a predominância de leitura religiosa, porém em menor quantidade 

(em relação aos outros níveis de escolaridade) e um aumento em leituras que remetem aos 

conteúdos vividos nas universidades. 

Em relação às mídias sociais, a pesquisa evidenciou que para sessenta por cento dos 

estudantes (60%) responderam que o Facebook foi utilizado efetivamente em alguma 

disciplina, durante a trajetória acadêmica na instituição. Surge, portanto, a indagação de que 
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forma o Facebook foi usado e o propósito. Era uma questão obrigatória e todos responderam. 

Diante a quantidade de respostas, serão mostras apenas quinze (15), pois muitas respostas 

foram idênticas e o quadro procurou destacar as diversas opiniões relatadas pelos estudantes 

(Tabela 11). 

Tabela 11 — Utilização do Facebook em Sala de aula: 

Se afirmativo, cite de que forma o Facebook foi utilizado em sala de aula? 

R1: Avaliação da disciplina prática pedagógica; 

R2: Disciplina de OPP, onde tivemos que criar um perfil no Facebook para postar notícias atualizadas e 

informações; 

R3: Como exemplo em aulas de Web (HTML); 

R4: Foi criado um grupo onde era disponibilizado conteúdo pelo professor, assim dando liberdade de os alunos 

manterem uma discussão plausível, desta maneira os alunos também postavam conteúdos a serem discutidos 

entre os mesmos como o professor como mediador; 

R5: Aula em EAD de “O uso de softwares na aprendizagem de matemática”; divulgações de eventos, formas de 

avisos, entre outros; 

R6: Meio de divulgação de informações a respeito de Biologia para avaliar a quantidade de pessoas que leriam 

a informação postada assim, os grupos com postagens com mais curtidas ganhariam mais pontos que depois 

seriam convertidos em nota; 

R7: Através da criação de uma página de novidades da Biologia, referentes à Ciência...; 

R8: Foi feito um grupo pelo professor de Zootecnia para nos atualizar ou nos informar sobre algo da matéria do 

mesmo; 

R9: Um dos professores criou página fechada no Facebook, para estar mandando os conteúdos de aula na 

página. Como tema fácil acesso ao Facebook, terá mais informações com a página; 

R10: Trabalho em grupo e apresentação onde os membros moravam em cidades diferentes; 

R11: Utilizado como plataforma, onde perguntas foram feitas e respondidas por integrantes do próprio grupo. 

Materiais e links disponíveis por professores; 

R12: Utilizado como plataforma , onde foram lançadas enquetes e respondidas pelos integrantes do grupo, bem 

como links interessantes para acessarmos; 

R13: Grupos da turma e da disciplina. Foi uma forma de compartilhar eventos de interesse e que maioria dos 

estudantes poderiam ficar sabendo; 

R14: Em grupos no próprio Facebook, com atividades e notícias da área; 

R15: Foi criado um grupo, onde a gente compartilha informações, notícias e eventos de interesse, bem como 

lembranças de algum momento que vivemos na graduação; 

Fonte: elaborado pelo autor; Google Forms, 2017. 

A formação de grupos no Facebook foi uma das principais formas de utilização da 

mídia social em sala de aula, seguido por fanpages, eventos de divulgação de alguma 

atividade e até interatividade por meio de aulas em ambiente à distância. Os relatos dos alunos 

reforçam que o Facebook pode ser uma plataforma que colabora com as pesquisas 

acadêmicas, tornando uma extensão da sala de aula, desde que seja utilizada para tal 

finalidade. 
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O Facebook em seus primórdios, tinha como público-alvo os estudantes universitários, 

com intuito destes interagirem com conteúdos acadêmicos, compartilhando experiências e 

divulgando novos estudos e perspectivas, porém com os anos (depois da abertura de mercado 

da rede) o Facebook se tornou, principalmente, uma mídia social voltada ao entretenimento e 

lazer.  

As afirmações relatadas pelos estudantes só demonstram o grande potencial que o 

Facebook pode ter nos cotidianos acadêmicos dos discentes. Principalmente aos estudantes 

dos cursos de Gestão da Tecnologia da Informação e Análise e Desenvolvimento de Sistemas, 

pois são áreas de estudo que podem buscar entender a lógica de programação da mídia social, 

ser um laboratório experimental, possibilitando ao discente aplicar o que é aprendido em sala 

de aula em atividades práticas. 

Canclini (2008) afirma que os jovens de hoje adquirem, por meio da combinação entre 

conhecimento e entretenimento, disponibilizados pelas telas extracurriculares, uma formação 

muito mais geral. Reconhecendo as relações entre as diversas possibilidades comunicacionais, 

ele afirma que “também se aprende a ler e a ser espectador sendo telespectador e internauta. 

Leitores, espectadores e internautas”. (CANCLINI, 2008, p. 24). 

O autor ainda questiona sobre a possibilidade de considerarmos a leitura de modo 

isolado, sem avaliar as suas relações com outras práticas que, como os acessos à internet 

dependem do ato da leitura, bem como do da escrita, ou mesmo em relação à televisão, que 

pode servir também como estimuladora de leitura. Durante a entrevista de grupo, foi 

perguntado aos estudantes se eles achavam que os jovens atualmente têm lido mais, 

independentemente do suporte. Assim foi solicitado que observassem as atitudes dos colegas 

de sala, dos amigos e os amigos desses amigos para que eles pudessem ter uma percepção 

maior a respeito do tema perguntado. As respostas constam na Tabela 12. 

Tabela 12 — Os jovens e a leitura 

E1: Eu acho que tem lido mais pela Internet do que livro normal [impresso]. Eu acho que essa nova 

tecnologia acaba tirando o interesse do aluno em ler um livro físico, por que a gente pode ler no 

computador, pelo celular também... 

E2: Acho que... na mídia social acho a leitura um pouco vaga. Igual quando entre na instituição e 

comecei ler alguns livros, a gente vê que tudo que tá lá na rede veio dos livros. A maioria das coisas! 

Então... assim... faz falta demais um livro. E acho que a mídia [social] deveria fazer a gente ler mais um 

livro do que só ler lá. 

E3: Eu acho que o Facebook induz a pessoa a ler mais, por que tem mais notícia, tipo os memes tem 

muita escrita. Então induz a pessoa a ler mais. 

E4: Sim acho que fazemos, as vezes uma leitura superficial. Apesar da gente ler mais na internet, acho 

que falta ler com mais profundidade. 

E5: O Facebook é muito vago... se fosse ler um livro seria bem melhor. 

E6: Muitos amigos meus tem o hábito de leitura, mas não no virtual né. Leem livro físico. 
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E7: Mas mesmo assim a gente acaba lendo. Só de estar na rede você já está lendo, qualquer coisa é leitura 

E8: Você está no computador e toda hora você está lendo. Pode não ser um conteúdo... assim 

[acadêmico], mas você está praticando a leitura. 

E9: Sim, as pessoas com que tenho convivência sim [leem bastante]. Eu talvez seja um dos que menos lê, 

que eu sempre vejo com livro, fala da leitura... tem sim [muitos jovens que leem]. E acredito que as 

pessoas são mais interessadas na leitura. 

E10: Acredito que não, o jovem atual é inteiramente ligado a internet, porém utiliza estre meio como 

entretenimento para entrar nas redes sociais, jogos e conversas online. Os site online de estudos facilitam 

a vida de estudantes, entretanto a maioria mal lê o assunto, apenas copia e cola. A internet é um 

instrumento bom pra quem sabe usar. 

E11: Eu acho que eles estão lendo menos, [leem] coisas mais informais, rápidas, entra na rede social pra 

saber o que está acontecendo na vida do outro, nada de coisas... assim úteis. 

E12: Depende muito da pessoa também. Por que tem pessoas que não gostam de ler ali na frente do 

computador, na tela do celular, mas preferem o papel, o livro [o impresso]. 

E13: Acredito que os leem mais sim, mas como os colegas disseram... não tanto com qualidade, por que 

se lê de tudo mas não se tem cuidado na qualidade da leitura... tipo muitos jovens não filtram as 

informações e por isso que eu acho que surge muita coisa ruim de ofensas, brigas... 

Fonte: elaborado pelo autor; Grupo Focal, 2017. 

Os estudantes entrevistados, em sua grande maioria, acham que os jovens têm lido 

mais, porém é retomado aqui a questão da qualidade do conteúdo que se lê. O livro é 

apontado como o suporte ‘ideal’ para realizar uma leitura com qualidade. A resposta do 

estudante de número dois (E2) mostra claramente essa posição. Na fala ele expressa a 

seguinte opinião:  

 

Acho que... na mídia social acho a leitura um pouco vaga. Igual quando entre na 

instituição e comecei ler alguns livros, a gente vê que tudo que tá lá na rede veio dos 

livros. A maioria das coisas! Então... assim... faz falta demais um livro. E acho que a 

mídia [social] deveria fazer a gente ler mais um livro do que só ler lá (E2, Grupo 

Focal, 2017) 

 

Essa é uma geração que tem acesso à leitura em diversos tipos de suportes, mas isso 

não significa que é uma geração que lê menos. O livro impresso, tal qual se conhece há 

séculos, foi redimensionado e pode ser encontrado em outros formatos. Existem livros digitais 

que podem ser armazenados em diversos dispositivos móveis, podendo ser lidos tanto em 

computadores, notebooks, celulares, entre outros aparelhos. 

Não se deve ignorar as várias formas de leitura. Ler não se restringe a livros e às 

bibliotecas. Ler é uma ação humana e está intimamente ligada ao ser e ao viver. As mídias 

sociais hoje só ampliaram uma nova forma de ler e deram voz aos jovens para que os mesmos 

possam expressar partilhar e compartilhar vivências, experiências e produzirem informação e 

conteúdo a outros jovens. 

O estudante de número sete afirma: “[...] Só de estar na rede você já está lendo, 

qualquer coisa é leitura” (E7, Grupo focal, 2017). Imagens, vídeos e textos longos ou curtos 
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também são leituras, pois são passíveis de interpretação. A leitura não é só feita por letras, 

textos, a leitura é praticada também, por imagens, sons e vídeos. Reiterando conceito de 

leitura desse trabalho que é ação que produz sentido no sujeito que lê. A leitura é uma ação de 

produção de sentidos. Conforme defendido por este estudo, o leitor é aquele que se apropria 

do conteúdo lido e o resinifica ao seu contexto pessoal, abrindo portas para a formulação de 

novos conteúdos, consequentemente, novas leituras e novas práticas de leitura. 

Para a estudante E11, os estudantes têm lido menos e quando leem são assuntos 

“informais” ou rápidas. São ditas de leituras fragmentadas. Santos, Chaveiro e Vilela (2014) 

afirmam que é crescente o número de informações disponíveis na Internet. Cada busca 

recupera uma centena de textos, imagens e sons e fica cada vez mais complicado selecionar o 

que realmente pode ser considerado como resposta a uma questão de pesquisa. Torna-se 

difícil avaliar as informações já que há um oceano delas disponíveis na rede. 

Ainda, segundo os autores, o encontro do olhar com as letras instiga a pensar como os 

sujeitos que leem são diferenciados, assim como os textos que são objetos de sua leitura. Mas 

o mundo do qual leitor e texto se conformam é único. Se ler é ler o mundo na sua unicidade 

formada pela infinita diferenciação de coisas, tempos, lugares etc., pode-se ler errado e 

escrever erroneamente, mas ler e escrever são atitudes corretas, uma vez que integrem o 

significado ético da produção de sentido e o poder de realizá-lo abertamente (SANTOS; 

CHAVEIRO; VILELA, 2014). 

Petit (2008, p. 50) lembra que a leitura pode ocupar um papel formador capaz de 

mudar os rumos da vida e reorganizar os pontos de vistas, ao mostrar que se está 

experimentando afetos, tensões e angústias universais. Contudo, é imprescindível não 

sacralizar a leitura. A antropóloga lembra que a leitura em si não torna as pessoas virtuosas. 

Aliás, segundo a autora, a história está repleta de exemplos de tiranos e perversos letrados. 

Para a autora nem toda leitura é edificante, já que há obras que apenas distraem o 

leitor, conduzindo-o à regressão. A leitura é importante, quando mostra ao indivíduo que é 

possível “[...] sair do caminho que tinham traçado para ela, escolher sua própria estrada, [...] 

ter direito a tomar decisões [...], em vez de sempre se submeter aos outros” (PETIT, 2008, p. 

100). 

Dumont (2000, p. 167), afirma que “qualquer leitura possui um potencial a 

acrescentar, a informar, e nunca a apaziguar o sujeito, a embrutecê-lo, a regredi-lo. Quanto 

mais ler, mais informações o sujeito possuirá para discernir em situações que se lhe 

apresentem no futuro’’. 
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A leitura está em todos os lugares. O que ainda impera, infelizmente, são os 

preconceitos em leitura. Os estudantes reproduzem discursos antigos em que afirmam preferir 

determinado suporte de leitura em detrimento de outro e aqui o conteúdo virtual é 

subvalorizado, sendo caracterizado como algo de “pouca validade”. O que tem que ser levado 

em consideração são as possibilidades que as mídias sociais oferecem conteúdo diversificado, 

estimulando assim, a leitura e a curiosidade por outras leituras. 

Chartier (1998, p. 104) salienta que é fundamental utilizar aquelas leituras que são 

rejeitadas pelas normas escolares para dar acesso “à leitura em sua plenitude, isto é, ao 

encontro de textos densos e mais capazes de transformar a visão de mundo, as maneiras de 

sentir e pensar.” 

A fala do estudante de número oito (E8) reafirma a posição de Chartier em relação à 

leitura: “Você está no computador e toda hora você está lendo. Pode não ser um conteúdo [...] 

assim [acadêmico], mas você está praticando a leitura” (E8, Grupo Focal, 2017). Se é algo 

prazeroso ao leitor, se torna válido. Os jovens têm a incumbência de desmitificar que a leitura 

realizada em ambiente virtual não pode ser considerada leitura, pelo contrário! 

Os jovens hoje podem manter uma relação harmoniosa entre a leitura em suporte 

impresso ou digital. Um suporte não desmerece o outro. As leituras acadêmicas podem ser 

feitas utilizando as mídias sociais e os jovens nos convidam a participar desse mundo 

juntamente com eles. 

Não se pode negar que a Internet revolucionou a forma de interação do ‘eu’ com o 

mundo. As relações sociais ganharam novas amplitudes com essa nova forma de 

comunicação. Foram criadas novas formas de relacionar com as pessoas, surgiram às mídias 

sociais, sendo um misto de interação e integração entre, texto, imagem e som. 

Santos (2014) salienta que não se deve esquecer de que a leitura está mais presente do 

que nunca nos acessos a redes de internet. Não se pode deixar de considerá-las como práticas 

de leitura, pois nunca antes se teve tanto acesso à leitura como na atualidade. A Internet é 

realidade para maior parte dos estudantes universitários. Grande parte deles acessam 

diariamente as redes sociais e escrevem, fazem e compartilham leituras. 

Cabe ao leitor no século XXI estar preparado para dicotomia entre o impresso e o 

digital, uma vez que a leitura feita na Rede às vezes se torna descontínua e fragmentada, 

porém tem enorme potencial de expansão entre os leitores. Uma prova disso são os variados 

dispositivos criados para permitir ao leitor comodidade e facilidade em levar suas leituras. “É 

importante ter em vista que, além dos impressos, há outros meios de comunicação pelos quais 
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as pessoas se informam e partilham universos culturais. Essas outras mídias compõem o 

universo no qual se dá o letramento” (POLÍTICAS..., 2004, p. 16). 

A presença das mídias sociais na atualidade torna-se um dos componentes das 

transformações ocorridas, tudo isso em função da velocidade com que as informações 

circulam, em grande parte pela instauração de redes e aprimoramento dos meios de 

comunicação. O espaço virtual, ou ciberespaço, existe e deve-se pensar em como interagir 

com ele. Com base nos teóricos se pode afirmar que o local de encontro é outro. Não se está 

mais fixado a um só lugar, a leitura permite estar em vários lugares e com as mídias sociais 

isso ficou mais evidente. 

Carrenho (2016) indica que há um potencial enorme para o crescimento da leitura em 

suporte digital, pois uma grande parcela da população já lê na Rede e não parece se importar 

muito com isso. Obviamente há um salto considerável entre a leitura feita em textos curtos e a 

realizada em textos longos, como é o caso dos livros. Mas, mesmo com a utilização maciça da 

Internet, é difícil imaginar que exista alguma barreira intransponível para a difusão do suporte 

digital. 

Ao analisar alguns dados da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, é verificado um 

aumento de leitores e estes não são leitores apenas de livros impressos, mas de outras mídias. 

Quando se olha as práticas de leitura dos jovens, percebe-se uma diversificação nas leituras. 

Quando se olha o nível escolar nota-se que para os leitores de nível superior, as leituras 

acadêmicas têm grande destaque. As instituições de ensino também devem se adaptar as estas 

mudanças, pois as práticas de leitura estão dinâmicas e possibilitaram aos estudantes formas 

diversificadas de apropriação dos conteúdos. 

 

5.4 A leitura na contemporaneidade: trajetórias de leitura dos graduandos do IF 

Goiano – Campus Urutaí 

 

Muito se falou do contexto atual dos leitores em geral. Porém torna-se imprescindível, 

primeiramente, conhecer as trajetórias de leitura dos graduandos do IF Goiano – Campus 

Urutaí. Portanto procurou saber como foram as experiências de leitura antes da vida 

acadêmica ou se houve algum estímulo oriundo do círculo familiar, dos amigos, da escola. 

Não foram questionados o porquê do estudante ter tido ou não incentivo à leitura, mas 

procurou-se entender, com base nas afirmações de cada um, o reflexo do leitor atual. O leitor 

ubíquo, conforme explicitado por Santaella (2013), que vivencia atualmente o contexto 
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acadêmico no Campus Urutaí, lê em todos os lugares. Se insere, não somente no campo da 

leitura, mas também, na produção de novos conteúdos, novas leituras.  

A Tabela 13 buscou resgatar as trajetórias de leitura dos estudantes, mediante os 

depoimentos que relataram o gosto, o incentivo e o reflexo das primeiras leituras no contexto 

do que são atualmente: estudantes de graduação do IF Goiano – Campus Urutaí. 

Tabela 13 — Trajetórias de leitura 

E1: É... quando eu era pequeno, meu pai e minha mãe não gostam de ler muito não, mas quando eu era 

pequeno ele me incentivavam a ler. Eu acho que eu leio bastante. Hoje eu leio mais no computador. Eu 

baixo coisas da minha área. Faço na área de informática. Fico vendo e baixo os livros mesmo no 

computador. 

E2: Eu quando era criança eu lia muito gibi. Minha mãe gostava de mais gibi pra ler, mas só lia nesse 

tempo, depois parei [de ler] e só lia durante as aulas e... agora na graduação que tenho lido mais quando 

estou estudando e durante a aula. 

E3: Eu nunca tive o hábito de leitura. Eu comecei a ler só na escola e agora na faculdade. Eu comecei a 

ler mais e a procurar mais sobre as coisas, tipo assim, sobre o ensino, essas coisas... 

E4: Eu também nunca tive o hábito de ler assim e só depois que entrei na escola que comecei a ler 

mesmo, ler mais. 

E5: Eu também não tive muito o hábito de ler assim... eu gosto muito de ler artigo, essas coisas... Não 

tive incentivo a ler em casa. 

E6: No meu caso muito pouco [a leitura], tanto antes [na infância], quanto agora também [costuma ler 

pouco]. 

E7: Eu já me sinto mais confortável lendo no computador, não em livro. Antes não tinha o hábito de ler e 

não tinha incentivo da família. 

E8: Eu também nunca tive o hábito de leitura não e também nunca tive o apoio da família. Claro que eles 

[a família] sempre falava: “ah, leia um livro”, mas nunca tive tanto interesse não. Aliás eu prefiro [ler] 

mais no papel do que no computador né. Agora tenho muita facilidade pra ler, com a leitura digital. 

E9: É... em casa eu posso dizer que não é o hábito dos meus pais, mas acho que adquiri o hábito [de ler] 

do meu avô. Que ele gosta muito de leitura, de revista. Tem muitos livros na casa dele e por curiosidade 

eu fui me interessando por leitura. E também, conforme a gente vai crescendo, na escola, com o 

desenvolvimento eu fui pegando o hábito de ler. 

E10: Em casa residem somente eu e minha mãe, a leitura é bastante habitual, já que minha mãe é 

professora e ainda sou estudante. Minha mãe sempre me estimulou a ler desde criança, onde tive muita 

facilidade na leitura, hoje em dia costumo ler livros de ficção, noticiários e muitos artigos pois faço 

muitos trabalhos. 

E11: Eu na minha casa eu sempre tive incentivo pela leitura. Desde pequena meus pais compravam 

livros, gibis, historinhas e lia de tudo. Mas aí depois que entrei no Curso de Licenciatura em Matemática 

aí comecei dar umas largadas [risos], fiquei na área dos números e hoje eu leio mais por obrigação. Acho 

que é preguiça hoje em dia, aí quando é pra ler é mais por obrigação, mas eu sempre gostei de ler antes... 

E12: Já eu meus pais me incentivarem a ler, quando eu estava aprendendo a ler mesmo e... aí depois foi 

parando... aí eu não gosto muito de ler não, prefiro números. Aí... comecei a ler mais mesmo quando eu 

vim pra cá [Campus Urutaí]. [Faço] leituras mais de química mesmo, da minha área de atuação. 

E13: Minha família sempre me incentivou a ler. Na escola também tinha o costume de ler, o tempo foi 

passando e passei a ler menos nos livros e mais na internet. As vezes sinto falta do tempo que eu lia mais, 

porém agora minhas leituras agora são mais técnicas, por conta do curso que estou fazendo. 

Fonte: elaborado pelo autor; Grupo Focal, 2017. 

O intuito foi compreender como surgiu o hábito ou o gosto pela leitura. Se foi uma 

experiência positiva e que traz boas recordações, ou se foi algo imposto ou obrigatório pela 
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escola e pelos vínculos familiares. O estudante E1 afirma que mesmo seus pais não terem o 

hábito de ler, ele foi incentivado a ler pela família. Assim E1 reitera que adquiriu gosto pela 

leitura e atualmente a pratica costumeiramente no computador. É um leitor digital. 

Para o estudante E2, houve na infância, incentivo por parte da mãe dele na leitura de 

gibi, pois era um hábito que a mãe tentou transmitir para o filho. Porém, a leitura incentivada, 

conforme ele afirma se deu nesse tempo da infância, prevalecendo posteriormente, a leitura 

estabelecida pela escola (essa parte ficou intrínseca a fala do discente). Atualmente, lê 

somente conteúdos acadêmicos, porém ele afirma que mesmo que seja exigência do curso de 

graduação, tem curiosidade em buscar por leituras, agora voltadas à área de formação. 

Já para os estudantes E3, E4, E5, E6 e E7 não tiveram incentivo por parte da família 

nas leituras. Os quatro discentes relataram que só começaram a ler (livros, entre outros) na 

escola. Assim fica evidente que a escola exerce um papel fundamental na formação de 

leitores, por isso a leitura não pode ser tratada como algo negativo e obrigatório. A leitura é 

necessariamente a interpretação de uma vivência de mundo, o despertar para um hábito 

inventivo e criador. A forma como a leitura foi apresentada a esses estudantes na infância, 

pode refletir muito como encaram a leitura no contexto atual. Para o estudante E7, a leitura 

hoje é prazerosa, mesmo que não foi um hábito que tenha sido incentivado na infância, porém 

ele percebe a importância que a leitura tem em sua vida. 

O estudante número oito (E8) fez uma abordagem importante: em casa ele não teve os 

exemplos dos pais como leitores, apesar que eles o incentivavam a ler. Esse fato acontece 

costumeiramente nas famílias brasileiras. Pais não leitores, incentivam seus filhos a ler, 

possibilitando assim que as crianças possam ter futuro diferente aos deles, com acesso à 

educação e que pudessem chegar ao ensino superior. Esse estímulo dos pais, nas palavras do 

discente, ajudou-o em suas leituras atuais, pois ele exerce essa atividade com facilidade e 

também é leitor de ambiente digital. 

Para o E9, o incentivo veio do avô que oferecia revistas para ele ler. O discente guarda 

essa lembrança como momento agradável. No ato da entrevista o mesmo relatou com alegria 

ao rememorar os tempos de infância. Ele atribui seu hábito atual pela leitura pela influência 

do avô. Eis aqui a descrição de que é possível a leitura ser considerada momento de lazer e 

criatividade. 

Os discentes E10 e E11 apontam que houve incentivo à leitura em casa. Para E10 a 

mãe foi grande incentivadora, pois como ela é professora sempre proporcionou à filha as 

variadas formas de leitura e a incentivava a ler e isso reflete na leitora atual que se tornou. Ela 
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reconhece o esforço da mãe ao inserir a leitura no contexto familiar. Já para E11, houve 

também grande incentivo por partes dos pais, porém com o tempo a discente afirma ter 

abandonado a leitura como lazer e passado a ler mais conteúdos direcionados ao curso que 

está finalizando. Ela enfatiza que, o que antes era prazeroso, atualmente se torna algo 

obrigatório. 

Talvez isso se explica, pois, a discente teve receio de afirmar que não lê mais livros 

literários e hoje prioriza os textos acadêmicos, mas não deixa de ser leitura. A leitura hoje está 

direcionada aos conhecimentos específicos, focado na formação profissional. Isso não 

significa que a estudante poderá voltar a ler por lazer. 

Os estudantes E12 e E13 também tiveram incentivos vindo dos pais, porém para o E12 

a leitura se tornou cotidiana quando o mesmo entrou no IF Goiano – Campus Urutaí. A leitura 

também é acadêmica e o discente hoje prefere ler números. Já para o E13 atualmente tem lido 

menos e sente falta do tempo que tinha tempo disponível para ler. 

Assim, numa análise das trajetórias iniciais de leitura, percebe-se que o incentivo à 

leitura na infância pode fazer diferença no contexto acadêmico, porém mesmo aqueles 

estudantes que não tiveram contato prazeroso com a leitura quando criança, se tornaram 

leitores com o passar dos anos. Muito ainda se tem a visão de leitura baseada em literatura, 

por isso em muitos depoimentos os discentes relataram sentirem falta (ou vontade) de praticar 

esse tipo de leitura. 

Freire (2003, p. 69) afirma que “ninguém educa ninguém, como tampouco ninguém se 

educa a si mesmo; os homens se educam em comunhão, mediatizados pelo mundo”. A 

humanidade, a partir de situações comuns que se interpõem em o seu dia-a-dia, deve-se abrir 

para compreender não só o mundo da leitura, mas também a sociedade em que se vive, pois 

sem o encontro destes dois ingredientes o processo de leitura nunca estará completo, pois o 

verdadeiro leitor nunca é passivo diante do texto; ao contrário, ele é o responsável direto dos 

sentidos que imprime a esse texto. As primeiras leituras se revelam essenciais na formação de 

leitores e, também, por outras leituras. São etapas da vida. 

Após conhecer um pouco da inserção da leitura na vida dos estudantes, buscou-se 

saber quais leituras de interesse fazem parte do cotidiano atual dos discentes. O que eles 

buscam de leituras e o que chamam atenção nas mídias sociais. As respostas estão 

contempladas na Tabela 14. 

Tabela 14 — Leituras de interesse dos estudantes 

E1: Me agrada coisas na área de informática, minha área, ou sobre... livros! Gosto muito de livros 

medieval, curiosidades também, notícias... 
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E2: Memes... [risos], programação também, eu sigo algumas coisas de programação. 

E3: Bastante memes [risos], gosto de compartilhar coisas engraçadas também e acompanho algumas 

informações do meu curso. 

E4: Memes também e leituras diversas, notícias, fofocas, curiosidades, enfim... 

E5: Memes [risos] e notícias! Meu lazer é memes [riso geral]. 

E6: Leitura da área técnica, algumas histórias relacionadas a jogos, fantasias de filmes. 

E7: Eu trabalho com música e gosto muito de curtir página de música. Política também. 

E8: Leitura técnica e lazer. Compartilhar momentos engraçados. 

E9: São coisas de lazer, tanto que as páginas fora do entretenimento, as páginas são relacionadas à 

química, grupos de química... 

E10: Não tenho o costume de ler no Facebook, quando entro na rede na maioria das vezes vejo imagens, 

quando leio algo o que mais me agrada é notícias, fofocas da mídia. 

E11: Leio mais notícias e entretenimento, as vezes também pra saber o que está acontecendo com outros 

conhecidos, fotos que eles postam. Até as fofoquinhas, as discussões [risos]. 

E12:  Notícias e coisas de lazer e entretenimento e curiosidades como alguns colegas já disseram. 

E13: Notícias de sites, do tipo G1 e UOL, páginas de estudos da minha área de estudo – informática – e 

também coisas de lazer pra passar o tempo. 

Fonte: elaborado pelo autor; Grupo Focal, 2017. 

A leitura acadêmica pode ser evidenciada no cotidiano dos estudantes. O interesse por 

conteúdos acadêmicos foi relatado pelos discentes E1, E2, E3, E8, E9 e E13. Diante dos 

depoimentos apresentados, pode-se afirmar que o Facebook é um canal eficiente para se 

buscar conhecimentos acadêmicos, desde que esse seja o foco do usuário da mídia social. 

O interesse por notícias foi praticamente unânime entre os entrevistados (somente o 

estudante E5 não demonstrou em sua fala, porém concordou com a fala dos demais no 

momento da entrevista). Notícias diversas, para informar ou entreter são indicadas como um 

dos principais interesses desses estudantes nas mídias sociais. 

Os memes (termo grego que significa imitação) também foram apontados como leitura 

de interesse dos estudantes E2, E3, E4 e E5. “O termo é bastante conhecido e utilizado na 

internet, referindo-se ao fenômeno de "viralização" de uma informação, ou seja, qualquer 

vídeo, imagem, frase, ideia, música e etc., que se espalhe entre vários usuários rapidamente 

alcança muita popularidade” (SIGNIFICADO..., 2017). O meme é uma forma de expressão, a 

possibilidade de o usuário criar uma informação nova e repassar a seus contatos mais 

próximos e esses contatos repassar aos outros contatos, atingindo grande parcela dos usuários. 

Na Tabela 12 o estudante E3 afirmou o seguinte: “Eu acho que o Facebook induz a 

pessoa a ler mais, por que tem mais notícia, tipo os memes tem muita escrita. Então induz a 

pessoa a ler mais” (E3, Grupo Focal, 2017). Ao se criar um meme, o usuário do Facebook 

necessita estar atento aos acontecimentos atuais. Então envolve o processo criativo e também 

há interação entre outros usuários.  
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Ao falar de texto e de leitura Levy (1996) mostra que a atividade do leitor independe 

do suporte. Constrói interpretações em diferentes textos impressos, em textos fílmicos, em 

textos da rede, em textos da TV, em textos das obras de arte. A leitura é algo que é sempre 

recortado pela subjetividade do leitor. Possivelmente o texto dê um retoque nos modelos de 

mundo do sujeito ou tenha feito perceber melhor imagens, palavras que já se possui, mas o 

fundamental é que o texto é sempre suporte para a atualização da mente. 

Dessa forma, podem ser entendidos como “textos” quaisquer suportes que atualizem a 

visão do mundo: filmes, livros, jornais, revistas, lugares, experiências. O conceito de texto de 

Levy se refere a texto no sentido geral de um discurso elaborado aplicável a qualquer tipo de 

mensagens (que não as necessariamente alfabéticas) como os ideogramas, mapas, esquemas, 

mensagens fílmicas. Todos estes são textos nesse sentido. 

O hipertexto está presente nas leituras atuais, pois com o advento da Internet, é 

necessário um tipo de linguagem que faça essas conexões. Conexões estas entre palavras, 

páginas, imagens, gráficos, etc. Essas conexões são ligadas por relações entre pessoas, leituras 

e diversas formas de textos. 

Para Paulino et al. (2001), esse tipo de texto permite ao leitor pular de um link para 

outro sem respeitar hierarquias de divisões como parágrafos, capítulos ou outras divisões 

convencionais do texto. O que se apresenta, na verdade, são janelas que se abrem uma atrás da 

outra ou simultaneamente. Trata-se de uma interação mais aberta do que aquela que se 

estabelece com o texto impresso, cuja recepção é mais controlada. As relações autor/editor se 

transformam, já que o escritor pode exibir seu texto sem mediações, além das do provedor e 

da máquina. 

Existem páginas que só produzem esse tipo de conteúdo para que as pessoas que estão 

na rede possam compartilhar. Um exemplo é a página Nazaré, a orientadora. Essa fanpage 

produz memes, baseados na figura da personagem de novela Nazaré Tedesco25, porém os 

memes são relacionados à vida acadêmica, sobre produção de monografias, dissertações e 

teses. Os usuários que se identificam com o conteúdo, compartilham tais memes e também 

são livres para sugerir conteúdos à página. Com toda certeza é um grande ambiente de leitura 

e compartilhamento de informações. 

Foram levantados, também, o interesse por notícias de fofocas da mídia (entende-se 

como resumo das novelas, vida dos artistas, etc.) e também do cotidiano em que vivem. 

Merece destaque o que os estudantes E1 e E6 relataram: que ambos gostam de ler algo sobre 

                                                           
25 Personagem fictícia de novela. Interpretada pela atriz Renata Sorrah. Nazaré foi personagem vilã da novela 

Senhora do Destino, da Rede Globo (2004). 
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fantasias, livros com histórias medievais. Isso talvez seja explicado por séries de TV e filmes 

que abordam tal temática que tem no público jovem, grande popularidade. O E7 afirma que 

usa o Facebook para o trabalho, ao curtir páginas de músicas, interagir com outros músicos e 

também, divulgar seu trabalho. 

Enfim, são gostos de diversos que podem sim evidenciar leitura. A estudante de 

número dez (E10) afirma não gostar de ler no Facebook e só vê imagens. Mas ao ver uma 

imagem ela a lê, faz uma leitura para poder interpretar aquilo que está lendo, mesmo que não 

seja uma leitura de textos (como a estudante se referiu), ela ressignifica as imagens que 

visualiza na mídia social. 

Os desafios no século XXI são contextualizar as diferentes formas que a leitura 

assumiu. Nessa direção, a leitura está presente em “livrões e livrinhos, livros e revistas, 

fanzines26 e homepages, sites e hipertextos, CD-ROM’s, panfletos, jornais, fitas, CDs e 

DVDs, [...] música e cantar, [...] novelas” (LAJOLO, 2001, p. 122). 

Graças à digitalização, o texto e a leitura recebem hoje um novo impulso. Chartier 

(1998) também concorda com Levy (1996) nessa perspectiva de que o advento da internet e 

dos demais meios ampliou a própria cultura escrita. Nunca se publicou tanto como hoje. Na 

verdade, percebe-se que é o texto impresso que possibilita esse processo de leitura crítica do 

que é veiculado na internet, na televisão e na mídia de uma forma geral. 

Lévy (1996) amplia bastante a noção de leitura e de escrita tradicionais destacando 

que com o novo suporte estamos descobrindo a leitura e a escrita, percebendo e 

experimentando de perto diferentes modos de construí-la. A leitura na internet e no livro bem 

como a leitura nos demais meios (TV, vídeo, cinema, etc.) são todas complementares entre si 

e fonte de enriquecimento para os que a elas podem ter acesso. Todas possibilitam leituras 

complementares, divergentes, pontos de vista que nos farão interessar por outras leituras. 

Torcemos para que num futuro próximo a diversidade e a pluralidade de fontes de leitura 

possam ser acessíveis e servir ao enriquecimento de uma maioria, e não algo somente 

disponível a uma pequena parcela de leitores privilegiados. 

 

 

 

 

                                                           
26 Revista para fãs sobre ficção científica, música e cinema. 
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5.4.1 Análise da rede social: evidências de leitura dos graduandos no Facebook 

 

Com o avanço das Novas Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC’s), a 

sociedade se depara com novos suportes de leitura e das possíveis modificações que esses 

novos modelos podem trazer ao comportamento leitor. 

De acordo com Marcuschi (2003, p. 25), “o suporte tem a ver centralmente com a 

ideia de um portador do texto, mas não no sentido de transporte ou veículo, nem como um 

suporte estático e sim como um locus no qual o texto se fixa e que tem repercussão sobre o 

gênero que suporta.” Sendo assim, o suporte tem um papel fundamental para que a escrita 

circule na sociedade de modo que os leitores possam fazer suas leituras. 

Ainda segundo esse autor, cada suporte possui fins comunicativos e é algo concreto, 

materializado, ou de realidade virtual, como no caso da Internet, onde o suporte é a própria 

tela do computador. Já o Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa registra o conceito 

de suporte como “o que suporta algo; aquilo em que algo se firma ou se assenta” 

(HOLANDA, 2009, p. 1898). Esse conceito reafirma a ideia de que o suporte é um portador 

de texto (MARCUSCHI, 2003), ou seja, é o local onde o texto se assenta, se firma. 

“A visão, o tato, a audição, o olfato e o gosto podem ser apontados como os 

referencias mais elementares do ato de ler” (MARTINS, 1994, p. 40). A autora aborda os 

sentidos numa perspectiva mais concreta, das primeiras escolhas de leitura, o início da relação 

com os livros impressos, em que se toca, cheira, olha, ou até mesmo o ato de escutar o 

barulho das folhas quando se viram as páginas. 

A leitura também sofre alterações conforme o suporte escolhido, um texto publicado 

em uma revista não será lido da mesma forma se publicado em um outdoor, como aponta o 

autor. Há diferenças significativas na leitura de uma revista impressa ou em suporte digital. O 

suporte passa a interferir na relação do leitor com o texto. 

Marcuschi (2003) afirma que não se opera do mesmo modo com os textos em suportes 

diversos, mas isso não significa ainda que os suportes veiculem conteúdos diversos para os 

mesmos textos. O suporte não muda o conteúdo, mas a relação das pessoas com ele, não só 

por permitir anotações, mas por manter um contato diferenciado com ele. 

Apesar de se estar em uma era de grande fluxo de informação, e consequentemente, 

comunicação, há instituições incluindo o IF Goiano nesse contexto, que ainda preservam o 

modelo tradicional de ensino, pois como salienta Castells (2010) escolas e universidades, 

paradoxalmente, são as instituições menos afetadas pela lógica virtual embutida na tecnologia 
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da informação, apesar do uso previsível quase universal de computadores nas salas de aula 

dos países desenvolvidos. Mas elas não desaparecerão no espaço virtual. 

A informação é um objeto que levanta diversas questões sociais, econômicas, 

tecnológicas e políticas e científicas, “a expansão dos suportes materiais e virtuais de 

informação tem levado ao aparecimento de formas organizacionais distintas e ao 

estabelecimento de novas relações entre os indivíduos” (JAMBEIRO; SILVA, 2004, p. 4). 

Apesar da afirmação de Castells (2010) se referir apenas à inclusão do computador em 

sala de aula, o que foi visto nessa última década, foi o surgimento e popularização dos 

smartphones, que revolucionaram a forma de se comunicar, e também, de se informar e de 

leitura. Becker e Faqueti (2015, p. 34-35, grifo das autoras) afirmam que “a educação 

inclusiva no ciberespaço deve formar um aluno crítico para dialogar com as informações 

veiculadas nesse meio, sabendo distinguir uma informação verdadeira de uma falsa, sendo 

capaz de buscar as melhores informações e utilizá-las eficazmente”. 

Ainda segundo as autoras, mesmo com um acesso ilimitado a variadas informações “o 

mais importante não é ter acesso, mas sim saber utilizar e avaliar essas informações, 

transformando em conhecimento” (BECKER; FAQUETI, 2015, p. 33). Diante afirmação das 

autoras, foi questionado aos estudantes do IF Goiano – Campus Urutaí se haveria 

possibilidade de estabelecer vínculos entre o Facebook e a sala de aula (Tabela 15), na 

divulgação de conteúdo acadêmico, entre outras atividades no âmbito dos respectivos cursos 

de graduação dos discentes. 

Tabela 15 — Conexão Facebook e a sala de aula 

E1: Eu acho que sim, por que igual falei, tem vários grupos aí que pode ser pra... o professor pode criar 

pra ensino, colocar materiais, notícias ou alguma coisa assim... 

E5: Na minha visão, tem tudo pra dar certo. É um ambiente que todos gostam. 

E6: Pra mim depende muito do assunto que vai ser tratado na aula, né? Que aí talvez consiga, como no 

meu caso faço curso na área de informática, ajuda mais mesmo [descobrir] o que tem por trás do 

Facebook e não no Facebook em si. 

E7: Conhecer a logística utilizada, a estrutura de rede, por aí... 

E8: Acho que o Facebook pode tirar o foco também, pois praticamente tem tudo lá. É preciso saber 

direcionar... 

E9: Hum... Eu acho meio... Um pouco complicado! Dependendo do que se procura no Facebook. Prá nós 

da Licenciatura em Química, é... se for pegar o conteúdo da faculdade, talvez uma notícia de uma 

descoberta, de um novo elemento, igual os novos elementos que foram descobertos, uma pesquisa, que as 

vezes depende da página que a pessoa segue, você clica na notícia. Eu acho que nesse aspecto o Facebook 

pode ajudar as pessoas buscarem páginas relacionadas a algum tipo de conhecimento e ter esse contato. 

E10: Na minha opinião o Facebook é uma distração, alunos não conseguem se concentrar com um 

conteúdo de estudos, onde há diversos assuntos que buscam chamar atenção dos jovens para o lazer e 

entretenimento, são raras as páginas que possuem conteúdo de trabalho ou estudos no Facebook. 

E11: Eu acho que sim... igual eu tinha falado do grupo né.. a gente pode tá utilizando pra se comunicar, 

não só o Facebook, mas tem outras redes sociais que dá pra comunicar, ficar postando alguma atividade, 
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compartilhar algum evento, essas coisas... 

E12: Eu acho que funciona melhor trazendo dentro da sala de aula, principalmente na área da química, 

ciência que toda hora tá descobrindo algo novo e aqui [no Campus Urutaí] não se trabalha muito isso... aí 

não é discutido as coisas novas que estão sendo descobertas por aí... tipo... esses tempos pra trás teve uma 

patente que lançaram, mas não é muito comentada. Acho que poderia trazer [pra sala de aula] pois aí 

divulga nas redes sociais e trás para a sala de aula. 

E13: Acho sim, desde que o Facebook seja orientado pra isso [sala de aula]. Lançar enquetes, notícias de 

interesses... seria muito bom! 

Fonte: elaborado pelo autor; Grupo Focal, 2017. 

Com exceção do estudante E10, os demais concordam que o Facebook tem potencial 

para ser direcionado para sala de aula. Os estudantes E2, E3 e E4 não responderam à 

pergunta, porém concordaram gestualmente com o que foi dito pelos demais entrevistados. 

Para o estudante E5, o Facebook “é um ambiente que todos gostam” (E5, Grupo Focal, 2017). 

Tal afirmação é verdadeira e foi comprovada neste estudo. O Facebook, juntamente com o 

aplicativo de mensagens WhatsApp são as mídias sociais mais acessadas pelos estudantes do 

IF Goiano – Campus Urutaí. 

O auxílio do professor é apontado pela grande maioria dos entrevistados para 

direcionamento das atividades acadêmicas na mídia social. Para ser eficazmente aplicado em 

sala de aula, tanto o corpo docente quanto os discentes devem direcionar os conteúdos a 

serem utilizados no ambiente da sala de aula. Como foi abordado nesse estudo, a criação de 

grupos, enquetes, eventos no Facebook são formas de aliar com o contexto acadêmico, 

especialmente no IF Goiano – Campus Urutaí. De acordo com o estudante E12, a conexão 

entre Facebook e a sala de aula teria êxito se a mídia social fosse trazida para dentro do 

campus, pois na área de Química se descobre sempre algo novo e nas dependências do 

Campus Urutaí não há o costume de comentar nas aulas sobre essas notícias que são 

veiculadas no Facebook. Assim o estudante finaliza que necessita mais realizar essa 

proximidade com as mídias sociais. 

Novamente se confirma a hipótese de pesquisa que afirma o Facebook como 

plataforma que tem potencial de colaborar com as pesquisas acadêmicas, tornando uma 

extensão da sala de aula. O que falta para efetivar essa conexão, talvez seja a mudança de 

atitude por parte dos professores ao trazer o contexto das mídias sociais para os cursos de 

graduação. 

Se os estudantes podem se distrair em um emaranhado de informações, caberia ao 

docente buscar meios de direcionar os conteúdos para ser estendido às mídias sociais. Vale 

frisar a importância de toda a instituição participar do processo de ensino-aprendizagem, pois 

em uma instituição de ensino todos os servidores são educadores. Se estes estudantes utilizam 
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o wifi da biblioteca, por exemplo, cabe ao profissional Bibliotecário criar mecanismos em 

fomentar a leitura em ambiente digital, fornecendo oficinas que chamem a atenção dos 

discentes. 

A instituição como um todo, deve promover ações em prol do tripé básico ensino, 

pesquisa e extensão, como também divulgar estudos desenvolvidos, valorizar a produção 

discente nas mídias sociais. Estes estudantes irão produzir mais conteúdo e estimular outros 

estudantes a ler e produzir novos conteúdos, é um círculo virtuoso. Como há no campus três 

cursos voltados à área da informática, seria ainda mais interessante inserir o Facebook nos 

estudos, assim estimulariam os alunos a conhecerem os algoritmos da mídia social e 

pudessem debater temas como a filtragem invisível a que todos os usuários são submetidos. 

A entrevista de grupo mostrou como é possível encontrar as evidências de leitura dos 

graduandos nas mídias sociais, portanto tornou-se viável realizar análise dos perfis estudantes 

entrevistados pelo Grupo Focal. A referida análise não fez julgamentos às postagens e/ou 

curtidas de páginas, mas identificou se nos respectivos perfis há evidências acadêmicas que 

possam estabelecer o Facebook como ambiente de informação, leitura e disseminação de 

conhecimento. 

Para que essa análise fosse feita, foi solicitado aos discentes que aceitassem o 

pesquisador deste estudo como amigo, para que se pudesse ter vínculo com os perfis dos 

discentes pesquisados. O pesquisador assinalava os estudantes como ‘melhores amigos’ 

(funcionalidade do Facebook), podendo assim acompanhar as atualizações rotineiras nos 

perfis dos pesquisados. 

Dos trezes estudantes que participaram do Grupo Focal, apenas nove aceitaram o 

pesquisador como amigo de sua rede social, os demais (quatro no total) não responderam a 

solicitação e por isso a análise desses perfis não serão exercidas em sua totalidade, pois alguns 

perfis não são abertos para quem não é amigo visualizar. 

Para realizar esta análise, foram estabelecidos os seguintes parâmetros: curtidas de 

páginas acadêmicas ou não acadêmicas, postagens sobre conteúdos acadêmicos e participação 

de grupos, produção de determinado conteúdo e outros tipos de interação com os demais 

usuários do círculo de amizades. 

As análises prosseguiram por três semanas, no mês de setembro de 2017, na qual os 

itens para identificar as evidências de leitura dos graduandos. Como recorte deste estudo, o 

conteúdo analisado nos perfis dos estudantes serão os compartilhados no período de setembro 
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de 2016 a setembro de 2017. Assim sendo, pode ser observado o seguinte nos perfis dos 

discentes, de acordo com os dados que se encontram dispostas na Tabela 16. 

 

Tabela 16 — Movimentações nos perfis dos estudantes do IF Goiano – Campus Urutaí 

Estudante Participação em grupos Páginas Curtidas 

Acadêmicos Diversos Acadêmicos Diversos 

E1 0 10 31 1155 

E2 4 17 11 57 

E3 5 65 40 983 

E5 1 8 30 195 

E9 1 0 14 114 

E10 0 0 9 383 

E11 3 33 22 1093 

E12 0 1 2 70 

E13 6 23 50 1184 

Fonte: elaborado pelo autor, 2017. 

Pode-se observar que ainda existe um movimento tímido de participação dos 

estudantes em grupos com teor acadêmicos, prevalecendo grupos diversos (viagens, compra e 

venda, notícias da região, memes, etc.). Os grupos acadêmicos estão direcionados ao curso de 

graduação, porém com participação controlada por moderadores o que não permitiu uma 

análise mais afinco nos referidos grupos, para identificar quais assuntos são discutidos pelos 

discentes. 

Os grupos de teor acadêmico são também referentes à instituição e à Rede Federal de 

Educação, Científica e Tecnológica, na qual esses grupos tentam relatar as realidades de sua 

instituição, compartilhando com outros discentes espalhados por todo o país. Ao olhar crítico 

deste estudo, o uso dos grupos pelos estudantes é incipiente. Talvez se explica pelo fato que 

ainda prevalece a ideia de que as mídias sociais são apenas ambientes de lazer e 

entretenimento, o que não é ponto negativo. Pois mesmo para o lazer e para o entretenimento, 

os estudantes acabam praticando leitura, podendo obter experiências positivas em diversos 

momentos, que não sejam estritamente acadêmicos. 

Já ao observar as páginas curtidas por esses estudantes, percebe-se uma interação 

maior com os conteúdos acadêmicos. Existem páginas que refletem a vida dos graduandos, 

dos dilemas do curso em si, mas também sobre eventos, curiosidades e páginas de instituições 

de ensino como a do próprio IF Goiano – Campus Urutaí e de diversas Universidades. 

O que pode ser observado ao realizar análise nas páginas curtidas, que os discentes 

que estudam a área de informática possuem páginas de jogos, programação e notícias 

relacionadas à informática e ao desenvolvimento de programas. Como tais páginas poderiam 
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ser interpretadas tanto como acadêmica quanto de conteúdo diverso, esta pesquisa optou-se 

por inseri-las como conteúdos diversos. 

Os estudantes também curtem muitas páginas de memes, que são a inspiração de 

muitos para poderem criar ou compartilhar esse tipo de conteúdo aos círculos de amizades. As 

demais páginas constatadas foram com teor humorístico, moda, beleza, religioso, 

personalidades de TV, política e emissoras de televisão. 

O olhar direcionou para a linha de tempo de cada estudante que aceitou o convite de 

amizade do pesquisador. Como já relatado, o pesquisador analisou as postagens no período de 

um ano para poder identificar se os estudantes compartilham suas vivências acadêmicas em 

seus respectivos perfis. Não caberá julgamento das postagens, mas só apontar de forma geral 

os conteúdos compartilhados nesse período. 

O intuito aqui é identificar como os discentes compartilham a informação e interagem 

com os outros usuários da mídia social, buscando identificar as evidências de leitura nos 

perfis. O que de fato estes estudantes vivenciam em sua rede social, assim pode-se alinhar as 

trajetórias de leitura de cada um. O Quadro 4 ilustra cada atividade nos perfis dos discentes: 

Quadro 4 — Análise do conteúdo postado na mídia social dos estudantes 

Estudante Conteúdo compartilhado no Facebook 

E1 Memes, jogos, conteúdo sobre motos, notícias diversas, fotos pessoais, conteúdo 

acadêmico; 

E2 Memes, jogos, memórias de família e amigos, notícias da área de informática (evidência 

acadêmica); 

E3 Fotos pessoais, memes, conteúdos acadêmicos, vídeos de lazer e entretenimento; 

E5 Conteúdo acadêmico, postagens de fotos em eventos, memes, lazer e entretenimento; 

E9 Divulgação acadêmica, participação em eventos de Química, conteúdo de lazer com a 

família e amigos; 

E10 Momentos pessoais de lazer com a família e amigos, sem evidências acadêmicas; 

E11 Bíblico, moda, família, fotos pessoais (família e amigos) e memes. Há poucas postagens 

acadêmicas; 

E12 Momentos pessoais, pouca movimentação no perfil; 

E13 Há evidências acadêmicas, fotos, compartilhamento de informações, notícias e postagens 

diversas. 

Fonte: elaborado pelo autor, 2017. 

Fica claro que diante da análise dos compartilhamentos nos perfis que os 

compartilhamentos são, em grande maioria, de momentos pessoais, lazer e entretenimento. O 

que constata que há pouco compartilhamento de conteúdo acadêmico nos perfis dos 

estudantes.  

No perfil da estudante E13 foi encontrada grande evidência acadêmica. A discente 

posta fotos de participações em eventos acadêmicos que frequentou e a vivência da faculdade. 
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A mesma compartilhou fotos com colegas da turma, na sala de aula e também a foto de ensaio 

para a formatura que acontecerá no final do ano de 2017. 

Curiosamente o estudante E9 também compartilhou, nesse período, conteúdo 

acadêmico. O discente que durante a realização do grupo focal afirmou não utilizar o 

Facebook para leituras acadêmicas, partilha momentos acadêmicos em seu perfil, por meio de 

fotos, eventos e notícias referentes a área de estudo (Química). 

Os memes foram compartilhados por quase todos os estudantes. Isso prova que esse 

tipo de leitura, que é acompanhada de imagem e tem seu contexto próprio que se adequa a 

cada ocasião proposta, está inserida no contexto tanto acadêmico, quando de lazer dos 

discentes pesquisados.  O Estudante E12 praticamente não há postagens, somente fotos de 

momentos pessoais. 

Paulino et al. (2001, p. 12) afirmam que ao ler um texto ou um livro, interagimos não 

propriamente com o texto, mas com os leitores virtuais, que são constituídos no próprio ato da 

escrita. “Entretanto, o texto não se apresenta ao leitor senão como uma proposta de produção 

de sentido, que pode ou não ser aceita. Trata-se de um pacto de leitura que constitui o que 

denominamos interação leitor/texto”. 

O autor os cria em seus textos e o leitor real, lê o texto e dele se apropria. O texto 

passa assim a exercer uma mediação entre sujeitos, tendo a influência de estabelecer relações 

entre os leitores reais ou virtuais. Martins (1994) afirma que o leitor passa a entender melhor o 

seu universo, rompendo assim as barreiras, deixando a passividade de lado, encarando melhor 

a face da realidade. Sendo assim, somos o que lemos pois o leitor se apropria do mundo 

proporcionado pela leitura, tornando-se uma coisa só (MANGUEL, 2009). 

Esta análise não significa que os estudantes não realizam leitura nas mídias sociais. 

Coube identificar os conteúdos compartilhados por cada estudante. Nota-se que são jovens 

que tem em comum o compartilhamento de momentos de lazer e interação com família e 

amigos, mas que também vivenciam o ambiente em que estudam, o IF Goiano – Campus 

Urutaí. 

Ressalta-se também que o feed de notícias, pelo qual tais discentes leem os conteúdos, 

foi analisado pela realização da entrevista de grupo que tinha o intuito em conhecer as práticas 

de leitura que exercem nas mídias sociais. 

Portanto, ao realizar paralelo com as trajetórias de leitura de cada pesquisado e com os 

demais dados coletados no grupo focal, percebe-se que há potencial para que o Facebook 

possa se configurar como ambiente de leitura, informação e disseminação de conhecimento, 
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mesmo que ainda seja movimento tímido praticado pelos estudantes pesquisados. Talvez o 

estímulo para o uso da mídia social em contexto acadêmico deva partir da própria instituição 

de ensino. 

A instituição deve estar ciente que os jovens da atual geração se atualizam velozmente 

e o Facebook apresenta como ferramenta eficaz para realizar a ponte entre o conteúdo lançado 

em sala de aula e o contexto de vida dos estudantes. São jovens moventes, conforme relatado 

por Santaella (2013) que buscam as leituras nas mídias sociais, ressignificando o ato de ler 

para além dos livros. A leitura é imagem, vídeos, texto e a associação de tudo. Os estudantes 

são protagonistas dessa forma de ver o mundo, praticando leitura nas mídias sociais. 

Ao constatar esses dados, entende-se que o leitor atual não é mero receptor de 

informações, como também é produtor de conteúdo e está em contato por meio da Internet 

com outros leitores e produtores de conteúdo. Assumem verdadeiramente a posição de leitores 

ubíquos (SANTAELLA, 2013). O ato de comunicar hoje está pautado na interação e o meio 

atualmente proporciona velocidade e novas formas de ação. E os jovens têm papel primordial 

nas práticas de leitura nas mídias sociais. 
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6 CONCLUSÃO: as práticas de leitura dos graduandos do IF Goiano – Campus 

Urutaí 

 

A proposta de identificar correlações e aspectos gerais das práticas de leitura, 

evidenciadas pelos estudantes de graduação do IF Goiano – Campus Urutaí ao usar a mídia 

social Facebook, abriu um leque de oportunidades de análise dos perfis dos pesquisados. Ao 

construir as trajetórias de leitura dos estudantes mostrou-se imprescindível, pois foi possível 

conhecer o contato dos discentes com o mundo da leitura e, também, entender as práticas de 

leitura atuais. 

Foram, ao todo três fases da pesquisa, tratadas com muito cuidado, pois as 

informações coletadas, não podem expor os discentes pesquisados, sendo os mesmos 

identificados por letras e números. Durante o caminhar da pesquisa houve alguns 

contratempos, como a baixa adesão ao questionário, incompatibilidades de horário entre os 

discentes para realização do grupo focal e algumas mudanças no traçado da pesquisa. 

A princípio pensou-se em fazer uma análise do padrão de leitura dos estudantes, 

depois cogitou-se fazer a cartografia dos leitores, porém por fim optou-se em realizar uma 

análise das trajetórias de leituras dos discentes sob o olhar do leitor contemporâneo. Esse 

olhar não foi crítico, mas foi para entender as inúmeras práticas de leitura efetuadas por esses 

estudantes em ambiente virtual, com o foco no Facebook. 

A pesquisa se tornou reveladora, pois além de mostrar os anseios dos graduandos em 

relação à leitura nas mídias sociais, os estudantes também puderam expor suas opiniões 

acerca da utilização das mídias sociais no contexto acadêmico e deram sugestões para que o 

IF Goiano – Campus Urutaí possa inserir o Facebook e as demais mídias sociais nas 

atividades acadêmicas, indo além de tão somente compartilhar notícias e/ou informações, 

estimulando a busca pela informação e a possibilidade de divulgar as atividades 

desenvolvidas por estes estudantes no dia a dia do campus. 

Diante das discussões apresentadas ao longo do trabalho, é o momento de retomar as 

suposições e objetivos de pesquisa para identificar se as hipóteses se confirmaram (ou não) e 

os objetivos foram eficazmente contemplados. A intenção foi trazer um retrato fiel das 

práticas de leitura da população pesquisada. Durante a realização da pesquisa, foram 

estabelecidas seis suposições acerca do problema de pesquisa. Cada uma será descrita, 

informando se foi ou não confirmada e apontando possíveis novos caminhos para 

investigação. 
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a) O Facebook oferece acesso a variados assuntos e temas, possibilitando conteúdo 

atualizado e a criação de novos conteúdos por parte de seus usuários: 

Observou-se que o Facebook, de certa forma, fornece acesso a variados assuntos e 

temas e que possibilita atualização constante, porém como os estudantes relataram em alguns 

trechos da entrevista de grupo e no questionário, nem tudo é visto por todos. Existe um 

intenso trabalho dos algoritmos que ‘moldam’ o que é visto pelos usuários, tudo isso baseado 

nas curtidas e amizades. Isso gera uma positividade exacerbada, conforme apontado por Han 

(2017). Os discentes estão conscientes de que não tem acesso a todo o conteúdo, porém se 

informam e se atualizam por intermédio das mídias sociais. O feed de notícias é um ponto 

positivo, no qual, eles visualizam imagens e notícias e praticam leituras, procurando assim, 

por novas leituras. 

b) É uma plataforma que colabora com as pesquisas acadêmicas, tornando uma 

extensão da sala de aula: 

Apesar de grande parte dos discentes entenderem o Facebook com finalidade ao lazer 

e entretenimento, pode-se afirmar que também é possível ser um ambiente para leitura e 

atividades acadêmicas. Os estudantes evidenciaram no questionário da primeira fase e no 

grupo focal o potencial do Facebook para auxiliar nas pesquisas acadêmicas. Aliás esse foi 

um dos objetivos nos primórdios da mídia social, ser ambiente de interação acadêmica. Os 

estudantes praticam leituras nas mídias sociais e buscam informação sobre a área de 

formação. Muitos deles relataram sentir falta de um ambiente de divulgação sobre atualidades 

e essa discussão estar refletida na sala de aula. 

Os estudantes também afirmaram que a utilização de grupos e fóruns para discutir os 

temas lançados em sala de aula seriam uma ótima estratégia para incorporar as mídias sociais 

ao contexto acadêmico, porém com a mediação efetiva do professor. O professor foi apontado 

como grande incentivador, por parte dos discentes, para que haja conexão eficiente entre a 

sala de aula e o Facebook. Assim fica evidente a importância de se planejar as mídias sociais 

no contexto do ensino-aprendizagem, integrar ao currículo dos cursos de graduação, como 

ambiente de informação e disseminação de informação e conhecimento. 

c) Incentiva ao estudante ler e buscar informação nos links direcionados, aumentando 

sua percepção aos fatos ocorridos e sobre os quais quer opinar: 

Constatou-se também que os estudantes afirmaram que, por meio do feed de notícias, 

eles são movidos pela curiosidade ou pela leitura das imagens feitas no Facebook para 

procurarem por outras leituras. Os portais de notícias, revistas, periódicos científicos 
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passaram a ter perfis e/ou páginas na mídia social, inserindo assim, informações aos usuários 

da rede. Diante das informações disponibilizadas, os estudantes não apenas fazem uma leitura 

superficial, como buscam a informação disposta. A primeira leitura que eles fazem são pelas 

imagens dispostas, seguidas do texto, se for de interesse ou for algum fato curioso eles 

buscam melhor essa informação. 

Outro ponto relevante apontado pelos estudantes foi que eles costumam ler os 

conteúdos das páginas que curtem ou dos grupos que participam, o que indica que é conteúdo 

direcionado às preferências deles. A busca por novos conhecimentos na área acadêmica 

também ocorre por meio dos links direcionados, pois ao encontrar algum novo estudo ou 

aplicabilidade prática em sua área de atuação, o estudante passará a realizar outras buscas por 

aquela informação, ocasionando assim, percepção maior acerca do conteúdo tratado, podendo 

opinar em sala de aula, no círculo de amizades, família, etc. 

Salienta-se a preocupação dos estudantes sobre os algoritmos utilizados pelo Facebook 

para ‘moldar’ aquilo que é visto por eles. Os algoritmos selecionam os conteúdos aos 

usuários, mediante as curtidas em páginas, comentários, os laços de amizades na mídia social 

e, consequentemente, por meios dos links que direcionam a outras leituras fora do ambiente 

da mídia social. Esses comportamentos dos usuários criam a sensação de embolhamento, pois 

as informações são filtradas, evitando assim o conhecimento total de um acontecimento/fato 

ou notícia. Com a formação de bolhas, os usuários das mídias sociais ficam suscetíveis a uma 

positividade exacerbada, tornando uma sociedade cansada pela superinformação e 

supercomunicação, pois sempre um lado (ou visão de um fato) é mostrada a estes usuários, 

impedindo assim o conhecimento por completo. 

d) Melhora o processo de ensino-aprendizagem e a relação entre estudante e leitura, 

criando assim novas práticas de leitura: 

O Facebook tem potencial para auxiliar o processo de ensino-aprendizagem, porém 

ainda há uma movimentação incipiente nos cursos de Graduação do IF Goiano – Campus 

Urutaí. Muitos estudantes relataram que foram criados grupos e/ou fóruns dos cursos ou 

disciplinas específicas na mídia social, porém ainda há pouca interação entre os discentes e 

pouca ação dos docentes nesses ambientes. Os estudantes indicaram quais seriam as 

condições para que houvesse aplicabilidade do Facebook no cotidiano acadêmico, 

melhorando o processo de ensino-aprendizagem, dentre a mais citada está a participação do 

professor no processo. 
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Aqui o pesquisador vai além, acredita-se na participação efetiva de toda instituição. Os 

ambientes de uma universidade ou de um Instituto Federal deve atender aos anseios dos 

estudantes. Como ficou claro nas abordagens realizadas nesta pesquisa, a instituição deverá 

estar preparada para instigar os estudantes a interagir com o texto, independente do suporte 

disponibilizado. A leitura realizada em tela é uma realidade e as políticas educacionais devem 

estar atentas a integrá-las à formação dos jovens, que como os resultados apontaram, foram a 

grande parte dos discentes pesquisados neste estudo. 

e) Criam leitores dependentes das mídias sociais, deixando em segundo plano a leitura 

em suporte impresso (livros): 

Uma suposição confirmada tanto no questionário quanto no pré-teste. Os jovens, ditos 

nativos digitais, tem preferência maior ao conteúdo disponibilizado online aos impressos. As 

mídias sociais elevarem os apenas leitores a produtores de conteúdo, porém ao mesmo tempo 

os tornaram dependentes das mídias sociais. Os estudantes em sua grande maioria afirmam 

que essa dependência às mídias sociais não é benéfica, pois priva muitas vezes no acesso ao 

conteúdo impresso. 

Porém também surgiu nas falas dos estudantes alguns preconceitos em leitura, no que 

diz que os conteúdos das mídias sociais não são válidos para o estudo, ou para aprofundar 

conhecimentos em relação aquilo que é disponibilizado nos livros. Os livros impressos foram 

indicados como fonte ‘validada’ de informação, por propagar informação ‘correta’ e 

‘confiável’, ao contrário das mídias sociais e a informação digital em geral, que podem ser 

editadas por qualquer pessoa e, assim, gera boatos, mentiras, notícias e informações falsas. 

Salienta-se que para o entendimento dessa pesquisa não há uma leitura melhor do que 

outra, todas são leituras. Como relatado pelos estudantes na pesquisa, o leitor precisa estar 

capacitado a questionar o conteúdo lido, sendo em formato impresso ou digital. Boatos, 

notícias e informações falsas sempre existiram, o que houve foi uma superprodução delas em 

ambiente digital, facilmente propagada pela velocidade que a informação circula nas mídias 

sociais. Atualmente o Facebook criou mecanismo para detectar informações falsas, garantindo 

assim, confiabilidade no conteúdo disponibilizado pela mídia social. 

f) Fortalece a independência do leitor, na qual ele define quais leituras fazer, quando e 

como fazer: 

Mesmo dependentes da tecnologia e, principalmente, das mídias sociais os estudantes 

do IF Goiano – Campus Urutaí acreditam que o Facebook é um ambiente em que ele pode 

escolher como e quando fazer suas leituras. É claro que as leituras são feitas mediante daquilo 
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que o usuário informa aos algoritmos acerca de suas preferências, por meio de curtidas de 

páginas e a busca de informações na mídia social. Mesmo com a sensação de estar numa 

‘bolha’ de informações, os estudantes ainda dizem que conseguem definir o que ler e como ler 

no Facebook, reforçando assim que não haveria apenas uma prática e sim práticas (no plural) 

de leitura. 

A cultura de produzir e compartilhar memes é uma forma de expressão, de leitura do 

momento vivido por esses jovens. Ainda é algo pouco explorado na instituição de ensino e 

como foram indicados por grande parte dos estudantes, poderia servir como instrumento de 

fixação dos conteúdos lançados em sala de aula, bem como servir para comunicação com a 

instituição. Abrir formas dinâmicas de interação entre o ensino, a vida acadêmica e a vida 

pessoal de cada discente do IF Goiano – Campus Urutaí. 

O Facebook pode ser usado no estudo acadêmico e nota-se a importância do professor 

nesse processo. Os estudantes, em sua maioria, afirmaram que a utilização eficaz do Facebook 

nas leituras acadêmicas depende também da participação do professor e das políticas da 

instituição de ensino. Percebe-se a importância que as mídias sociais têm no processo de 

ensino-aprendizagem. 

A presença das mídias sociais na atualidade torna-se um dos componentes das 

transformações ocorridas, tudo isso em função da velocidade com que as informações 

circulam, em grande parte pela instauração de redes e aprimoramento dos meios de 

comunicação. O espaço virtual, ou ciberespaço, está presente no dia a dia dos estudantes. A 

possibilidade de se contatar com pessoas de diferentes localidades, permitiram o surgimento 

de uma prática cultural contemporânea, a cibercultura. É um grupo universalizado, porém não 

é representativo de um povo. 

Numa era em que se pesa a rápida comunicação, retomamos o pensamento de 

McLuhan (1969): “o meio é a mensagem”. As mídias sociais transformaram a forma de se 

comunicar, os hábitos e as práticas dos jovens, em especial. Segundo Cohn (1977, p. 364) “os 

meios de comunicação são, para McLuhan, ‘extensões do homem’: formam o meio ambiente 

no qual ele se move, se projeta e se forma”. 

As modificações causadas pela inclusão das novas tecnologias da informação e da 

comunicação a partir das três últimas décadas do século XX trouxeram alterações em todas as 

esferas da sociedade contemporânea. O leitor assumiu o protagonismo na relação com o texto 

e o conteúdo lido, assumindo caráter de produtor de conteúdo. O ato de comunicar hoje está 

pautado na interação e o meio hoje proporciona velocidade e novas formas de ação. O que 
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virá nos próximos anos? Não se pode prever, mas o que se pode afirmar que, na vida 

cotidiana, as mídias sociais são as nossas extensões, com elas ultrapassamos barreiras antes 

inimagináveis. 

Ainda há muito o que investigar a respeito à relação entre os estudantes e as mídias 

sociais. Como são em sua maioria jovens, quais seriam seus anseios ao adentrar em um curso 

superior? Este estudo limitou-se a estudar somente aqueles discentes que vivenciaram os 

quatro ou cinco anos de faculdade e estão saindo do ambiente acadêmico, porém conclui-se 

que os estudantes leem nas mídias sociais, porém ainda falta um estímulo da instituição de 

ensino quando o assunto é agregar o conteúdo disponibilizado por essas mídias no cotidiano 

acadêmico dos jovens. 

Portanto, sugere-se ao IF Goiano – Campus Urutaí, juntamente com o corpo docente e 

técnico-administrativo, fomentar ações de integração curricular com o cotidiano vivido dos 

estudantes, estimular o uso das mídias sociais no contexto acadêmico, orientar quanto as 

informações e notícias falsas com ações de letramento informacional e orientações 

pedagógicas.  

Enquanto profissional Bibliotecário, o pesquisador formulará, com base nos dados 

apresentados, estratégias para o uso das mídias sociais em ambiente acadêmico, oferecendo 

oficinas de letramento informacional, buscando estabelecer aos estudantes que é possível 

estudar em ambiente rotulado apenas como de entretenimento e lazer. O Facebook se 

configura, também como lugar de estudo, interação, trocas de experiências, trabalho, dentre 

outros. 

As interações praticadas nas mídias sociais – trocas de informações, participação em 

comunidades e fóruns e contato e interação continuamente com uma infinidade de pessoas e 

temas – é prática recorrente, na qual ler e escrever são ações presentes a todo instante. Foi 

justamente nessa premissa que a pesquisa se norteou. As mídias sociais como fonte de 

pesquisa e troca de ideias devem fazer parte de todo currículo escolar, não sendo oferecido 

somente em disciplinas como informática, mas em todas as disciplinas, integrando os 

assuntos, direcionando conteúdos, garantindo competências informacionais a estes estudantes, 

unindo o lazer às práticas de leitura contemporâneas, a leitura nas mídias sociais. 
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APÊNDICE A – MODELO DE QUESTIONÁRIO 

Prezado estudante, o presente questionário faz parte da pesquisa “PRÁTICAS DE 

LEITURA NAS MÍDIAS SOCIAIS: evidências de leitura dos graduandos do IF Goiano – 

Campus Urutaí”. São dezenove perguntas que devem ser respondidas. Caso tenham alguma 

dúvida, estou à disposição para esclarecimentos. Entre em contato comigo pelo telefone (62) 

99140-9597, via e-mail: bibliojohn@hotmail.com ou acessando meu perfil na mídia social 

Facebook: https://www.facebook.com/facejohnathan. 

PARTE 1 – ANÁLISE GERAL 

1. Qual a sua idade? 

(  ) De 18 a 20 anos 

(  ) De 21 a 25 anos 

(  ) De 26 a 30 anos 

(  ) Acima de 31 anos 

2. Que curso de Graduação você faz no IF Goiano – Campus Urutaí? 

(  ) Bacharelado em Sistemas de Informação; 

(  ) Tecnologia em Alimentos; 

(  ) Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas; 

(  ) Licenciatura em Química; 

(  ) Bacharelado em Medicina Veterinária; 

(  ) Licenciatura em Matemática; 

(  ) Tecnólogo em Gestão da Tecnologia da Informação; 

(  ) Bacharelado em Engenharia Agrícola; 

(  ) Licenciatura em Ciências Biológicas; 

(  ) Bacharelado em Agronomia. 

3. Quais mídias sociais, listadas abaixo, você possui: 

(  ) Facebook    (  ) Instagram    (  ) Twitter   (  ) WhatsApp 

mailto:bibliojohn@hotmail.com
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(  ) Outra. Qual?___________________  (  ) Não possuo rede social. 

4. Quantos dias por semana você acessa redes sociais? 

(   ) 1 a 2 dias   (   ) 3 a 4 dias   (   ) todos os dias   (   ) Não possuo Rede social 

5. Em média, quanto tempo por dia você gasta acessando redes sociais? 

(   ) Até 1 hora/dia   (   ) Até 2 horas/dia    (   ) Até 5 horas/dia   (   ) Até 8 horas/dia 

(   ) Acima de 8 horas diárias   (   ) Não possuo rede social 

6. De onde você costuma acessar as redes sociais? (pode assinalar mais de uma questão) 

(   ) Casa    (   ) Lan house   (   ) Trabalho  (   ) no IF Goiano – Campus Urutaí 

(   ) Não possuo rede social  (  ) Outro. Qual?____________ 

7. Caso tenha marcado que acessa no Campus Urutaí, indique em que local do campus 

você costuma acessar suas redes sociais: (pode assinalar mais de uma questão) 

(   ) Sala de aula    (   ) Biblioteca    (   ) Refeitório   (   ) Laborátórios 

(   ) Outros locais. Quais?________________________________ 

(   ) Não possuo rede social 

 

PARTE 2 – SOBRE O FACEBOOK 

8. Em caso afirmativo, para qual finalidade você utiliza o Facebook? (Mais de uma 

alternativa) 

(   ) Lazer e entretenimento   (  ) Comunicação   (  ) Trabalho 

(   ) Leitura   (   ) Atividades acadêmicas  (   ) Outros. Quais:_________________ 

9. Qual a maior vantagem de ter um perfil no Facebook? 

(   ) Troca de informações fácil e rápida; 

(   ) Acompanhamento de atualizações; 

(   ) Novas amizades e interação entre grupos; 

(   ) Possibilidade de ler vários conteúdos dentro da mesma plataforma; 
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(   ) Não vejo vantagens. 

10. Você acredita que o Facebook influencia em suas leituras diárias? 

(   ) Sim     (   ) Não    (  ) Talvez 

11. Em caso afirmativo, explique qual tipo de influência a rede social Facebook ocasiona 

nas leituras do seu dia a dia? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

12.  Você acredita que o Facebook proporciona aos estudantes ler e buscar informação, 

aumentando sua percepção nos conteúdos lançados em sala de aula? 

(   ) Sim     (   ) Não    (   ) Talvez 

13. Você concorda com a seguinte afirmação: “As redes sociais criam leitores mais 

dependentes da tecnologia, deixando em segundo plano a leitura feitas em materiais 

impressos (livros, jornais, revistas, etc.). 

(   ) Concordo plenamente 

(   ) Concordo parcialmente 

(   ) Não concordo e nem discordo 

(   ) Discordo parcialmente 

(   ) Discordo totalmente 

14.  De que forma o Facebook possa auxiliá-lo nos seus estudos acadêmicos: 

(  ) Auxilia no processo de ensino-aprendizagem, possibilitando interação entre o 

estudante e o conteúdo a ser aprendido; 
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(    ) Fortalece a independência do leitor nas mídias sociais, na qual ele define quando e 

como fazer suas leituras; 

(   ) Forma indivíduos mais críticos, devido  à velocidade de informação disponibilizada, 

pois além de leitores os mesmos são produtores de conteúdo; 

(   ) Proporciona novas práticas de leitura que influenciam na compreensão dos estudos 

em sala de aula; 

(    ) Outras. Cite-as:_______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

15. Durante sua vida acadêmica dentro do IF Goiano – Campus Urutaí, o Facebook foi 

utilizado efetivamente em alguma disciplina do curso? (Aqui cabe a criação de fóruns, 

grupos de discussão, etc.) 

(   ) Sim.  

  (    ) Não.  

16 - Se afirmativo, cite de que forma o Facebook foi utilizado em sala de aula? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________ 

17. Quais formas de interação que você julgaria importante na aplicação do Facebook às 

leituras acadêmicas? Coloque aqui aspectos que julgam importante para adoção da 

mídia social no ambiente acadêmico e que influenciariam suas 

leituras:____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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PARTE 3 – INTERESSE EM PARTICIPAR DA ENTREVISTA 

18. Como nesse primeiro momento se trata de uma pesquisa online, você teria interesse 

em participar, em um segundo momento da pesquisa, de uma entrevista com o 

pesquisador nas dependências do IF Goiano – Campus Urutaí? 

(  ) Sim         (  ) Não 

19. Em caso afirmativo, solicito que deixe seu nome completo, contatos telefônicos, e-

mail e indicação do Perfil no Facebook para futuros contatos: 

Nome completo:_________________________________________________________ 

Telefone 1: (     )___________________  Telefone 2: (     )_____________________ 

E-mail:________________________________________________________________ 

Perfil no Facebook (pode colocar o endereço eletrônico, se preferir):_____ 

______________________________________________________________________ 

 

Obrigado por participar da pesquisa! 
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APÊNDICE B – ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA GRUPO FOCAL 

Este roteiro faz parte da segunda fase (2ª fase) da pesquisa intitulada “PRÁTICAS DE 

LEITURA NAS MÍDIAS SOCIAIS: influências da mídia social Facebook na formação de 

leitores dos Cursos de Graduação do Instituto Federal Goiano – Campus Urutaí” e tem como 

objetivo criar uma cartografia dos leitores (estudantes de graduação do IF Goiano – Campus 

Urutaí) no Facebook 

Momento 1: Contextualização 

1. Apresentação do Pesquisador e abordar os objetivos da pesquisa; 

2. Solicitar que cada membro do grupo se apresente e relate sobre sua vida acadêmica no 

IF Goiano – Campus Urutaí; 

3. Informar ao grupo que a entrevista será gravada e que tudo que possa identificá-los 

não será revelado na pesquisa, preservando o anonimato. 

Momento 2: Trajetória de leitura 

1. Abordar os membros do grupo focal, solicitando para cada um falar acerca de 

experiências sobre a leitura. Como é a relação da leitura em casa? Os pais leem? O que 

leem? Sempre teve o hábito de leitura? Teve algum incentivo para ler? 

2. Caso sinta os participantes não muito a vontade, realizar perguntas diretas, propor 

temas para discussão ou até citar exemplos que podem trazer resultados esperados e 

que o façam responder aos questionamentos. 

Momento 3: Perguntas 

1. Com que frequência você utiliza o Facebook? 

2. Quais são as atividades que você exerce no Facebook? (Exemplificar: lazer, 

entretenimento, trabalho, estudos); 

3. Você acha possível estabelecer conexão entre o Facebook e a sala de aula? 

4. No questionário que você respondeu online foi pedido para você dizer qual tipo de 

influência o Facebook exerce nas suas leituras diárias. Você reafirma essa posição? 

5. Você acha que a leitura feita somente nas mídias sociais (explicar o termo ao 

entrevistado) pode refletir positivamente nos hábitos de leituras dos estudantes de 

graduação do IF Goiano – Campus Urutaí? 
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6. As leituras feitas por você na Rede, de certa forma influenciam na sua vida 

acadêmica? 

7. É possível afirmar que as leituras praticadas nas mídias sociais estabeleçam a 

procura/busca por outras leituras? 

8. O que você costuma ler no Facebook? Qual tipo de leitura te agrada ou tem interesse? 

9. Na sua opinião, os jovens tem lido mais? Você poderia abordar melhor o assunto? 

10. O Facebook pode ser usado como extensão da sua vida acadêmica? De que forma essa 

mídia social impacta nos seus conhecimentos acadêmicos? 

11. Como você escolhe suas leituras no Facebook? O que te chama atenção? 

Momento 4: Agradecimentos e encerramento da entrevista 

1. Agradecer ao grupo acerca do tempo destinado a participar da entrevista e reiterar que 

as informações coletadas servirão para o estudo de Mestrado, preservando o 

anonimato de cada participante e que em breve serão disponibilizados para ele os 

trechos da conversa. 

Momento 5: Análise da rede social 

1. Terceira fase da pesquisa. Posteriormente, os perfis dos estudantes que participaram da 

pesquisa, serão verificados para evidenciar práticas de leitura acadêmicas em seus 

respectivos perfis; 

2. Não haverá questionamento acerca do que ele acessa, mas porque ele acessa 

determinados conteúdos em detrimento de outros. 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO 

CAMPUS URUTAÍ 

 

APÊNDICE C - TERMO DE ANUÊNCIA DA INSTITUIÇÃO 

 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano (IF Goiano) está 

de acordo com a execução do projeto de pesquisa intitulado “PRÁTICAS DE LEITURA 

NAS MÍDIAS SOCIAIS: evidências de leitura dos graduandos do IF Goiano – Campus 

Urutaí”, coordenado pelo pesquisador Johnathan Pereira Alves Diniz, na Universidade 

Federal de Goiás.  

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano assume o 

compromisso de apoiar o desenvolvimento da referida pesquisa pela autorização da coleta de 

dados durante os meses de (mês e ano) até (mês e ano). 

Declaramos ciência de que nossa instituição é coparticipante do presente projeto 

de pesquisa, e requeremos o compromisso do(a) pesquisador(a) responsável com o resguardo 

da segurança e bem-estar dos participantes de pesquisa nela recrutados. 

  

Goiânia, ........ de .......................................... de 201..... 

 

 

___________________________________________ 

Assinatura/Carimbo do responsável pela instituição pesquisada 

 

 

INSTITUTO FEDERAL GOIANO 

REITORIA 
Caixa Postal 50 

74.085-010 – Goiânia – GO 
55-62-3605-3600 – ifgoiano@ifgoiano.edu.br
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO 

MESTRADO ACADÊMICO EM COMUNICAÇÃO 

 
APÊNDICE D - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

(Versão online) 

 

Você/Sr./Sra. está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), da pesquisa 

intitulada “PRÁTICAS DE LEITURA NAS MÍDIAS SOCIAIS: evidências de leitura dos 

graduandos do IF Goiano – Campus Urutaí”.  

 

Meu nome é Johnathan Pereira Alves Diniz, sou o pesquisador responsável e minha 

área de atuação é Comunicação, cultura e leitura.  

Após receber os esclarecimentos e as informações a seguir, se você aceitar fazer parte 

do estudo, assinale ao final deste documento, online, a opção que você deseja participar ou 

não do estudo. Esclareço que em caso de recusa na participação você não será penalizado(a) 

de forma alguma. Mas se aceitar participar, as dúvidas sobre a pesquisa poderão ser 

esclarecidas pelo pesquisador responsável, via e-mail bibliojohn@hotmail.com e, inclusive, 

sob forma de ligação a cobrar, através do seguinte contato telefônico: (62)99140-9597. Ao 

persistirem as dúvidas sobre os seus direitos como participante desta pesquisa, você também 

poderá fazer contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás, 

pelo telefone (62)3521-1215.  

 

1. Informações Importantes sobre a Pesquisa: 

 

Prezado, 
 

Você está participando da pesquisa intitulada: “PRÁTICAS DE LEITURA NAS 

MÍDIAS SOCIAIS: evidências de leitura dos graduandos do IF Goiano – Campus Urutaí”. O 

intuito desse estudo é verificar essas práticas de leitura no Facebook e como elas influenciam 

na vida acadêmica dos estudantes graduandos de 2017 do IF Goiano – Campus Urutaí. A 

pesquisa tem como objetivo verificar quais influências as leituras nas mídias sociais 

proporcionam na vida acadêmica dos estudantes, bem como evidenciar as práticas de leitura 

realizadas. 

A pesquisa contará com duas fases. A primeira consiste em responder ao 

questionário, contendo dezenove (19) perguntas, enviadas ao e-mail pessoal de cada 

pesquisado. As duas últimas perguntas os pesquisados deverão demonstrar interesse em 

participar da segunda fase da pesquisa, que consistirá em uma entrevista com o pesquisador, 

nas dependências do Campus Urutaí, por meio de grupo focal.  

O pesquisado pode, a qualquer momento, manifestar o interesse em continuar ou não 

na pesquisa. A sua participação é de suma importância, para continuidade da pesquisa.  

Será garantido o sigilo e o anonimato dos participantes da pesquisa. Os pesquisados 

não serão identificados por seus nomes, mas por símbolos, letras ou números a julgar pelo 

pesquisador no momento da análise dos dados. Cada participante poderá solicitar cópia do 

conteúdo respondido e terão acesso, sempre que solicitado ao conteúdo. A qualquer instante o 
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pesquisado poderá se recusar a participar da pesquisa e/ou solicitar a retirada do seu 

consentimento em qualquer fase da pesquisa, sem qualquer penalidade.  

Cada participante terá a liberdade em responder quaisquer perguntas, tendo 

liberdade, também, em recusar a responder questões que lhe causem desconforto emocional 

e/ou constrangimento em qualquer fase da pesquisa. Os resultados obtidos pela pesquisa serão 

divulgados e tornados públicos, sejam favoráveis ou não. 

Os dados coletados servirão de instrumento de avaliação do ensino-aprendizagem 

dos graduandos no âmbito do Instituto Federal Goiano e a divulgação dos dados seguirão os 

trâmites éticos estipulados pelo CEP. A importância desse estudo é proporcionar outras 

pesquisas na área, podendo auxiliar na política institucional do IF Goiano.  
 

1.2 Consentimento da Participação na Pesquisa: 

 

Concordo em participar da pesquisa. Informo ter mais de 18 anos e destaco minha 

participação nesta pesquisa é de caráter voluntário*; 
 

           Discordo em participar da pesquisa. 
 

*Caso você concorde em participar da pesquisa, você assegura que foi devidamente 

informado(a) e esclarecido(a) pelo pesquisador(a) responsável Johnathan Pereira Alves 

Diniz sobre a pesquisa, os procedimentos e métodos nela envolvidos, assim como os 

possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação no estudo. Foi-me garantido 

que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer 

penalidade. Declaro, portanto, que concordo com a minha participação no projeto de pesquisa 

acima descrito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FACULDADE DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (FIC/UFG) 

Avenida Esperança, s/n, Campus Samambaia 

Goiânia-GO – CEP.: 74690-900 

Telefone: (62) 3521-1335, Fax: (62) 3521-1133 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO 

MESTRADO ACADÊMICO EM COMUNICAÇÃO 
 

APÊNDICE E - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Você/Sr./Sra. está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), da pesquisa 

intitulada “PRÁTICAS DE LEITURA NAS MÍDIAS SOCIAIS: evidências de leitura dos 

graduandos do IF Goiano – Campus Urutaí”.  

 

Meu nome é Johnathan Pereira Alves Diniz, sou o pesquisador responsável e minha 

área de atuação é Comunicação, cultura e leitura.  

 

Após receber os esclarecimentos e as informações a seguir, se você aceitar fazer parte 

do estudo, assine ao final deste documento, que está impresso em duas vias, sendo que uma 

delas é sua e a outra pertence ao(à) pesquisador responsável. Esclareço que em caso de recusa 

na participação você não será penalizado(a) de forma alguma. Mas se aceitar participar, as 

dúvidas sobre a pesquisa poderão ser esclarecidas pelo pesquisador responsável, via e-mail 

bibliojohn@hotmail.com e, inclusive, sob forma de ligação a cobrar, através do seguinte 

contato telefônico: (62)99140-9597. Ao persistirem as dúvidas sobre os seus direitos como 

participante desta pesquisa, você também poderá fazer contato com o Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal de Goiás, pelo telefone (62)3521-1215.  

 

1. Informações Importantes sobre a Pesquisa: 

 

Prezado, 

 

Você está participando da pesquisa intitulada: “PRÁTICAS DE LEITURA NAS 

MÍDIAS SOCIAIS: evidências de leitura dos graduandos do IF Goiano – Campus Urutaí”. O 

intuito desse estudo é verificar essas práticas de leitura no Facebook e como elas influenciam 

na vida acadêmica dos estudantes graduandos de 2017 do IF Goiano – Campus Urutaí. 

A pesquisa contará com duas fases. A primeira consiste em responder ao 

questionário, contendo dezenove (19) perguntas, que fora enviado ao e-mail pessoal de cada 

pesquisado. As duas últimas perguntas os pesquisados deverão demonstrar interesse em 

participar da segunda fase da pesquisa, que consistirá em uma entrevista com o pesquisador, 

por meio de grupo focal. O grupo focal é uma reunião, com no máximo doze pessoas, em que 

são levantados temas sugeridos pelo pesquisador a serem respondidos pelos pesquisados. 



188 

 

 
 

Nesse encontro será utilizado gravador de voz e de imagem, porém cada participante terá seu 

anonimato preservado, tendo o direito de solicitar cópia de sua participação no grupo focal a 

qualquer momento. Porém para que esses dados possam ser utilizados, necessito da sua 

autorização para compor os dados da pesquisa. Segue as opções: 

(     ) Permito a divulgação da minha imagem/voz/opinião nos resultados publicados da pesquisa; 

 

(     ) Não permito a publicação da minha imagem/voz/opinião nos resultados publicados da pesquisa. 

Você deve assinalar e rubricar na opção escolhida. A sua participação é espontânea! 

O pesquisado que se sentir desconfortável no momento da pesquisa pode, a qualquer 

momento, comunicar ao pesquisador e manifestar o interesse em continuar ou não na 

pesquisa. A sua participação é de suma importância, pois o intuito dessa pesquisa de 

investigar quais seriam as práticas de leitura dos estudantes graduandos do Instituto Federal 

Goiano (IF Goiano) – Campus Urutaí na mídia social Facebook.  

A entrevista pelo grupo focal ocorrerá durante o período letivo em horário a ser 

combinado com cada pesquisado, respeitando as particularidades de cada participante. O 

encontro será realizado dentro das dependências do IF Goiano – Campus Urutaí, sendo o local 

da entrevista selecionado pelo pesquisador e o mesmo comunicará com antecedência a todos 

os participantes. 

Será garantido o sigilo e o anonimato dos participantes da pesquisa. Os pesquisados 

não serão identificados por seus nomes, mas por símbolos, letras ou números a julgar pelo 

pesquisador na análise dos dados. Cada participante poderá solicitar cópia da entrevista e 

terão acesso, sempre que solicitado ao conteúdo do trabalho. A qualquer instante o pesquisado 

poderá se recusar a participar da pesquisa e/ou solicitar a retirada do seu consentimento em 

qualquer fase da pesquisa, sem qualquer penalidade. O pesquisador certificará ao pesquisado 

da vontade exposta pelo mesmo. 

Cada participante ficará livre de responder quaisquer perguntas, tendo liberdade de 

se recusar a responder questões que lhe causem desconforto emocional e/ou constrangimento 

em qualquer fase da pesquisa. Os resultados obtidos pela pesquisa serão divulgados e 

tornados públicos, sejam favoráveis ou não. 

 

 
 

FACULDADE DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (FIC/UFG) 

Avenida Esperança, s/n, Campus Samambaia 

Goiânia-GO – CEP.: 74690-900 

Telefone: (62) 3521-1335, Fax: (62) 3521-1133 
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1.2 Consentimento da Participação na Pesquisa: 

 

Eu, ............................................................................................................................., inscrito(a) 

sob o RG/CPF......................................................., abaixo assinado, concordo em participar do 

estudo intitulado “PRÁTICAS DE LEITURA NAS MÍDIAS SOCIAIS: evidências 

acadêmicas dos estudantes concluintes de Graduação do IF Goiano – Campus Urutaí no 

Facebook”. Informo ter mais de 18 anos de idade e destaco que minha participação nesta 

pesquisa é de caráter voluntário. Fui devidamente informado(a) e esclarecido(a) pelo 

pesquisador(a) responsável Johnathan Pereira Alves Diniz sobre a pesquisa, os 

procedimentos e métodos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios 

decorrentes de minha participação no estudo. Foi-me garantido que posso retirar meu 

consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade. Declaro, 

portanto, que concordo com a minha participação no projeto de pesquisa acima descrito. 

 

 

Goiânia, ........ de ............................................ de 2017. 

 

 

___________________________________________________________________ 

Assinatura por extenso do(a) participante 

 

 

 

__________________________________________________________________ 

 

Assinatura por extenso do(a) pesquisador(a) responsável 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FACULDADE DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (FIC/UFG) 

Avenida Esperança, s/n, Campus Samambaia 

Goiânia-GO – CEP.: 74690-900 

Telefone: (62) 3521-1335, Fax: (62) 3521-1133 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA/CEP 

 

 
                  

APÊNDICE F - TERMO DE COMPROMISSO 

 

 

 

 

Declaro que cumprirei os requisitos da Resolução CNS n.º 466/12 e/ou da Resolução CNS nº 

510/16, bem com suas complementares, como pesquisador(a) responsável e/ou pesquisador 

participante do projeto intitulado “PRÁTICAS DE LEITURA NAS MÍDIAS SOCIAIS: 

evidências de leitura dos graduandos do IF Goiano – Campus Urutaí”. Comprometo-me a 

utilizar os materiais e os dados coletados exclusivamente para os fins previstos no protocolo 

da pesquisa acima referido e, ainda, a publicar os resultados, sejam eles favoráveis ou não. 

Aceito as responsabilidades pela condução científica do projeto, considerando a relevância 

social da pesquisa, o que garante a igual consideração de todos os interesses envolvidos. 
 

 

Data: _____/ _____/ _____ 

 

 

 

 

Nome do(a) Pesquisador(a) 

 

Assinatura Manuscrita ou Digital 

 

 

1.  

2.  

3.  

4.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Comitê de Ética em Pesquisa/CEP  
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação/PRPPG-UFG, Caixa Postal: 131, Prédio da Reitoria, Piso 1, 

Campus Samambaia (Campus II) - CEP:74001-970, Goiânia – Goiás, Fone: (55-62) 3521-1215.  
E-mail: cep.prpi.ufg@gmail.com 

mailto:cep.prpi.ufg@gmail.com
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ANEXO A - PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 

 

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 

Título da Pesquisa: PRÁTICAS DE LEITURA NAS MÍDIAS SOCIAIS: evidências de leitura dos graduandos 

do IF Goiano-Campus Urutaí Pesquisador: JOHNATHAN PEREIRA ALVES DINIZ Área Temática: 

Versão: 2 

CAAE: 63952117.0.0000.5083 

Instituição Proponente: Universidade Federal de Goiás - UFG 

Patrocinador Principal: Universidade Federal de Goiás - UFG 

Número do Parecer: 1.931.237 

Apresentação do Projeto: 

Título da Pesquisa: PRÁTICAS DE LEITURA NAS MÍDIAS SOCIAIS: evidências de leitura dos graduandos 

do IF Goiano-Campus Urutaí. Pesquisador Responsável: JOHNATHAN PEREIRA ALVES DINIZ. N. CAAE: 

63952117.0.0000.5083. Este projeto busca estudar as práticas de leitura nas mídias sociais 

evidenciadas pelos estudantes concluintes dos cursos de graduação do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia Goiano (IF Goiano) do Campus Urutaí na mídia social Facebook. Como 

forma de coletar os dados, o estudo se dividirá em três fases. A primeira fase consiste em envio de e-

mails ao universo da pesquisa, buscando entender a importância da mídia social no dia a dia de cada 

estudante. Nesse questionário, os pesquisados deverão assinalar interesse em participar da segunda 

fase da pesquisa que consistirá na visita in loco do pesquisador ao Campus Urutaí realizando uma 

entrevista estruturada, por meio de grupo focal, na qual será verificado o padrão de leitura desses 

estudantes no Facebook e seus respectivos hábitos de leituras a serem relatados por meio de 

histórias de vida. De posse desses dados, partirá para a terceira fase do estudo que será a análise dos 

dados, focada em delinear uma cartografia do leitor a partir do grupo pesquisado, que poderá servir 

de instrumento no processo de ensino-aprendizagem da instituição de ensino. 

 

Objetivo da Pesquisa: 

Objetivo Primário: 

UFG - UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE GOIÁS 
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• Objetivo geral: Investigar as práticas de leituras evidenciadas pelos estudantes concluintes dos 

cursos de graduação do Instituto Federal Goiano – Campus Urutaí na mídia social Facebook e a 

influência desta mídia no processo de formação de leitores. 

Objetivo Secundário: 

Os objetivos específicos a serem abordados são: 

• Contextualizar conceitual, teórica e historicamente o processo de leitura; 

• Abordar o contexto da sociedade em rede, globalização e comunicação; 

• Identificar e destacar o uso das mídias sociais no processo de busca e disseminação da 
informação; 

• Levantar quais ferramentas do Facebook são mais utilizadas pelos estudantes de Graduação 
Instituto Federal Goiano – Campus Urutaí; 
• Verificar quais influências as leituras nas mídias sociais proporcionam na vida acadêmica dos 
estudantes; 
• Evidenciar as práticas de leitura realizadas por estes estudantes; • estabelecer um paralelo 
entre mídias tradicionais e mídias sociais, no tocante da disseminação de informações e produção e 
conhecimento; • verificar, por meio de histórias de vida, • Estabelecer um perfil de leitor a partir da 
cartografia de sua rede social. 
 

Avaliação dos Riscos e Benefícios: 

Riscos: 

Os riscos serão mínimos uma vez que o sigilo será garantido, a privacidade e a confidencialidade. O 

participante terá direito de se retirar a qualquer momento da pesquisa sem prejuízo ou qualquer 

penalidade. No grupo focal não será abordado qualquer abordagem de cunho invasivo, somente será 

abordado sobre o que é acessado para fins acadêmicos. 

Benefícios: 

O benefício será traçar estratégias acadêmicas de conciliar as mídias sociais aos conteúdos 

acadêmicos ministrados em sala de aula. Ser instrumento para avaliação do ensino-aprendizagem 

dos discentes dos cursos superiores do IF Goiano. 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 

Critério de Inclusão: participarão da pesquisa alunos graduandos, concluintes do ano de 2017, do 

Instituto Federal Goiano - Campus Urutaí e, que possuam no mínimo dezoito (18) anos de idade. 

Avaliará os 400 estudantes, maiores de 18 anos. Será aplicado um questionário "on line" e 

posteriormente um grupo focal. Somente participarão alunos que na primeira fase "fase on line" 

concordarem em participar do grupo focal, fornecendo dados para agendar a segunda participação. 

O grupo focal será em local e hora pré agendado de acordo com participante nas dependências do IF 

Goiano – Campus Urutaí. 



193 

 

 
 

 A pesquisa verificar quais influências as leituras nas mídias sociais proporcionam na vida acadêmica 

dos estudantes, bem como evidenciar as práticas de leitura realizadas. 

 O dado coletado do grupo focal será gravado e transcrito, para que o participante aprove. 

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 

- Folha de Rosto devidamente preenchida e assinada. 

- O TCLE a se aplicado "online", bem como o do grupo focal, garante o sigilo, o direito de retirar da 

pesquisa mediante constrangimento. 

- Termo de compromisso dos pesquisadores envolvidos. 

 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 

Após análise dos documentos postados somos favoráveis à aprovação do presente protocolo de 

pesquisa,  deste comitê. 

Anexar no final do TCLE o que se segue: 

 

1.2 Consentimento da Participação na Pesquisa: 

Eu, ............................................................................................................................., inscrito(a) sob o 

RG/CPF......................................................., abaixo assinado, concordo em participar do estudo 

intitulado “PRÁTICAS DE LEITURA NAS MÍDIAS SOCIAIS: evidências acadêmicas dos estudantes 

concluintes de Graduação do IF Goiano – Campus Urutaí no Facebook”. Informo ter mais de 18 anos 

de idade e destaco que minha participação nesta pesquisa é de caráter voluntário. Fui devidamente 

informado(a) e esclarecido(a) pelo pesquisador(a) responsável Johnathan Pereira Alves Diniz sobre a 

pesquisa, os procedimentos e métodos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios 

decorrentes de minha participação no estudo. Foi-me garantido que posso retirar meu 

consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade. Declaro, portanto, 

que concordo com a minha participação no projeto de pesquisa acima descrito. 

Goiânia, ........ de ............................................ de 2017. 

___________________________________________________________________ 

Assinatura por extenso do(a) participante 

__________________________________________________________________ 

Assinatura por extenso do(a) pesquisador(a) responsável 

 

Considerações Finais a critério do CEP: 

Informamos que o Comitê de Ética em Pesquisa/CEP-UFG considera o presente protocolo 

APROVADO, o mesmo foi considerado em acordo com os princípios éticos vigentes.  Reiteramos a 

importância deste Parecer Consubstanciado, e lembramos que o(a) pesquisador(a) responsável 

deverá encaminhar ao CEPUFG o Relatório Final baseado na conclusão do estudo e na incidência de 

publicações decorrentes deste, de acordo com o disposto na Resolução CNS n. 466/12. O prazo para 
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entrega do Relatório é de até 30 dias após o encerramento da pesquisa, prevista para março de 

2018. 

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados: 

Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situação 

Informações Básicas do 

Projeto 

PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P 

ROJETO_854520.pdf 

16/02/2017 

16:44:43 

 Aceito 

TCLE / Termos de 

Assentimento / 

Justificativa de 

Ausência 

termo_compromisso_andrea_johnathan. 

pdf 

16/02/2017 

16:43:01 

JOHNATHAN 

PEREIRA ALVES 

DINIZ 

Aceito 

TCLE / Termos de 

Assentimento / 

Justificativa de 

Ausência 

TERMO_DE_CONSENTIMENTO_LIVR 

E_E_ESCLARECIDO_online.pdf 

16/02/2017 

16:40:46 

JOHNATHAN 

PEREIRA ALVES 

DINIZ 

Aceito 

TCLE / Termos de 

Assentimento / 

Justificativa de 

Ausência 

Modelo_TCLE_Humanas_presencial.pdf 16/02/2017 

16:40:35 

JOHNATHAN 

PEREIRA ALVES 

DINIZ 

Aceito 

TCLE / Termos de 

Assentimento / 

Justificativa de 

Ausência 

Termo_de_compromisso.pdf 20/01/2017 

07:13:58 

JOHNATHAN 

PEREIRA ALVES 

DINIZ 

Aceito 

TCLE / Termos de 

Assentimento / 

Justificativa de 

Ausência 

Termo_de_anuencia.pdf 20/01/2017 

07:13:39 

JOHNATHAN 

PEREIRA ALVES 

DINIZ 

Aceito 

Folha de Rosto Folha_de_rosto_Johnathan.pdf 20/01/2017 

07:03:50 

JOHNATHAN 

PEREIRA ALVES 

DINIZ 

Aceito 

Projeto Detalhado / 

Brochura 

Investigador 

projeto_mestrado.doc 19/01/2017 

16:39:50 

JOHNATHAN 

PEREIRA ALVES 

DINIZ 

Aceito 

Situação do Parecer: 

Aprovado  

Necessita Apreciação da CONEP: 

Não 

GOIANIA, 17 de Fevereiro de 2017 

 

Assinado por: 

João Batista de Souza 

(Coordenador) 




