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RESUMO

Este trabalho propõe uma investigação a respeito de como os professores
imigrantes digitais lidam com as Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs)
no processo de ensino-aprendizagem no Ensino Médio, analisando as percepções
docentes e discentes nesse contexto. Partiu-se da hipótese de que os professores
por não terem recebido (e continuarem sem receber) em sua formação métodos e
estratégias de ensino pautadas na utilização das TICs, encontram-se despreparados
para atender as novas demandas do cotidiano educacional. Fundamentada por
teóricos das Novas Tecnologias da Informação e Comunicação (NTICs) como
Marcuschi & Xavier (2004), Coscarelli (1999), Kenski (2008), Lévy (1993), Landow
(1992), Santaella (2004), Deleuze e Guattari (2011), Villaça (2002), Zilberman (2001)
entre outros, o estudo valeu-se da abordagem descritiva em que os instrumentos
utilizados para responder às questões de análise e para atingir os objetivos
propostos foram questionários respondidos pelos sujeitos desta pesquisa que são o
corpo docente e discente do Instituto Federal Fluminense Campus Bom Jesus. Os
resultados obtidos mostraram que, apesar dos professores participantes
reconhecerem a importância das novas tecnologias, não demonstraram habilidade,
prática e conhecimento do uso dessas ferramentas capazes de potencializar o
processo de ensino-aprendizagem. Estes resultados apontam para uma reflexão
sobre incentivos à formação continuada dos educadores e a prática dos
Multiletramentos no sentido de ampliar e capacitar esses profissionais para o uso
das novas tecnologias nas suas práticas pedagógicas.
Palavras-chave: novas tecnologias, formação continuada, multiletramentos, ensinoaprendizagem

ABSTRACT

This paper purposes an investigation concerning the way digital immigrant teachers
deal with the Information and Communication Technologies (ICTs) during the
teaching-learning process in high school by analyzing teachers and students
perceptions in this context. We started from the hypothesis that teachers are
unprepared to meet the new demands of the educational routine so that they have
not received (and continue without receiving) in his training methods and teaching
strategies guided in the use of ICTs. Based on theoretical New Technologies of
Information and Communication (NTIC) such as Marcuschi & Xavier (2004),
Coscarelli (1999), Kenski (2008), Levy (1993), Landow (1992), Santaella (2004),
Deleuze & Guattari (2011), Villaça (2002), Zilberman (2001) among others, the study
drew on the descriptive approach in which the instruments used to answer the
questions of analysis and to achieve the purposed goals were questionnaires
answered by the subjects of this research who are teachers and students from the
Fluminense Federal Institute Campus Bom Jesus. The results showed that despite
the participating teachers recognize the importance of new technologies, they
demonstrated no skill, practice and knowledge to use these tools as capable of
enhancing the teaching-learning process. These results point to a reflection on
incentives for teacher’s continuing education and practice of Multiliteracies to
broaden and empower them for the use of new technologies in their pedagogical
practices as well.
Key-words: new technologies, continuing education, multiliteracies, teachinglearning
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INTRODUÇÃO
Este trabalho propôs investigar a utilização das Tecnologias da
Informação e Comunicação (TICs) na ambiência escolar a partir de pesquisa de
campo realizada no Instituto Federal Fluminense Campus Bom Jesus onde os
sujeitos da amostra (alunos e professores) foram analisados. A partir das
mudanças constantes pelas quais a sociedade atual vem sofrendo e do
surgimento de novas ferramentas e aparatos que fazem com que haja
necessidade de (re)adaptação do homem ao meio em que vive, problematiza-se
o estudo dessas inovações no cenário educacional, mais especificamente, no
Ensino Médio.
À priori, serão feitas considerações a respeito da gênese das formas de
comunicação, atentando-se para o fato de haver uma aglutinação destas ao longo
do processo evolutivo e não uma sobrepujança. Logo após, serão discutidas
questões relevantes a respeito do Hipertexto, Linguagem Digital, perfis de leitor e
autoria e as relações entre impresso e digital. E, por fim, serão abordados
aspectos da formação docente quanto à utilização das TICs, a prática dos
Multiletramentos, evidenciando o grau de letramento dos docentes.
Descobriu-se que o termo hipertexto vai além de um texto disponível na
Web, sendo uma maneira de leitura e de concepção, um posicionamento, e
também, um percurso de leitura [hipertextualidade]. Todos esses fatores e o fato
de ser profissional da Educação resultaram na opção pelo Mestrado em Cognição
e Linguagem na tentativa de contribuir, ao menos em parte, com sugestões que
se aproximem do caminho da solução do grande problema da leitura que assola a
realidade da Educação no país.
Durante esse período de constante análise e observação atenta do
entorno, uma das mais intrigantes indagações é a que diz respeito ao destino do
texto impresso, do livro. Se haveria a possibilidade de extinção deste ou se
ambas as realidades coexistiriam pacificamente. Outro aspecto observado nessa
fase é a existência de dois entes, duas gerações na sociedade: os nativos digitais
que já nasceram (e nascem) inseridos em meio à era digital e os chamados
imigrantes que são os indivíduos oriundos de outra realidade, outro contexto
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anterior ao que se vive hoje e que têm necessidade de (re)adaptação ao meio ou
que optam pela não adesão ao novo.
Não se pretende, aqui, defender a substituição do texto impresso pelo
eletrônico, mas sim que o novo suporte (eletrônico) veio para ficar e, portanto,
passa a dividir o cenário com o suporte impresso, sendo cada um utilizado de
acordo com a necessidade dos leitores (ou usuários).
É inegável o avanço tecnológico pelo qual a humanidade vem
passando ao longo do tempo, especialmente nas últimas décadas. Cada vez mais
as técnicas se aprimoram e se potencializam, fazendo com que a sociedade
tenda a se adaptar às constantes transformações que surgem a cada instante em
velocidade considerável. O novo vem em cascata, numa avalanche de
potencialidades que, sem pedir licença, vai se alocando em nosso meio.
As comunicações, a informação, tornam-se rápidas, velozes, fluidas e
requer que cada um seja tão veloz quanto o fluxo do momento. Isso afeta a
sociedade em geral, principalmente a Educação. Ocorrem mudanças nos
aspectos de leitor e autoria, em virtude da dinamicidade do momento que exige
absorção do máximo de informações em tempo hábil – quanto mais rápido, mais
eficaz.
O advento do computador e da Internet – veículos condutores ao
Ciberespaço – ocasionam o boom do momento por serem ferramentas
potencializadoras

da

informação,

da

comunicação,

estabelecendo

novos

paradigmas da escrita e leitura. Do pictórico, imagético aos infográficos,
hipertextos e hipermídias. Um potencial avanço que provoca o mesmo impacto
que a imprensa de Gutenberg.
Por essas razões, a Educação começa a ser repensada (e carece). Há
necessidade de capacitação dos docentes para atenderem as demandas dos
nativos digitais e, em contrapartida, orientação destes no sentido de absorver o
máximo que puderem, transformando essas absorções em conhecimento e dele
fazer bom uso. Faz-se necessário a prática dos Multiletramentos que
transcendem o rito ordinário, exigindo que a Escola seja condizente com a
realidade vivida, sendo capacitada a receber o público da atualidade que já
nasceu inserido em meio ao novo, às mutações constantes e, mais do que isso,
prepará-los para atuar nessa atmosfera mutante, veloz e em constante devir.
19

Consequentemente, deparou-se com o seguinte problema:
Como os professores imigrantes digitais lidam com as Tecnologias da
Informação e Comunicação (TICs) no processo de ensino-aprendizagem no
Ensino Médio?
A hipótese a ser testada propõe:
Acredita-se que os professores, por não terem recebido (e continuarem
sem receber) em sua formação, métodos e estratégias de ensino pautadas na
utilização das TICs, encontram-se despreparados para atender às novas
demandas do cotidiano educacional.
A partir dessa problematização, formula-se o objetivo geral desta
pesquisa:
Analisar como os professores e os alunos percebem as Tecnologias da
Informação e Comunicação no processo de ensino-aprendizagem no
Ensino Médio.
E os específicos:
Destacar as diversas etapas do desenvolvimento da Tecnologia da
Comunicação e Informação;
Evidenciar de que forma a hipertextualidade tem sido compreendida pelos
teóricos acerca da Educação;
Analisar os rastros das Tecnologias da Informação e da Comunicação
utilizadas pelos docentes no processo de ensino-aprendizagem no Ensino
Médio.
A respeito dos aspectos metodológicos, esta proposta contemplou as
seguintes fases:
Em relação ao problema de pesquisa, este estudo é de caráter
qualitativo pela necessidade de um contato direto e interativo do pesquisador
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com seu objeto de análise para, a partir de então, ser proposta uma interpretação
verossímil à realidade observada.
Do ponto de vista dos objetivos propostos, esta pesquisa é de cunho
descritivo, conforme aponta Gil (1991), uma vez que visa descrever as
características da população da amostra ou o estabelecimento de relações entre
variáveis. Envolve, também, a utilização de técnicas padronizadas de coleta de
dados, como, no caso em tela, os questionários eletrônicos aplicados.
Considerando

os

procedimentos

técnicos,

trata-se

de

uma

pesquisa

bibliográfica e de levantamento por ser elaborada a partir de material já
publicado, como livros, artigos de periódicos e material disponibilizado na Internet,
e também por envolver a interrogação direta dos indivíduos cujo comportamento
se deseja investigar.
Em relação ao universo, esta pesquisa foi desenvolvida no Instituto
Federal Fluminense Campus Bom Jesus em Bom Jesus do Itabapoana/RJ,
envolvendo o corpo docente e discente do Ensino Médio. A partir da
caracterização da amostra dos educadores e educandos, foram construídos
questionários virtuais através do Google Drive e versão impressa de apoio pelos
quais os sujeitos serão analisados. Primeiramente, buscando-se apurar dados da
formação e inserção das TICs no processo de ensino-aprendizagem – nesse caso
sondando-se o primeiro grupo no que tange à prática docente –, nível de leitura
dos estudantes e sua opinião a respeito da adequação do profissional do
magistério no mundo das TICs bem como se a Instituição de ensino da qual
fazem parte é promotora dessa adequação social.
A análise dos dados contempla os seguintes critérios divididos em
blocos para melhor compreensão:
Relacionados aos docentes:
I.

Perfil dos sujeitos (nível que leciona, formação, nativos ou imigrantes
digitais);

II.

O professor e as Novas Tecnologias da Informação e Comunicação;

III. Compreensão e experiência com hipertexto.
Relacionados aos discentes:
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I.

Perfil dos sujeitos (série, curso, nativos ou imigrantes digitais);

II.

Hábito de leitura;

III. Suporte de leitura (impresso ou eletrônico);
IV. Importância das Tecnologias da Informação e Comunicação no processo
de ensino-aprendizagem;
V.

Utilidade e frequência no uso Internet.
A partir do levantamento dos dados propostos nessa fase de cunho

qualitativo, serão apurados os impactos no cotidiano escolar do Ensino Médio,
buscando a todo o momento promover a(s) Instituição(ões) de ensino como
formadora(s) de cidadãos participativos e pró-ativos na sociedade a que
pertencem.
A presente dissertação está dividida em três partes estruturantes. Na
primeira, serão abordadas questões referentes ao processo de evolução da
comunicação humana, apontando os principais atravessamentos. Na segunda,
serão analisados o hipertexto e hipermídia nas esferas impresso e digital, tratando
de assuntos como a inter-relação leitor/livro/autor, a questão de suporte de leitura
(impresso e digital) e a hiperleitura que se trata da leitura no ciberespaço. Por fim,
seguirá o estudo das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) na
ambiência escolar, voltando-se para a formação de professores, inserção das
TICs no processo de ensino-aprendizagem, indo além ao abordar o choque de
gerações da atualidade: nativos digitais versus imigrantes digitais e o papel da
escola para dirimir este conflito.
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1. GÊNESE DAS FORMAS DE COMUNICAÇÃO

A necessidade de comunicação reside no fato de o homem ser um ser
social que interage com o meio em que vive e com os seus semelhantes. Dessa
interação, e para que se tentasse minimizar suas tarefas rotineiras no trato com o
próximo (o semelhante), o homem, segundo Souza (2003), desenvolveu técnicas
e formas para a comunicação.
Santaella (2003) comenta as seis eras da comunicação cultural como
momentos pelos quais a civilização passou, sendo modificadas pelas tecnologias
intelectuais que são: a cultura Oral, a cultura Escrita, a Impressa, a de Massas, a
das Mídias e a Digital. Cada uma requer novos aprendizados. A Oral é baseada
no relato de acontecimentos (fatuais ou míticos) e se difere da Escrita pelo fato
desta exigir o conhecimento prévio do conjunto de símbolos que a configura.
A leitura e a escrita, continua Santaella (2003), antes legada aos
governantes ou aos representantes dos deuses na Terra, após Gutenberg, são
acessíveis a qualquer mortal que tenha passado pelo processo de alfabetização.
De maneira análoga, a cultura de massas que, através dela todos têm acesso ao
que é produzido a um baixíssimo custo, desde que contem com o aparato
tecnológico: a TV (melhor exemplo dessa era). Assim também ocorre entre a era
das Massas e a Digital: a diferença é a forma pela qual o conteúdo dos discursos
é acessado, além da diferença da falta de distinção clara entre produtor e
consumidor.
Entre as duas, na era das Mídias, segundo Santaella (2003), quando
diversas tecnologias conviviam com a televisão (exemplo clássico de veículo de
massas), surgiu o narrowcasting (disseminação da informação – via Internet, radio
ou TV – para um público restrito de pessoas), conceito contrário ao
de broadcasting (distribuição de conteúdos de áudio e vídeo a um público diverso
e vasto através de qualquer meio de comunicação de massa), e que explica o
surgimento de produtos destinados a fatias específicas do mercado, como
revistas e programas de TV para segmentos sociais específicos.
Somado ao narrowcasting, a digitalidade oferece, segundo Santaella
(2003), novas possibilidades de programação: “Cada um pode tornar-se produtor,
criador, compositor, montador, apresentador, difusor de seus próprios produtos.”
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(SANTAELLA, 2003, p.82). Através disso, pode-se afirmar que, hoje, todos têm a
possibilidade de ter sua própria produtora de conteúdo. E, além disso, causado
pela transformação dos sinais analógicos em digitais, os conteúdos multimídia
estão facilitados. No entanto, ao contrário do que pode parecer, uma era cultural
não exclui a outra: “[...] quando uma nova tecnologia de comunicação é
introduzida, lança uma guerra não declarada à cultura existente, pelo menos até
agora, nenhuma era cultural desapareceu com o surgimento de outra.” (Op. Cit.,
p.78).
Retomando a ideia de Santaella (2003) a respeito das eras da
comunicação, consideremos o posicionamento de Giovanni (1984) acerca do
conceito de linguagem (que é inerente ao de comunicação). Segundo o autor,
esse conceito aplica-se à forma com a qual o indivíduo se manifesta, podendo ser
essa linguagem oral ou gestual (GIOVANNI, 1984 apud SOUZA, 2003).
Esse posicionamento se coaduna ao de Marshall (2008) que afirma ser
a Era dos Símbolos e Sinais a primeira das etapas de comunicação pelas quais o
homem passou. As primeiras comunicações se assemelhavam a dos outros
mamíferos que se baseiam em respostas herdadas ou instintivas e a evolução
das maneiras de se comunicar acompanhou o aumento da capacidade cerebral
conforme afirma Marshall (2008, p.23):
À medida que a capacidade mental lentamente aumentou, essa
importância foi invertida. Literalmente, passaram-se milhões e
milhões de anos antes de se tornar possível adotar pelo menos
alguns gestos, sons e outros tipos de sinais padronizados – isto é,
aprendidos e compartilhados – que pudessem ser utilizados por
gerações sucessivas para se dedicarem às trocas básicas
necessárias a uma vida social. Mas isso não era fala.

Por um longo tempo o ser humano adotava como formas de
comunicação gritos, berros, expressões corporais a fim de assinalar perigo,
presença de comida, disposição para acasalar e caçada coordenada (Ibidem).
Na sequência, é chegada a Idade da Fala e da Linguagem na qual o
homem se insere subitamente. Segundo Marshall (2008), esse período se inicia
com o súbito aparecimento do Cro-Magnon, uma nova forma de Homo Sapiens. É
o início da tradição oral, como ainda hoje impera nas sociedades não
alfabetizadas. Marshall (2008) acrescenta, ainda, que “[...] todas as pessoas
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vivem atualmente em uma sociedade oral, mas a maioria ultrapassou as
limitações dessa etapa ao acrescentar escrita, imprensa e os veículos modernos
da mídia.” (p. 23).
Após a Idade da Fala, nos dizeres de Marshall (2008), acontece a
transição para a Era da Escrita que se inicia por uma fase Pictográfica que
consistia em imagens, pinturas rupestres e, posteriormente, a fase Alfabética a
partir da criação do alfabeto pelos Sumérios com a escrita cuneiforme e pelos
egípcios com a escrita hieroglífica no antigo Crescente Fértil que compreende
partes da Turquia, Iraque, Irã e Egito.
Por volta de 1455 d.C., a humanidade ingressa na Idade da Imprensa
através dos tipos móveis criados por Gutenberg e que possibilitaram a invenção
do livro impresso. Finalmente, é chegada a Era da Comunicação de Massa que,
segundo Marshall (2008) se iniciou no início do século XIX com o surto dos jornais
e mídia elétrica como o telégrafo e o telefone. Entretanto, o jornal foi um
prolongamento da era da impressão e os outros veículos nunca foram utilizados
por vastos números de pessoas. No início do século XX, essa nova era da
comunicação se potencializa com o rádio, cinema e TV para populações grandes
e que dura até os dias de hoje.
A evolução e a acumulação cultural humanas prosseguem e, ainda que
despreparado, conforme Marshall (2008) afirma, o homem adentra a Era dos
Computadores, passando a conviver numa sociedade informatizada. Para o autor,
os computadores e as tecnologias correlatas estão remodelando e prolongando
nossos veículos de massa.
Aqui não se pretende a supressão, extinção de cada fase. O discurso
que se pretende defender a partir da noção da teoria das transições é a ideia de
acumulação. O homem primitivo aprendeu a usar símbolos e sinais que ainda são
utilizados amplamente. A fala e a linguagem foram-lhe acrescidas. A seguir, a
escrita adicionou-se, seguida pelas comunicações impressas e de massa. Agora,
o uso do computador que se dissemina. A história da comunicação humana
consiste da combinação de sistemas de comunicação do que simplesmente uma
passagem de um para outro ou o apagamento, extinção de sistemas passados.
Todos os sistemas evoluíram (e evoluem) num continuum, de uma dimensão

25

micro para uma dimensão macro. Seguindo essa ideia de aglutinação de fases,
pode-se delinear o seguinte esquema das fases da comunicação:

ERA DOS SÍMBOLOS E SINAIS
Expressão corporal
Gestos
Pictografia
ERA DA
ESCRITA

IDADE
DA FALA

Pictográfica
Alfabética
LIVRO MANUSCRITO

IDADE DA (IM)PRENSA
(Gutenberg) - 1468

LIVRO
IMPRESSO

ERA DA COMUNICAÇÃO
DAS MASSAS
(jornal, rádio, cinema, TV)

ERA DOS COMPUTADORES
(Internet, Ciberespaço) – 1960
eBooks
Fonte: Dados do autor
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1.1.

Percursos da Escrita: Leitor e Autoria in foco

Ao longo da história da humanidade, mais especificamente da história
da escrita, diferentes perfis de leitor, leitura, autor iam sendo originados e, estes,
por sua vez, acompanhavam cada suporte de leitura pelos quais a escrita
passava. Evoluíam juntamente com a escrita. O caráter proativo do ser humano
faz com que este conquiste o que deseja. O desejo que lampeja e lateja no
coração de cada indivíduo é combustível para sempre fazê-lo progredir.
Iniciando esse debate, torna-se necessário regressar ao começo de
tudo: o surgimento da escrita para que se possa acompanhar esse percurso até a
atualidade, atendo-se, é claro, a recortes (momentos) considerados importantes
para compreensão do que se pretende. Tal reflexão se coaduna ao pensamento
do escritor moderno, Osman Lins (2006, p.20-26) quando afirma: “Pouco a pouco,
o idioma em que me fala e com o qual, talvez, caçando o não caçável, amplie e
encante o mundo, retorna ao limbo onde é fabricado”.
Quando se fala em escrita, a primeira imagem que surge, a primeira
ideia que se tem é de letras, o alfabeto e suas múltiplas combinações que
originam palavras que, por sua vez, formam um texto que transmite (e é) um
pensamento. Nos dizeres de Horcades (2004), uma letra isolada, sozinha, de
nada vale. Afirma, ainda, que as palavras se formam através da combinação de
letras que devem ser semelhantes entre si, reconhecidas para que haja
leiturabilidade ou será apenas um mísero borrão no papel sem nenhum
significado. Para o escritor, os estilos constructos da humanidade como o gótico,
clássico, renascentista, etc., além de todas as características peculiares a cada
estilo, “[...] trazem consigo letras que conservam as mesmas características
culturais e estilísticas dos estilos a que pertencem.” (2004, p.15).
Após sua criação, a escrita passa por diferentes suportes como a
argila, pedra, madeira, papiro, pergaminho, Códice (ou Códex), brochura, alcança
a fase impressa com os tipos móveis de Gutenberg (Séc. XIV), a datilografação,
alcançando, por fim, o suporte digital. Assim como a escrita e seus suportes
evoluem e progridem com o tempo, passando por uma ampla gama de
potencializações, o sujeito leitor também acompanha esse processo, atendendose às demandas provenientes de cada fase.
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Esta reflexão nos leva a uma crônica intitulada “Os músculos” do
jornalista e escritor Ignácio de Loyola Brandão (1991, p.27-29) e que tem por
finalidade chamar atenção para a velocidade do progresso, a maneira que este
chega e os impactos que repercute sua chegada em contínuo devir (Anexo 1,
p.149).
O autor, dono de um realismo feroz, aponta para o fato do progresso
iminente e inevitável e a necessidade de adaptação a essa realidade. No começo,
conforme se depreende da leitura do conto, o novo gera confusão, incômodo,
desconforto, porém, analisado por outro prisma, há sempre um benefício por de
traz de tanto “barulho”. Afinal, o novo sempre vem e vem para aperfeiçoar,
otimizar o contexto, o cenário, as ferramentas de manipulação do meio – as
tecnologias.
Há quem diga que o momento presente é a fase das grandes
mudanças e avanços que a humanidade já presenciou em todos os tempos. De
fato, é inegável o progresso das potencialidades da inventividade humana, porém,
seria correto e aceitável tomar esse dado como relevante para a determinação
desta assertiva? Será mesmo a era atual a grande maioral em matéria de
avanços e progresso?
A descoberta do fogo e seu domínio em tempos remotos e que muito
antecedem a escrita permitiu que o homem avançasse e progredisse em diversos
aspectos, principalmente no que diz respeito à luta pela sobrevivência na era do
caos, na pré-história, onde prevalecia a lei do mais forte. Essa descoberta é a
grande precursora da atualidade. Esse pensamento se articula com a inquietação
de Chartier (1998) a respeito do perfil de leitor da hodiernidade retratado em sua
obra A aventura do livro – Do leitor ao navegador onde o autor, ainda em seu
prólogo, se faz a seguinte indagação: “a revolução das revoluções?” Em outras
palavras, seria o texto eletrônico o grande marco da história da escrita? Segundo
o autor, o texto eletrônico nos é apresentado como uma revolução, porém a
história do livro já viu outras.
Para compreendermos melhor o momento que transitamos, torna-se
necessária uma breve análise do contexto, do cenário que permite que se chegue
até aqui.
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1.2.

A Escrita e as tecnologias contemporâneas
O desejo e necessidade de deixar para gerações futuras algum registro

de suas memórias, sentimentos, emoções, atitudes, pensamentos, feitos
históricos, cultura, identidade, de acordo com Chartier (1998), impulsionou a
humanidade a aperfeiçoar, aprimorar cada vez mais os recursos utilizados para
pa
transmitir conhecimentos e experiências adquiridos nas diferentes áreas.

Fig. 1: Evolução da escrita
Fonte: Disponível em http://repositorio.uniceub.br/bitstream/123456789/2761/1/20266495.pdf
http://repositorio.uniceub.br/bitstream/12345
acesso em 15-10-2013.
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Dentre os meios de expressão da humanidade mais antigos e de sua
cultura, está o recurso imagético que antecede o advento da escrita. Durante um
longo período de tempo, a raça humana viveu sem a presença de qualquer
espécie de escrita e não há dúvidas quanto ao fato de a linguagem articulada (a
fala) já ser utilizada nesse tempo. Através dos milênios que se passavam as
línguas nasciam, se desenvolviam, se modificavam e/ ou desapareciam sem
deixar para trás de
e si nenhum fragmento que fosse para que pudessem ser
reconstruídas ou mesmo analisadas.
A linguagem escrita pressupõe a existência da linguagem falada. O
próprio pensamento conceitual surge do imagético através da capacidade de
abstração. O discurso oral se realiza pela performance da boca que fala e dos
ouvidos que ouvem simultaneamente no tempo e espaço com duração efêmera,
não podendo ser retido com facilidade. Já o discurso escrito transcende espaço e
duração, dispensando a presença de quem o criou (emissor),
(emissor), e claro, suprimindo
a dependência de quem o recebe (destinatário).
O advento da escrita marca a passagem da pré-história
pré história à história da
civilização, afirma Horcades (2004, p.15): “As letras são o cavalo que transporta a
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inteligência. As letras são a maior invenção do homem, o que o diferenciou
definitivamente dos homens da caverna.” As figuras abaixo confrontam a fase prépré
histórica (pré-alfabética)
alfabética) com a fase alfabética:

Fig. 2: Pinturas rupestres da caverna de Altamira do séc. XXXII na Espanha (14.000 a.C.).
Fig. 3: Manuscrito sumério em argila (cuneiforme).
Fonte: HORCADES (2004)

Outro autor que observa uma relação inseparável no triângulo históriahistória
escrita-homem
homem que está diretamente atrelado às contribuições de Horcades
(2004) é Higounet
unet (2003, p.22):
A escrita faz de tal modo parte da nossa civilização que poderia
servir de definição dela própria. A história da humanidade se
divide em duas imensas eras: antes e a partir da escrita. (...)
Vivemos os séculos da civilização da escrita. Todas as nossas
sociedades baseiam-se
baseiam se sobre o escrito. A lei escrita substitui a lei
oral, o contrato escrito substituiu a convenção verbal, a religião
escrita se seguiu à tradição lendária. E, sobretudo não existe
história que não se funde sobre textos.

A escrita surge como ferramenta potencializadora da comunicação.
Esta não mais estaria vagando pela esfera do evanescente, mas seria registrada,
eternizada.

Surge,

portanto,

conforme

anteriormente

demonstrado

e

gradativamente evolui: das pinturas rupestres
rupestres à escrita cuneiforme, da escrita
pictográfica à ideográfica (hieroglifos, chinesa, cuneiforme, etc.).
Vale ressaltar que as pinturas das cavernas, de acordo com Horcades
(2004), é o começo da explosão da necessidade de uma comunicação mais
efetiva e eficaz,
ficaz, porém não se pode considerá-las
considerá las como escrita devido à
inexistência de organização, padronização nas (e das) representações gráficas,
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ou seja, não se pode inferir um modus faciendi dessas inscrições, continua o
autor. São criptografias aleatórias, assíncronas
assíncronas que visam transmitir uma
mensagem. Além disso, são imagens carregadas de subjetividade por serem a
expressão de pontos de vista, concepção de mundo, sentimentalismo, etc..
Entretanto, pode-se
pode se determinar uma analogia entre ambas: buscam
registrar uma informação, uma dada realidade, para determinado grupo para
aquele momento ou para a posteridade. Esse fato está associado à concepção da
antropóloga Cláudia Pires quando afirma:
Sobre a relação entre a «linguagem simbólica» – expressa através
de símbolos
sím
abstractos pintados – e a sua intenção, digamos que
foi através destas imagens que o homem entendeu que podia
fazer passar uma mensagem, um pensamento, o seu estado de
espírito, etc. Estas pinturas demonstram o valor que os homens
da pré-história
pré
conferiam
nferiam às suas criações. O conjunto destes
desenhos
desenhos-escrita,
, passíveis de serem compreendidos por todos
os membros de um mesmo grupo, tomam a designação de
pictogramas. Pertencem, pois, ao conjunto das escritas
pictográficas, que no grego significam descrição
pictográficas,
desc
da imagem,
para servir de símbolo. (PIRES, www.revista-temas.com
temas.com)

Na atualidade, há outro grande acontecimento que, segundo Horcades
(2004), marca o avanço e potencialidade do período: a difusão mundial das
d
imagens, dos textos, através do computador, do ciberespaço que corrobora a
cópula escrita/imagem, constituindo, assim, códigos circulantes. Essa variedade
de códigos altera o estatuto da escrita bem como os aspectos de leitor e autoria.

Fig. 4: Ilustração
Ilust
do Ciberespaço
Fonte: Disponível em http://ciberinnovation.wordpress.com acesso em 23-04-2014
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O advento da escrita possibilita o acúmulo de conhecimento humano
posto que, antes de seu surgimento, todo
todo o aprendizado, vivência e experiência
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morria junto com seu possuidor, afirma Horcades (2004). É a possibilidade da
manutenção do conhecimento adquirido e a possibilidade de confrontá-lo,
confrontá
testá-lo
e não mais sua perda pela falta de mecanismo a esse dispôr
dispôr assim como um
meio de acessar as experiências e as descobertas dos antecessores. Erigi-se
Erigi
o
enorme banco de dados da civilização em devir e que se potencializa
gradativamente.
As pinturas rupestres das cavernas visualizadas anteriormente retratam
uma fase
e na qual a escrita era iminente. São traços que representam, nas
palavras de Horcades (2004, p.16), manifestações artísticas, portanto, mais
emocionais do que um ato racional de se constituir símbolos repletos de
significado capazes de representar ideias ao serem associados.
Diferentemente das pinturas das cavernas pré-históricas,
pré históricas, a escrita
suméria e assíria, o cuneiforme, e outras escritas em geral pictográficas como
imagens figurativas, representam uma grande evolução: o abandono, rompimento
da fase pré-histórica
histórica e nascimento da história da civilização.
Inicialmente, os suportes eram preferencialmente pedra, barro e papiro
conforme ilustrado pelas imagens abaixo:

Fig. 5: Diferentes tipos de escrita
Fonte: HORCADES (2004)
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Assim como os sumérios e assírios, os egípcios também desenvolvem
sua escrita pictográfica, os hieróglifos, que eram gravados em materiais duros ou
no barro mole, ascendendo à pintura em papiro. Em virtude da imensa variedade
de caracteres presentes nos alfabetos da época, a leitura e a escrita eram
restritas a um número pequeno de pessoas, no geral nobres, sacerdotes e
escribas, ressalta Horcades (2004). Aos dois primeiros a escrita era a garantia de
manterem seus nomes e doutrinas gravados; os últimos por se tratar de seu
ofício.
De acordo com Horcades (2004), por vola de 2000 a.C., existia quatro
escritas mais importantes no Oriente Médio: a pictográfica dos hititas, os
hieróglifos, uma escrita de Micenas e a cuneiforme suméria. Outra escrita que
também se destaca e é referenciada por Horcades (2004) é a protocanaanita que
combina elementos dos hititas, egípcios, Micenas e sumérios, constituindo-se o
Alfabeto Fenício que evolui ao ser absorvido pela Grécia, transformando-se em
grego arcaico (p.20).
Surge, então, o livro, na época em dimensões extravagantes e
impossível de portar, artigo de luxo e muito incomum semelhante ao Códice
(Códex). Fabricar um livro era a grande obra de um rei uma vez que a
humanidade desconhecia a impressão. Nessa empreitada a equipe era dividida
em copistas, pesquisadores, tradutores, iluministas e ganhavam vida nos ateliês
dos escribas. Uma conquista que se podia comparar com a de um livro, por
exemplo, eram as cruzadas ou outros feitos grandiosos (HORCADES, 2004).
Na Idade Média há uma significativa procura por livros menores e
portáteis talvez pela necessidade de a Igreja melhor difundir a doutrina católica,
consequentemente, a largura das letras diminui gradualmente. Surge, assim, nos
dizeres de Horcades (2004, p.28), a letra gótica solene e severa, trazendo em sua
expressão

todo

o

formalismo

da

era

inclusive

a

Inquisição

católica,

acompanhando a expressão da arquitetura conforme visualizado abaixo:
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Fig. 6: Escrita gótica abaixo e arquitetura gótica acima.
Detalhe: a escrita acompanha o estilo de época
ép
Fonte: HORCADES (2004)

A Renascença desponta trazendo consigo mudanças de concepção e o
homem começa a refletir o seu papel no mundo, passando a repensar e valorizar
a sociedade e valores como moral, estética, arte, filosofia e religião. Isso
repercute
te na tipologia das letras que acompanham a introdução da perspectiva
nos desenhos e outros efeitos como luz e sombra (Op. Cit., p.34-36).
p.34
De todas as
mudanças concernentes a arte da letra ao longo do tempo, a figura de maior
destaque que surge na Renscença,
Renscença, indubitavelmente, foi Johannes Gutenberg (ou
Johann Gensfleisch zür Laden), um ourives de nível elevado que desvenda os
segredos dos metais. Através de sua arte engenhosa, o artista inaugura os tipos
móveis e elabora a primeira versão impressa da bíblia que é o primeiro livro
impresso do mundo (Idem, p.49):
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Fig. 7: Página da bíblia de Gutenberg
Fonte: HORCADES (2004)

O texto impresso foi a grande revolução da escrita depois de sua
descoberta. Abaixo, seguem ilustrações da produção do livro impresso:
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Entalhe da punção

Impressão

Fundição de tipos

Encadernação

Fig. 8: Fabricação de livro impresso após a inserção dos tipos móveis
Fonte: HORCADES (2004)

Com a descoberta dos tipos móveis, assevera Horcades (2004), um
choque estilístico é instaurado: livro manuscrito versus livro impresso, sendo
estes desmerecidos
erecidos pelos possuidores, ou seja, há uma resistência quanto a
aceitação do novo (impresso) o mesmo impacto que hoje se vive entre o impresso
e o digital. Aqui, é possível estabelecer um diálogo com Chartier (1998) quando
da revolução ocasionada pelo advento
advento da impressão que provoca diminuição nos
custos de produção. Contudo, para o estudioso essa revolução não é tão absoluta
pelo fato de tanto o livro manuscrito como o livro pós-Gutenberg
pós Gutenberg

terem se

baseado nas mesmas estruturas fundamentais – as do Códex.
Códex Aspectos como
paginação, sumário, índice existem desde a fase manuscrita que é herdado por
Gutenberg e, posteriormente, pelo livro moderno (CHARTIER, 1998, p.7-8).
p.7
O leitor da hodiernidade deixa de ser observado como um sujeito
passivo e inerte e a própria
própria leitura passa por um processo de dinamização. Agora
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leitor e autor dialogam mais aberta e francamente e aquele, segundo Lévy (2011),
atualiza o(s) texto(s) no momento da leitura, ou seja, “[...] a inteligência do leitor
levanta por cima das páginas vazias uma paisagem semântica móvel e
acidentada [...]” (p.35) o que significa que os sentidos não estão e nem são
dados a priori, e sim quando (re)lidos. E continua (Op. Cit., p.35-36):
Em primeiro lugar, o texto é esburacado, riscado, semeado de
brancos. São as palavras, os membros de frases que não
captamos (no sentido perceptivo mas também intelectual do
termo). São os fragmentos de texto que não compreendemos, que
não conseguimos juntar, que não reunimos aos outros, que
negligenciamos. De modo que, paradoxalmente, ler, escutar, é
começar a negligenciar, a desler ou desligar o texto.
Ao mesmo tempo que o rasgamos pela leitura ou pela escuta,
amarrotamos o texto. Dobramo-lo sobre si mesmo. Relacionamos
uma à outra as passagens que se correspondem. Os membros
esparsos, expostos, dispersos na superfície das páginas ou na
linearidade do discurso, costuramo-los juntos: ler um texto é
reencontrar os gestos têxteis que lhe deram seu nome.

A fala de Lévy (2011) está diretamente associada ao pensamento de
Zilberman (2001, p.118-119) que também nos permite inferir a proatividade
advinda do leitor atual e o desnudamento da interioridade do eu ocasionada pelo
diálogo (também proativo) entre leitor e autor e que este executa de maneira mais
assertiva através da porosidade do papel ou seu esburacamento:
A linearidade com que as palavras se apresentam é enganadora,
porque, entre umas e outras, escondem-se lacunas, como se os
espaços vazios não fossem visíveis a olho nu. O tecido literário é
fino e delicado, mas não maciço: contém orifícios, mimetizando a
porosidade constitutiva do papel, e por essa superfície propensa à
absorção do outro penetra o leitor.

Por não ser duro, engessado, o papel permite a comunicação
constante entre os entes discursivos em questão (leitor/autor e vice versa),
fazendo com que ambos sejam absorvidos mutuamente. Para que melhor se
compreenda a ideia defendida por Lévy (2011, p.22-23), tomemos como exemplo
o seguinte fragmento extraído da obra Nove, Novena, trecho do conto Um ponto
no círculo de Lins (2006, p.22-23):
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Quanto à minha vida, tento convertê-la em círculo e encontrar o
Ponto, situado no triângulo e no quadrilátero, ponto a que aludiam
os talhadores góticos de pedra, para quem, se não alcançamos tal
ciência, será em vão todo esforço no sentido da lógica e da
harmonia. Por isto exulto ao perceber que o homem, a quem pela
primeira vez encaro, tem um olho de vidro. Não se fazem olhos de
vidro para ver, como os olhos autênticos, o transitório das coisas.
Eles imitam o orgânico e suprem vazios com sua neutra e
específica existência. A perfeição de tão frágeis objetos está no
rigor técnico, no ajustamento ao tecido vivo, na ausência de
asperezas, no brilho discreto e sobretudo em não ver. Equivocamse, portanto, os que lamentam a cegueira de tais peças,
esquecidos de que elas não foram concebidas para ser videntes e
corruptíveis. Os olhos de vidro são contempladores abstratos do
eterno. Assim talvez não se perca, diante desse homem, meu lado
geométrico.

Eis aqui um dos momentos em que só se pode compreender e criar o
cenário após amarrotar bem o texto, dobrá-lo sobre si mesmo para que se
desvele o que realmente se passa. No trecho, o autor destaca o quadrilátero e o
triângulo, figuras geométricas (e também imagens). A primeira, designando o
gênero masculino e a última a singularidade da personagem feminina. Ambos
procedem ao encontro amoroso (e sexual) em um quarto (também quadrilátero)
na Rua Gervásio Pires, como mencionado na narrativa. Nesse espaço, triângulo e
quadrado se fundem no ponto que fará penetrar o círculo.
Outra figura destacada no fragmento é o olho de vidro da mulher. Para
ela o olho de seu parceiro capta sua imperfeição, sua deficiência, sua limitação, o
que possui de inacabado. Já o olho de vidro contempla, vislumbra o eterno, o
porvir, o devir, concedendo, pois, a oportunidade da catarsis de sua realidade.
O texto digital tem como suporte a tela, um objeto que não é mais
manuseado diretamente pelo leitor. A estruturação, organização e distribuição do
texto e imagens não são as mesmas que o leitor do livro em rolo da Antiguidade
se defrontava ao ler horizontalmente e linearmente ou o leitor medieval, moderno
e da atualidade do livro manuscrito ou impresso (CHARTIER, 1998, p.12). Essa
constatação permite a inquietação a respeito de ser o livro digital a revolução das
revoluções. O que se pode observar é que toda descoberta ocasiona otimizações
e potencializações de dada realidade, contudo, seria correto afirmar que o último
estágio de aperfeiçoamento é a maior de todas as revoluções e/ou
transformações pelas quais um objeto passou?
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1.2.1. Do Papel ao Digital
Nos dizeres de Chartier (1999) inúmeras comparações têm sido feitas
entre os avanços promovidos pelas Novas Tecnologias da Informação e
Comunicação e a inovação promovida por Gutenberg e que são dois momentos
de auge no avanço da escrita. Isso leva a crer que o processo da escrita está num
continuum de evolução por acompanhar o modo como as sociedades vivem seus
hábitos, como desenvolvem e utilizam suas tecnologias e como transformam sua
cultura. A escrita segue o mesmo processo evolutivo da humanidade e de sua
história, acrescenta o autor.
As mídias modernas surgem no cenário atual como ferramentas
facilitadoras da escrita, sendo o lápis e papel substituídos pelos meios eletrônicos
e pelas novas formas de escrita. O livro evolui de impresso a eletrônico e mesmo
sendo um objeto fundamental para utilização tendo como suporte o papel, o texto
digital chegou para ocupar um espaço definitivo e revolucionário no processo e
progresso da escrita. É difícil prever até que ponto, em que proporção e
velocidade, a popularização dos livros digitais afetará a publicação dos livros
impressos e se realmente a evolução de um suporte ocasionará a extinção do
outro.
O livro é, indubitavelmente, um dos principais veículos de comunicação
escrita, seja através de conteúdos científicos ou literários. De acordo com Martins
(1996, p.242), o livro é um objeto valioso e detentor de muitos predicados:
[...] o livro guarda a sua superioridade própria e venerável de
veículo privilegiado, de forma pela qual a ideia se materializa e
transmite. Assim, tanto quanto possível, o livro deve ser belo e
valioso inclusive como objeto e deve ser agradável à vista e ao
tacto, como é agradável à mente. Reduzi-lo à condição de mera
mercadoria é vilipendiá-lo, é humilhá-lo na sua natureza e, o que é
pior, é tornar o homem indigno dele.

Os suportes para o texto digital e a confecção da escrita eletrônica são
diversos. Novas ferramentas de hardware e software que possuem recursos
facilitadores do processo de escrita não param de surgir no mercado. São pacotes
de aplicativos nos quais é possível criar textos formatados ou com recursos cada
vez mais sofisticados de editoração eletrônica que vão desde editores de texto
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simples como Notepad ou Microsoft Word, até ferramentas como o Adobe
InDesign.
De acordo com o posicionamento de Chartier (1999), a revolução do
texto eletrônico será também uma revolução da leitura. Ler sobre uma tela não é
ler um códice. Abrem-se possibilidades novas e intensas, a representação
eletrônica dos textos modifica totalmente a sua condição, ou seja, ela substitui a
materialidade do livro pela imaterialidade de textos virtuais, conforme aponta
Chartier (1999, p.13):
A inscrição do texto na tela cria uma distribuição, uma
organização, uma estruturação do texto que não é de modo algum
a mesma com a qual se defrontava o leitor do livro em rolo da
Antiguidade ou o leitor medieval do livro manuscrito ou impresso,
onde o texto é organizado a partir de sua estrutura em cadernos,
folhas e páginas.

Enfim, surge a Internet que assinala mais uma revolução da escrita. A
Web é o meio de comunicação em massa que proporciona a difusão da
comunicação em tempo real. Agora, segundo Marcuschi (2002), o texto assume
novas e grandiosas proporções e a leitura irrompe a linearidade e a
territorialidade, passando a ser uma navegação digital marcada pela fluidez,
desterritorialidade, permitidas pelo novo suporte. Não que não haja possibilidade
dessas características no suporte impresso. Contudo, esse novo suporte
(re)afirma esses procedimentos de leitura.
O hipertexto é a nova roupagem da escrita e a leitura ganha novos
horizontes. O ato da escrita se dá virtualmente com o uso do celular, tablets e
outros dispositivos eletrônicos. O hipertexto desconstroi a planificação da escrita e
une conteúdos diferenciados na construção da escrita, agora totalmente
digitalizada. De acordo com Marcuschi (2002), pela sua natureza não sequencial
e não-linear, o hipertexto afeta não somente a maneira como lemos, uma vez que
ele possibilita múltiplas entradas e múltiplas formas de prosseguir, mas também o
modo como escrevemos. De acordo com Lévy (1999, p.46), a escrita e a leitura
invertem seus papeis e funções: “A partir do hipertexto, toda leitura tornou-se um
ato de escrita”.
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1.2.2. Era Digital: Impactos nos modos de leitura

Cada patamar que a escrita alcança desde sua criação gera
necessidade de (re)adaptação, fazendo com que se originem novas maneiras de
leitura e novos perfis de leitores. Nos rolos da Antiguidade, as ideias eram
dispostas linear e horizontalmente, permitindo que o leitor se posicionasse da
mesma maneira. Esse comportamento “passivo” é herdado pelo livro manuscrito
e, posteriormente, pelo livro impresso inaugurado por Gutenberg. Nessa nova
fase, leitor e autor abandonam o “ócio”, quietude e horizontalidade do processo de
leitura e se inserem no “barulho”, no “emaranhado” de informações que se
intensificam, acompanhando a fluidez, rapidez e dinamicidade do momento
ocasionando fato análogo ao que se presenciou quando do surgimento da
imprensa, segundo Villaça (2002, p.17):
A complexidade corporificada nas mediações é por nós revisitada
no momento do surgimento da imprensa, no momento da
aceleração do processo com a introdução da rotativa e, na
atualidade, quando os lugares de produção e reprodução sofrem
novo abalo.

A passagem da cultura impressa à eletrônica acontece pela abertura
de um canal, como sempre, oferecido pela arte em geral e a criação literária como
o local onde se lê as inscrições da subjetividade (Ibidem). Segundo MartinBarbero (1997), a crise que nos constitui “[...] não é só um fato social, e sim uma
razão de ser, tecido de temporalidades e espaços, memórias e imaginários que
até agora só a leitura soube exprimir [...]” (VILLAÇA, 2002, apud MARTINBARBERO, p.259).
As constantes e intensas transformações no universo da escrita
levaram Marshall McLuhan a profetizar o fim da “galáxia Gutenberg” e a
instituição de uma “aldeia global” eletrônica e planetária, especialmente as
surgidas a partir dos anos 60 como o cabeamento dos sinais de TV, as redes de
satélites de comunicação, surgimento do vídeo portátil e na sequência o gravador
doméstico, a microinformática, telemática, redes digitais integradas, TV interativa,
celulares, HD TV, etc. (VILLAÇA, 2002, p.17-18).
Pode-se perceber claramente que, na transposição de cada fase pela
qual o livro passa desde sua invenção, há uma crescente preocupação com o
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aperfeiçoamento e a chegada a uma forma mais eficazmente elaborada que é o
legado de toda descoberta (e não acontece diferente quando a humanidade
vislumbra e adentra a fase do livro digital). Nesse prisma, Villaça (2002, p.18)
comenta:
O livro eletrônico pode ser avaliado de diversos ângulos: facilidade
de compilação em termos espaciais, enriquecimento multimídia,
qualidade da dimensão interativa, nível de liberdade propiciado,
qualidades que se distribuem com maior ou menor ênfase nos
diferentes suportes.

O livro eletrônico potencializa todas as fases anteriores, exigindo novos
procedimentos de leitura o que impactua nos perfis de leitor e autoria. Requer
uma leitura dinâmica, fluida e descomprometida da linearidade e horizontalidade
de outrora. Há uma reaproximação do texto com o diálogo ou com a conversação
devido ao seu caráter fluido, desterritorializado, dinâmico, afinal o texto perde sua
fixidez e vai ao encontro do leitor para que seja atualizado ou amassado e
amarrotado, mergulhado no mundo oceânico do ciberespaço. Lê-se em iPads,
iPhones, e-books, PC, Notebooks, celulares, etc. e não apenas em suporte único.
Essas considerações estão coadunadas ao pensamento de Lévy (2011, p.39) a
respeito do texto contemporâneo:
Pois o texto contemporâneo, alimentando correspondências online e conferências eletrônicas, correndo em redes, fluido,
desterritorializado, mergulhado no meio oceânico do ciberespaço,
esse texto dinâmico reconstitui, mas de outro modo e numa escala
infinitamente superior, a copresença da mensagem e de seu
contexto vivo que caracteriza a comunicação oral. De novo, os
critérios mudam. Reaproximam-se daqueles do diálogo ou da
conversação: pertinência em função do momento, dos leitores e
dos lugares virtuais; brevidade, graças à possibilidade de apontar
imediatamente as referências; eficiência, pois prestar serviço ao
leitor (e em particular ajuda-lo a navegar) é o melhor meio de ser
reconhecido sob o dilúvio informacional.

De fato, o caráter digital faz do modelo atual de livro ser algo inovador
e o padrão que superou o que se pretendia ao haver a necessidade de
substituição dos livros manuscritos que eram imensos e difíceis de serem
transportados. Vê-se que o livro alcança um elevado padrão de potencialidade no
momento presente. Porém, há críticas a esse respeito. Ora, em 1999 ocorre o
lançamento do primeiro livro eletrônico do mundo, o RocketeBook, que prometia
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poupar espaço e transformar hábitos de leitura, fazendo com que estudiosos e
especialistas apostassem que seria essa uma revolução análoga a provocada por
Gutenberg quando da invenção da imprensa. Segundo Villaça (2001, p.20), isso
ainda não aconteceu em virtude dos processos adaptativos requeridos para essa
passagem.

A

autora

se

posiciona

criticamente

acerca

dessa

questão,

mencionando o nível de interatividade oferecido pelo suporte eletrônico:
As características, qualidades e limitações e, por que não as
inquietações trazidas pelo livro eletrônico, podem ser melhor
avaliadas se distinguirmos o livro on-line, o tipo e a qualidade de
interatividade oferecida; o e-book e a possibilidade de proteção
dos direitos autorais com sua versão portátil, e o CD-Rom que, se
traduz o enriquecimento do som e da imagem, representa, por
outro lado, com links programados, uma limitação diante da maior
liberdade que tinha o leitor tradicional em suas associações.

O advento da era digital gera impactos significativos no modo de leitura
e de produção. Como visto anteriormente, a leitura vê-se desterritorializada que,
nas palavras de Villaça (2002), se trata de “[...] um afastamento do corpo vivido
tradicional e individual, e um desligamento do lugar, da terra e tarefas não verbais
[...]” (p. 64). Agora, com a presença do suporte eletrônico e de sua estrutura
agregativa na qual inúmeros recursos inovadores entram em cena: imagens em
movimento, animação das próprias palavras, presença de vozes, páginas com
várias saídas, surge o modelo hipertextual – o hipertexto. O suporte digital, como
afirma Lévy (2011), permite novos tipos de leituras (e de escritas) coletivas.
Entretanto, há limitações. De acordo com Villaça (2001), o leitor tradicional
dispunha de maior liberdade. Fato este oposto ao leitor de suporte digital que
navega por links programados. Portanto, até que ponto que o novo suporte pode
ser considerado como absoluto?
A terminologia hipertexto surge como definidora dos textos dispostos
na Web que apresentam hiperlinks que, por sua vez, conduzem o leitor navegador
a outras enunciações e assim sucessivamente por pontos de convergência que
Lévy (2011) chama de nós e que Deleuze e Guattari (2011, p.28) chamaram de
Rizomas que se opõem às linhas de articulação e segmentaridade por serem
linhas de fuga, movimentos de desterritorialização e desestratificação. Para os
autores o Rizoma é uma antigenealogia:
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O livro não é a imagem do mundo segundo uma crença enraizada.
Ele faz rizoma com o mundo, há evolução aparalela do livro e do
mundo, o livro assegura a desterritorialização do mundo, mas o
mundo opera uma reterritorialização do livro, que se
desterritorializa por sua vez em si mesmo no mundo (se ele é
disto capaz e se ele pode).

O hipertexto – modalidade de texto – não mimetiza a realidade
segundo Deleuze e Guattari (2011, p.43), mas se trata de um mapeamento em
virtude de ser o mapa aberto, conectável em todas as suas dimensões,
desmontável, reversível e suscetível de receber alterações constantemente,
diferente do decalque que é completamente fechado e irreversível:
O rizoma é uma antigenealogia. É uma memória curta ou uma
antimemória. O rizoma procede por variação, expansão,
conquista, captura, picada. Oposto ao grafismo, ao desenho ou à
fotografia, oposto aos decalques, o rizoma se refere a um mapa
que deve ser produzido, construído, sempre desmontável,
conectável, reversível, modificável, com múltiplas entradas e
saídas, com suas linhas de fuga.

O rizoma surge com forte posicionamento contra sistemas centrados (e
até policentrados), de comunicação hierárquica e ligações preestabelecidas, ou
seja, trata-se de um sistema acentrado não hierárquico e não significante, sem
memória organizadora, sem autômato geral, sendo definido unicamente por uma
organização de estados (Ibidem). O hipertexto se conecta com outros
infinitamente através do que Deleuze e Guattari (2011, p.48) chamam de Platô –
toda multiplicidade conectada com outras hastes subterrâneas artificiais de
maneira a formar e estender um rizoma, que por sua vez, não inicia e nem conclui
nada, apenas se encontra no meio entre as coisas (intermezzo).
Retomando a leitura do conto realizada anteriormente, pode-se
constatar que a escrita de LINS (2006) rompe com a linearidade, gerando
fragmentos, imagens – leitura hipertextual – e cada fragmento, imagem formados
formam o todo maior nessa somatória de elementos – e que nos permite retomar
a metáfora do olho em Um ponto no círculo – tudo podendo ver. Em contrapartida,
se as partes se unem desvencilhando-se umas das outras, possibilitando outras
conexões (dobraduras, pregas) podemos estabelecer um link com Deleuze e
Guattari (2011, p.19-43) em se tratando da ideia de rizoma:
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Num livro, como em qualquer coisa, há linhas de articulação ou
segmentaridade, estratos, territorialidades, mas também linhas de
fuga, movimentos de desterritorialização e desestratificação. [...] É
uma multiplicidade – mas não se sabe ainda o que o múltiplo
implica.
[...] O rizoma é uma antigenealogia. É uma memória
memó curta ou uma
antimemória. O rizoma procede por variação, expansão,
conquista, captura, picada. Oposto ao grafismo, ao desenho ou à
fotografia, oposto aos decalques, o rizoma se refere a um mapa
que deve ser produzido, construído, sempre desmontável,
conectável,
nectável, reversível, modificável, com múltiplas entradas e
saídas, com suas linhas de fuga.

Para os filósofos da linguagem anteriormente citados um texto se
constitui de corpos sem órgãos que se ligam e se entrelaçam a outros corpos sem
órgãos. O que importa
mporta não é “[...] o que um livro quer dizer [...], mas sim “com o
que ele funciona, em conexão com o que ele faz [...] em que multiplicidades ele se
introduz e metamorfoseia a sua, com que corpos sem órgãos ele faz convergir o
seu [...]” (Ibidem, p.18) conforme bem ilustra a figura:

Fig. 9: Ilustração de Espen Aarseth sobre o hipertexto (jogo da narrativa)
Fonte: http://mediasnarratives.blogspot.com.br/2010/11/hipertexto-hipertexto-nada
http://mediasnarratives.blogspot.com.b
nada-mais-e-do.html Acesso
em 21-10-2012.

EspenAarseth chama o hipertexto de “jogo da narrativa” por ele se
aproveitar da propriedade interna dessa mídia. As regras para os leitores num
“jogo de narrativa” pode ser descrita
descrita por parâmetros de interatividade externa e
exploratória:
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Externa porque os leitores não fazem parte da história como
personagens ou elenco e porque os leitores tomam a perspectiva
de “deuses”, eles consideram o texto mais como um banco de
dados que pode ser acessado do que como um mundo no qual
podem estar inseridos. Ele também é mais exploratório do que
ontológico por que o caminho de navegação dos leitores não afeta
os eventos da narrativa, mas afeta somente a maneira que o
padrão narrativo emerge na mente desse espectador. (AARSETH,
http://mediasnarratives.blogspot.com.br/2010/11/hipertextohipertexto-nada-mais-e-do.html acesso em 26-10-2013)

A dinâmica das descobertas difere para cada jogador, mas ela não
afeta a estrutura que eles reúnem. Da mesma maneira que o quebra-cabeça
subordina as imagens ao processo construtivo, a interatividade externaexploratória dá ênfase à própria narrativa a favor dos jogos de descoberta, afirma
o estudioso.
A evolução da linguagem em suas diversas modalidades traz consigo o
advento das novas Tecnologias da Comunicação: as Mídias Digitais. Nesta nova
era da informação, a característica marcante é a digitalização desta que, segundo
Coutinho e Silveira Jr. (2008, p.141), são as “[...] novas transformações de textos,
imagens e sons em linguagem binária, através da codificação 0 e 1 [...]”.
De acordo com os estudiosos, a hipermídia juntamente com seus
recursos

multicódigos,

acrescenta

novas

possibilidades

ao

cenário

comunicacional por congregar as três matrizes da linguagem: visual, sonora e
verbal.
Surge, enfim, a noção de hipertexto que tem como precursor Vannevar
Bush que afirma que o hipertexto reproduz a estrutura da mente humana. Lévy
(1993, p.33) comunga da ideia de Bush e define o hipertexto nos seguintes
termos:
[...] um conjunto de nós ligados por conexões. Os nós podem ser
palavras, páginas, imagens, gráficos ou partes de gráficos,
sequências sonoras, documentos complexos que podem eles
mesmos ser hipertextos. Os itens de informação não são ligados
linearmente, como em uma corda com nós, mas cada um deles,
ou a maioria, estende suas conexões em estrela, de modo
reticular. Navegar em um hipertexto significa, portanto, desenhar
um percurso em uma rede que pode ser tão complicada quanto
possível. Porque cada nó pode, por sua vez, conter uma rede
inteira.
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Há, como podemos verificar, uma ruptura com a linearidade,
horizontalidade seja ela discursiva, textual e até mesmo do próprio pensamento.
O sistema se constitui em rede, em inúmeros rizomas, interrelações de infinitos
corpos vazios, de nós, em cascata impulsionado, não por uma força centrípeta –
que atrai para o centro –, mas centrífuga, tendo o receptor como o centro das
conexões, “[...] fazendo ele mesmo suas relações simbólicas e cognitivas, através
de um processo rizomático de escolhas [...]” (COUTINHO e SILVEIRA JR., 2008,
p.145).
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2. HIPERTEXTO E HIPERMÍDIA NAS ESFERAS IMPRESSO E DIGITAL
Nesta seção, serão analisados o hipertexto e a hipermídia nas
instâncias impresso e digital, destacando-se o hipertexto como um lócus a mais
da escrita, o redesenho das relações leitor/livro/leitura proporcionado pela
presença hipertextual e midiática, o internetês como linguagem norteadora dos
novos padrões textuais em determinado suporte e, por fim, o dualismo impresso
vs. digital na tentativa de demonstrar a presença das tecnologias hipertextuais e
hipermidiáticas em ambos os suportes, tendo sido potencializada sobremaneira
por este último.
A escrita, como se pode depreender dos comentários até aqui
expostos, abandona a total linearidade, horizontalidade e territorialização,
deixando para trás um modus faciendi contínuo, sem pontuação, marcas de
parágrafo, paginação ou índice, evoluindo para um estágio de organização
arborescente (Cf. Deleuze e Guattari, Mil Platôs, editora 34, 2.ª ed., São Paulo,
2011, p.36) e de hierarquização dos conteúdos que são marcas do pensamento
formal.
Com o advento do ciberespaço, a escrita passa por novo processo de
evolução, rompendo com os esquemas arborescentes e hierarquizados, tornandose rizomorfa: “Ser rizomorfo é produzir hastes e filamentos que parecem raízes,
ou, melhor ainda, que se conectam com elas penetrando no tronco, podendo
fazê-las servir a novos e estranhos usos” (DELEUZE e GUATTARI, 2011, p.34).
Segundo os autores, os esquemas arborescentes mimetizam a execução da força
centrípeta na qual o entorno é atraído para o centro e onde as ações deste
mesmo ponto emanam. Para eles, a escrita alcança uma fase em que não se
pode ceder ao secularismo:
Estamos cansados da árvore. Não devemos mais acreditar em
árvores, em raízes ou radículas, já sofremos muito. Toda a cultura
arborescente é fundada sobre elas, da biologia à linguística. Ao
contrário, nada é belo, nada é amoroso, nada é político a não ser
que sejam arbustos subterrâneos e as raízes aéreas, o adventício
e o rizoma. (Ibidem)

A escrita e, consequentemente, a leitura, veem-se reconfiguradas por
novas maneiras de expressão e posicionamento. Há a visível desterritorialização
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e descentralização da leitura, passando para o nível hipertextual e rizomático que,
diferentemente do esquema arborescente, suas raízes “[...] conectam um ponto
qualquer com outro ponto qualquer e cada um de seus traços não remetem
necessariamente a traços de mesma natureza”. (Op.cit. p.43)
Esta concepção se coaduna à conceituação de hipertexto feita por
Lévy (1993, p.33):
O hipertexto é um conjunto de nós ligados por conexões. Os nós
são conteúdos apresentados em palavras, imagens, gráficos,
sequências sonoras, textos mais complexos que, por sua vez,
também podem se configurar em novos hipertextos.

Como precursora do hipertexto, pode-se destacar a enciclopédia que
não requer uma leitura linear e/ou horizontal, possibilitando o leitor acessar a
informação, o conteúdo, de acordo com seu interesse próprio. Com o advento do
suporte digital e seus inúmeros blocos, foram acrescidos sons e imagens fazendo
com que a leitura do hipertexto passasse a ser midiática, daí o emprego do termo
hipermídia que é a fusão do hipertexto e dos recursos midiáticos em um só
espaço e ao mesmo tempo.
Na sequência, será analisado mais detalhadamente o hipertexto como
maneira de leitura e, portanto, de escrita que alcança um patamar deveras
elevado desde sua criação. Nesse ínterim, aspectos como leitor e autoria estarão
sujeitos a análise a fim de que se destaque o tipo de leitor e os níveis de leitura da
atualidade.
2.1.

Hipertexto: um lócus a mais da escrita

Como já mencionado em seções anteriores, o hipertexto não é apenas
um mecanismo do suporte digital ou um tipo de configuração textual, antes,
porém, é uma maneira de leitura, de posicionamento e de produção. Sua chegada
altera as relações outrora estabelecidas entre autor e leitor, produção e consumo.
Os papeis são redefinidos e novas competências desenvolvidas para a escrita e a
leitura.
Veja-se, por exemplo, a narrativa. Esta não mais se estrutura em
COMEÇO – MEIO – FIM, mas contempla diversos pontos de vista. Nesse
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processo de criação e leitura, há um descomprometimento com linearidade,
cronologia, etc.; não há mais uma burocracia na sucessão dos fatos. Nota-se
Nota
o
uso de flashbacks, Déjà vus,
vus, notas remissivas e evocativas através das quais o
leitor
itor (ou espectador) vai unindo as peças de um grande quebra cabeça,
tateando, deduzindo e articulando os vários nós (LÉVY, 1993), iniciando por onde
desejar, ou fazendo rizoma, segundo Deleuze e Guattari (2011), possibilitando um
diálogo Just-in-time entre
e os atores aqui expostos.
O leitor pode optar por seguir os links (ou não). Tudo depende de sua
vontade e interesse, ou seja, o texto vai sendo construído pelas escolhas do leitor
e os links vão conduzindo o leitor a novos textos, novos universos de leitura,
leitu
fazendo com que o texto não seja mais um bloco engessado, duro, rígido, e sim
metamorfo:

Fig. 10: Características do Hipertexto
Fonte: Disponível em
http://blog.clickgratis.com.br/tecnologiaeduc2012/425880/As+Linguagens+da+INTERNET,+O+HIPER
TEXTO..html acesso em 15-05-2013.
15

Nesse cenário, surgem também as hipermídias que possibilitam a
interação do leitor com os diversos estímulos e em
em qualquer ordem, como por
exemplo, visuais, sonoras, etc. bem como a integração das características do
hipertexto agregadas à multimídia interativa. Assim, o usuário vislumbra novo
método de acessar a informação e gerar conhecimento.
Nas palavras do professor
professor Gosciola (2007, p.107), a hipermídia
consiste em:
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Um conjunto de meios que permite acesso simultâneo a textos,
imagens e sons de modo interativo e não-linear, possibilitando
fazer links entre elementos de mídia, controlar a própria
navegação e, até, extrair textos, imagens e sons cuja sequência
constituirá uma versão pessoal desenvolvida pelo usuário.

O estudioso considera a hipermídia como o meio e a linguagem das
mídias, em outras palavras, meio de expressão destes recursos que fazem parte
os sistemas de comunicação funcionais, a internet, a TV interativa, assim como
suas interfaces. A hipermídia prevê uma notável interação do usuário a fim de
compor um caminho não linear e descentralizado.
A narrativa agora se vê com elementos inovadores e instigantes devido
ao fluxo das hipermídias como elenca Polange em seu artigo Texto, Hipertexto e
Hipermídia: Uma metamorfose ambulante. Exemplo disso se vê nos filmes
ButterflyEffect (Efeito Borboleta), 21 Grams (21 Gramas) e Corra, Lola, Corra
(Anexos 2 a 4, p.152-155), onde fica difícil demarcar a ordem linear começo-meiofim.
Nessas obras cinematográficas, as cenas iniciais são compreendidas
no final além de haver a inserção de elementos digitais que não mais permite a
distinção do que é real e do que é construído. A decupagem – no audiovisual, no
cinema e na comunicação, a divisão do planejamento de uma filmagem em
planos e cortes – é outro recurso que aparece, sendo possível acompanhar as
cenas com mais ritmo, por diferentes ângulos e também a questão da
profundidade de campo que são informações emitidas ao fundo tão importantes
quanto às do primeiro plano. Pode-se ressaltar, também, a elipse que é a
passagem de tempo não linear. Esses são alguns elementos que se pode
identificar e que marcam a ruptura da tradição da escrita.
Outra contribuição importante é a de Nora Paul (apud Polange op. cit.,
p.69) que afirma que a narrativa digital possui uma taxonomia composta pelos
seguintes elementos:

51

Mídia: forma de expressão ao vivo ou gravada e editada.
Ação do usuário: ação de quem assiste ou muda o processo.
Depende da possibilidade de escolhas para mudanças mais
determinadas ou flexíveis.
Relacionamento do usuário: pode ser aberto ou fechado. Aberto
se permite intervenção no conteúdo e/ou outros personagens,
fechado se fixo e linear.
Contexto: oferece ou não conteúdo adicional por meio de links. A
narrativa pode ser hipermidiática, com uso de links, ou autoexplicativa. Os links podem ser embutidos ou paralelos, internos ou
externos,
suplementares
e/ou
duplicativos,
contextuais,
relacionados ou recomendados. Pode oferecer ou não a
possibilidade de viver um personagem num ambiente independente
ou não.
Comunicação: pode ser unidirecional ou bidirecional, linear ou com
múltiplas entradas. Pode oferecer a possibilidade de o usuário se
mover do conteúdo para um espaço de comunicação (chat, lista de
discussão, e-mail). A comunicação será de um-a-um, um-paravários, vários-para-um e muitos-para-muitos. Quanto ao
direcionamento, a comunicação pode ser síncrona ou assíncrona,
com ou sem moderação (supervisão e/ ou edição). Em relação ao
objetivo, pode ser troca de informações, registro e/ou comércio.

A navegação é ferramenta crucial para as hipermídias por ser ela o
veículo condutor a diferentes nós e articulações nas malhas do texto e que
permite a quebra da linearidade e a condução do leitor a diferentes contextos e/ou
enunciações.
Além de todas essas possibilidades e recursos da hipertextualidade,
pode-se destacar um acontecimento que é a marca da potencialidade dessa
modalidade de leitura/escrita: a cooperação. Segundo Primo e Recuero (2006
apud AQUINO, 2007, p.3):
O hipertexto passou por três momentos. No primeiro encontramos
processos hipertextuais praticado nos termos impressos; no
segundo temos as páginas web, criadas por programadores, onde
os usuários comuns da Internet podem, na maioria das vezes, não
mais do que realizar uma navegação não-linear por entre as
trilhas hipertextuais; e no terceiro, finalmente, o que seria a prática
convergente com, mas também além daquela sonhada por
autores como Ted Nelson e Vannevar Bush, a prática de um
hipertexto construído de forma colaborativa, que se caracteriza na
web 2.0 cuja principal característica é a cooperação.

Resta

devidamente

comprovado

que

a

instância

hipertextual

precursora da fase digital é o suporte impresso, ou seja, o hipertexto não é
apenas um hyperlink disposto em uma página da Web, mas sim uma maneira de
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leitura/escrita potencializada e pragmática através da qual o indivíduo adere ao
que lhe aprouver de acordo com sua vontade e utilidade para o cumprimento de
seus objetivos.

2.2.1. Hipertexto e os Gêneros Emergentes
Para melhor compreensão a respeito da temática abordada no
presente estudo, cuidou-se de se traçar um panorama da trajetória da escrita
ressaltando os pontos marcantes em sua evolução. Neste momento, dando
sequência as argumentações realizadas, serão abordados o hipertexto e os
gêneros emergentes, ambos oriundos da nova fase: a Era Digital.
Segundo Marcuschi (2002, p.22), os gêneros “[...] são formas verbais
de ação social relativamente estáveis realizadas em textos situados em
comunidades de práticas sociais e em domínios discursivos específicos.” Os
gêneros, de acordo com o autor, são uma forma de interação e ação social,
atuando como subsídios para a organização social por meio de estruturas textuais
e

ações

retóricas.

São

acontecimentos

textuais

que

funcionam

como

colaboradores da interação sociocultural e que facultam distintas formas de
transmissões comunicativas, cognitivas e sociodiscursivas.
Outra abordagem a respeito dos gêneros é a teoria sociorretórica de
Swales e Bathia (2004) que se preocupa com o significado das ações e dos
eventos para as pessoas, tomando como referência determinada circunstância
social que envolva o uso da linguagem para obter o que se pretende, isto é,
constitui-se um estudo etnográfico. Swales (1990, p.9) afirma em seu estudo que
só é possível compreender gêneros entendendo-se, a priori, a noção de
comunidade discursiva que é definida como “redes sociorretóricas que se formam
a fim de atuar em favor de um conjunto de objetivos comuns”.
Nessa nova era pela qual a escrita baila, traz consigo uma importante
marca: a hipertextualidade, requerendo uma hiperleitura e formação de
hiperleitores capazes de entender e realizar rizoma com o mundo e com eles
mesmos além de fazer emergir novos gêneros textuais peculiares à fase, o
momento de atravessamentos em que se vive, conforme figura abaixo:
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Fig. 11: Diagrama estrutural do espaço narrativo da “Resposta de Karl às Veredas”. As caixas são nós; as linhas com setas
são conexões. A estrutura da área oval sombreada foi adicionada por Karl Crary ao texto anterior (sombreamento
acrescentado).
Fonte: Moulthrop& Kaplan (1994, p. 231).

As novas tecnologias comunicacionais, afirmam Marcuschi
Marcuschi e Xavier
(2010), geram novos ambientes de enunciação e meios também novos tal qual o
que ocorreu com a escrita que gerou inúmeros ambientes e necessidades
específicas para seu uso desde a inscrição na pedra e placas de barro, passando
pelo pergaminho,
nho, papel, até a chegada dos tipos móveis de Gutenberg. E não só
o objeto livro, como também a escrita passam por essas transformações, tal qual
o acontecido com veículos de comunicação como telefone, rádio e televisão.
Logo, antes de se adentrar na esfera
esfera dos gêneros virtuais (ou digitais),
seria necessário um breve comentário acerca dos ambientes ou entornos virtuais
onde aqueles estão situados. Sobre isso, Wallace (2001, p.19-30)
p.19
elenca seis
ambientes da internet que se distinguem dos gêneros por abrigá
abrigá-los e por vezes
condicioná-los:
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(1) Ambiente web (world wide web) – conhecido como WWW ou
WEB, este ambiente é a própria rede uma combinação de
bibliotecas, quiosques, guias, jornais, shoppings, enciclopédias,
catálogos, agendas, currículos pessoais, etc. Trata-se de um
ambiente de buscas de todos os tipos, descentralizado, interativo
e passível de expansão ilimitada.
(2) Ambiente e-mail (correio eletrônico) – meio de comunicação
interpessoal com remessa e recebimento de correspondência
entre familiares, amigos, colegas de trabalho, empresas,
pesquisadores e assim por diante. Ao lado das salas de batepapos, o e-mail é hoje o mais popular ambiente virtual.
(3) Foros de discussão assíncronos – aqui se forma um ambiente
para discussão de temas específicos, listas de grupos e assim por
diante. As relações são continuadas e movidas por interesses
comuns. É um ambiente que envolve vários gêneros.
(4) Ambiente chat síncrono – trata-se dos ambientes e salas de
bate-papos entre várias pessoas simultaneamente ou em
ambiente reservado. Tem vários formatos no estilo de uma
conversação em tempo real. Também vem sendo usado para
aula-chat.
(5) Ambiente mud– o nome vem dos jogos que tinham esses nomes
e eram jogados por pessoas que formavam uma rede de
jogadores. Há outros jogos como o MOO, MUSH que permitem
criar personagem, inserir músicas, falas, etc. São ambientes
interativos.
(6) Ambientes de áudio e vídeo (videoconferências) – são
ambientes em que se tem vídeo e voz síncronos e servem a
várias finalidades, particularmente para conferências. Embora
esteja ainda no início de sua exploração, essa tecnologia é
bastante sofisticada. Quando muito desenvolvidos, esses deverão
trazer grandes novidades e mudar as relações interpessoais hoje
em boa parte anônimas nos chats.

Os itens supracitados, aqui, têm o papel de fazer entender que os
gêneros emergem de ambientes que permitem culturas diversas por ser a internet
um ambiente virtual heterogêneo que Marcuschi e Xavier (2010, p.33) afirmam ser
“[...] uma grande heterogeneidade de formatos e permite muitas maneiras de
operação relativas à participação e aos processos interativos”.
Vejamos agora a análise dos gêneros emergentes nos ambientes
acima relacionados. Não há registros exatos a respeito da quantidade de gêneros
que poderiam ser identificados na mídia virtual. De antemão a listagem que se
apresenta é apenas uma amostra devido à possibilidade de haver mais gêneros
que se encontra em Marcuschi e Xavier (2010, p.34-35):
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1) E-mail – correio eletrônico com formas de produção tópicas e já
padronizadas. Inicialmente um serviço (electronic mail), resultou
num gênero surgiu em 1972/3 nos EUA e está hoje entre os
mais praticados na escrita);
2) Chat em aberto (bate-papo virtual em aberto – room chat) –
inúmeras pessoas interagindo simultaneamente em relação
síncrona e no mesmo ambiente. Surgiu como IRC na Finlândia
em 1988;
3) Chat reservado (bate-papo virtual reservado) – variante dos
room-chats do tipo (2) mas com as falas pessoais acessíveis
apenas aos dois interlocutores mutuamente selecionados,
embora possam continuar vendo todos os demais em aberto;
4) Chat agendado (bate-papo agendado – ICQ) – variante de (3),
mas com a característica de ter sido agendado e oferecer a
possibilidade de mais recursos tecnológicos na recepção e envio
de arquivos;
5) Chat privado (bate-papo virtual em salas privadas) – são os
bate-papos em sala privada com apenas os dois parceiros de
diálogos presentes; uma espécie de variação dos bate-papos de
tipo (2);
6) Entrevista com convidado – forma de diálogo com perguntas e
respostas em um esquema diferente dos dois anteriores;
7) E-mail educacional (aula virtual) – interações com número
limitado de alunos tanto no formato de e-mail ou de arquivos
hipertextuais com tema definido em contatos geralmente
assíncronos;
8) Aula-chat (chat educacional) – interações síncronas no estilo
dos chats com finalidade educacional, geralmente para tirar
dúvidas, dar atendimento pessoal ou em grupo e com temas
prévios;
9) Videoconferência interativa – realizada por computador e
similar a uma interação face a face; uso da voz pela rede de
telefonia ou a cabo;
10) Lista de discussão (mailing list) – grupo de pessoas com
interesses específicos, que se comunicam em geral de forma
assíncrona, mediada por um responsável que organiza as
mensagens e eventualmente faz triagens;
11) Endereço eletrônico – (o endereço eletrônico, seja o pessoal
para e-mail ou para a home Page, tem hoje características
típicas e é um gênero);
12) Weblog (blogs, diários virtuais) – são os diários pessoais na
rede; uma escrita autobiográfica com observações diárias ou
não, agendas, anotações, em geral muito praticados pelos
adolescentes na forma de diários participativos.

Dentre todos, pode-se destacar como os mais comuns os e-mails,
chats (todas as modalidades), listas de discussão, Weblogs e as aulas-chats
realizadas no ensino à distância (modalidade EaD). Caberia também destacar o
Tumblr que é uma espécie de blog, porém mais desenvolvido. O que se percebe
de comum entre os gêneros em questão é o fato de se expressarem através da
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linguagem escrita que se processa com mais informalidade do que de costume
em outros gêneros, menor cobrança em virtude da fluidez, rapidez e dinamicidade
do momento.
Marcuschi e Xavier (2010) em sua análise sobre os gêneros textuais
emergentes se inquietam com questões do tipo: em que os gêneros virtuais
divergem de suas contrapartes reais? Essas divergências são essenciais para
produzirem gêneros novos? Salientam os estudiosos que, na caracterização dos
gêneros emergentes, é o “[...] intenso uso da escrita, dando-se praticamente o
contrário em suas contrapartes nas relações interpessoais não virtuais [...]” (p.36).
Fatores como a produção oral, intervenção verbal não se fazem necessários entre
esses gêneros pela possibilidade de uma interação síncrona, pessoal e direta
pela escrita à distância.
Abaixo, quadro 1 com os gêneros emergentes e suas contrapartes
preexistentes, sugerindo um paralelo formal e funcional entre gêneros novos e
antigos (ou ultrapassados):
Quadro 1 – Gêneros textuais emergentes na mídia virtual
Contrapartes em gêneros preexistentes
Gêneros emergentes

Gêneros já existentes

1

E-mail

Carta pessoal/bilhete/correio

2

Chat em aberto

Conversações (em grupos abertos?)

3

Chat reservado

Conversações duais (causais)

4

Chat ICQ (agendado)

Encontros pessoais (agendados?)

5

Chat em salas privadas

Conversações (fechadas?)

6

Entrevista com convidado

Entrevista com pessoa convidada

7

E-mail educacional (aula por e-mail)

Aulas por correspondência

8

Aula-chat (aulas virtuais)

Aulas presenciais

9

Videoconferência interativa

Reunião de grupo/conferência/debate

10

Lista de discussão

Circulares/séries circulares (?)

11

Endereço eletrônico

Endereço postal

12

Blog

Diário pessoal, anotações, agendas

Fonte: (MARCUSCHI e XAVIER, 2011, p. 37)

Pode-se

observar

que

os

gêneros

emergentes

são

gêneros

hipertextuais devido ao fato de permitirem inúmeros meios de comunicação – as
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mídias ou hipermídias. Através de um e-mail, utiliza-se a escrita, emissão de
imagens, músicas, vídeos, etc. Outro ponto relevante é o caráter rizomático das
leituras através desses gêneros que traduzem bem a maleabilidade e
dinamicidade da era atual.
Retomando o conceito de hipertexto, Xavier (apud Marcuschi, 2011,
p.207-208) diz ser este “[...] uma forma híbrida, dinâmica e flexível de linguagem
que dialoga com outras interfaces semióticas, adiciona e acondiciona à sua
superfície formas outras de textualidade.” Essa é a escrita e a leitura da
atualidade e requer que sejamos autores e atores hipertextuais, hiperpensantes e
rizomáticos, concebendo o hipertexto e suas peculiaridades segundo a
observação de Marcuschi e Xavier (2010, p.208): “[...] enquanto economia de
leitura/escrita revolucionária não usurpadora absoluta do lugar e da relevância do
livro impresso [...]”. O que se pretende destacar é que o modelo hipertextual de
leitura, escrita e autoria não ameaça a existência do livro impresso. Trata-se de
nova tecnologia, potencialidade que emerge para dividir o cenário com as demais
tecnologias advindas de outrora.
Diferente do texto convencional, “[...] o hipertexto não impõe ao leitor
uma ordem hierárquica de partes e seções a serem necessariamente seguidas
[...]” (MARCUSCHI, XAVIER, 2010, p.211). Há caminhos violáveis, pontos de
articulação, não linearidade, ou seja, não comprometimento com a ordem
princípio, meio e fim. Essa não hierarquização do texto leva Marcuschi e Xavier
(2010, p.213) concluírem que “[...] a inovação trazida pelo hipertexto está em
transformar a deslinearização, a ausência de um foco dominante de leitura, em
princípio básico de sua construção [...]”. A deslinearidade já deve ser prevista
desde sua concepção por ser princípio norteador da produção e leitura
hipertextuais. Contudo, isso não significa afirmar que essa modalidade de texto
seja um emaranhado de enunciados justapostos aleatoriamente como um
“mosaico

de

frases

randômicas”

(Ibidem).

Esperét

(1996,

p.151

apud

MARCUSCHI, XAVIER, 2010, p.213) afirma que,
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[...] dentro de um contínuo de linearidade, o hipertexto apresenta
um maior distanciamento das formas tradicionais de
hierarquizações por ser mais flexível na sua formatação visual,
estocagem do material discursivo e, sobretudo, por colocar na
mão do usuário um maior controle sobre a seleção das unidades
de informação.

Mesmo sendo uma modalidade de tecnologia enunciativa que goza de
determinado benefício, – o fato do descomprometimento com o tipo hierarquizado
de leitura – há de se convir que seja necessária certa dose de linearidade para
que não se comprometa sua inteligibilidade, uma vez que “[...] não pode subverter
os níveis de organização das línguas naturais (sintaxe, semântica e pragmática)
utilizada em uma dada sociedade [...]” (MARCUSCHI, XAVIER, 2010, p.214).
O grande nível de potencialização trazido pelo advento do hipertexto é,
sem dúvidas, a emancipação do leitor através dos nós de leitura capazes de diluir
qualquer tipo de contato firmado entre autor e leitor. No momento em que há a
atualização do hipertexto, o leitor (agora hiperleitor) está interligando nós,
religando elos, realizando tentativas de compreensão por ser ele quem decide
qual caminho tomar em busca de seu entendimento. Esse é o legado da
hipertextualidade, o livre arbítrio textual e não só isso, mas também a
dessacralização do autor outrora visto como “[...] autoridade enquanto sujeito
portador de todo crédito científico ou literário [...]” (op. cit. p.217). “Uma vez
membro de determinada casta intelectual, passa a gozar de prestígio e a ser
“canonizado” por seus pares que o legitimam competente para tal e se envolvem
em uma redoma hermeticamente fechada e elitista” (Idem).
O leitor, assim como no conto de Ignácio de Loyola Brandão
apresentado no início dessa pesquisa, vai penetrando a vasta selva até o ponto
em que não pode ser mais visto, conforme aponta Marcuschi e Xavier (2010,
p.219):
O leitor, agora inserido em uma comunidade virtualmente
desterritorializada e potencialmente mais informada terá mais
participação na constituição do seu saber pela maior construção
do sentido do hipertexto que vier a ler, já que poderá verificar
imediatamente o grau de veracidade e fundamentação de certos
argumentos que costumam sustentar posições e ações de
personalidades e instituições que exercem forte influência sobre o
presente e o futuro dos cidadãos da recém-chegada sociedade da
informação.
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Vive-se hoje, como se pode depreender da leitura do fragmento não
apenas a dessacralização da autoria e a independência do leitor, como também a
maleabilidade e fluidez da obra. Essa aliança tripartite proporciona a possibilidade
da instância hipertextual em todos os seus aspectos, fazendo erigir distintos ethé
quer seja dito quer seja discursivo. A desterritorialização não ocorre in loco
unicamente. Trata-se de mudança de postura, de leitura e de concepção por parte
de leitor/autor e autor/leitor simultaneamente.

2.3. Relações leitor/livro/leitura – O que há de novo?
A leitura não foi a mesma sempre e em todo lugar. Conforme o exposto
até aqui, ela passa por inúmeras transformações em constante devir aplicada a
qualquer suporte. Lê-se um texto impresso, eletrônico, um quadro, uma fotografia,
etc., e se faz de diferentes maneiras. A prática da leitura traz consigo uma
história, posto que os homens e mulheres ocidentais não leram sempre da
mesma forma. Inúmeras transformações (e revoluções) metamorfosearam seus
gestos, seus hábitos, suas preferências, suas concepções. Segundo Fachinetto
(2005, p.10), a atual revolução que vivemos é a transmissão eletrônica dos textos
e as maneiras de ler que ela impõe. E continua:
Ela redefine a “materialidade” das obras, quebrando o elo físico
que existia entre objeto impresso e o escrito que ele veicula. O
leitor passa a dominar a aparência e a disposição do texto que
aparece na tela do computador. Os gestos mudam segundo os
tempos e lugares, os objetos lidos e as razões de ler. Novas
atitudes são inventadas, outras se extinguem.

Para Lévy (2003), o leitor de hipertexto é mais ativo do que o de
impressos. Diz ele que, antes mesmo de se interpretar o sentido de determinado
texto, “ler em tela” é enviar um comando a um computador para que este, por sua
vez, projete determinada realização parcial do texto na superfície luminosa. A
ideia de parcial, aqui, embasa a ideia de que a edição do texto (a ser lido) é feita
pelo leitor diferentemente do impresso onde a plasticidade e o conteúdo estão
completos. Além disso, a leitura hipertextual permite agilidade e se processa sem
limites devido à infinidade de links disponíveis e infinitas possibilidades de
intercruzamentos entre estes de forma não linear, não sequencial.
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Texto e hipertexto dividem o cenário da atualidade sendo este
potencialização daquele, mas o que seria texto e o hipertexto propriamente ditos?
Qual o ponto de articulação entre eles? Qual a relação entre ambos?
Lévy (2003, p.44) afirma que “[...] a abordagem mais simples do
hipertexto é a de descrevê-lo por oposição a um texto linear, como um texto
estruturado em rede [...]”. Constituído de nós – elementos de informação,
paginação, marcação de parágrafos, recursos imagéticos, sequências musicais,
aparatos midiáticos e hipermidiáticos – e também de ligação entre esses nós –
notas, indicadores, referências, ícones que efetuam o tele transporte de um nó a
outro – o hipertexto é uma celeuma de informações multimodais.
Koch (2005, p.64) aponta as seguintes características como sendo as
principais do hipertexto:
1. Não-linearidade (geralmente considerada a característica central);
2. Volatilidade, devida à própria natureza (virtual) do suporte;
3. Espacialidade topográfica, por se tratar de um espaço de
escritura/leitura sem limites definidos, não hierárquico, nem tópico;
4. Fragmentariedade, visto que não possui um centro regulador
imanente;
5. Multissemiose, por viabilizar a absorção de diferentes aportes
sígnicos e sensoriais numa mesma superfície de leitura (palavras,
ícones, efeitos sonoros, diagramas, tabelas tridimensionais);
6. Interatividade, devido à relação contínua do leitor com múltiplos
autores praticamente em superposição em tempo real;
7. Iteratividade, em decorrência de sua natureza intrinsecamente
polifônica e intertextual;
8. Descentração, em virtude de um deslocamento indefinido de
tópicos, embora não se trate, é claro, de um agregado aleatório de
fragmentos textuais.

No texto eletrônico, digital, não há versão definitiva. Como afirma
Landow (1992, p.73): “Comparado com o texto impresso, a forma eletrônica
parece relativamente dinâmica, já que sempre permite a correção, a atualização e
outras modificações similares”.
Quanto à composição, há hipertextualidade também no suporte
impresso. Isso acontece para que haja maior maleabilidade e fluidez no fluxo da
leitura e ao texto. Como exemplo disso, tem-se a Enciclopédia que é produzida
por uma lógica hipertextual e rizomática na qual o leitor percorre os caminhos que
escolher e, através desses percursos e/ou atravessamentos, o texto vai
adquirindo forma. Lévy (2003) argumenta que a enciclopédia utiliza ferramentas
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de orientação como, por exemplo, dicionários, léxicos, índices, thesaurus, atlas,
quadros, sinais, sumários, notas remissivas e explicativas, glossário, etc., enfim,
elementos que quebram a sequencialidade, linearidade e horizontalidade do texto
e sua leitura.
É possível notar que a grande distinção entre texto e hipertexto é a
velocidade que as ferramentas e informações são acessadas. Um simples clicar
de mouse sobre palavras destacadas em um site (hotwords) é muito mais veloz
do que uma busca em dicionário ou se por acaso não é encontrado o que se
busca em determinada home page pode-se, imediatamente, aceder a outra e
assim sucessivamente. Esse redesenho dos processos de escrita e leitura é o
que Lévy (1993) chama de navegação.
Ora, se o hipertexto são trilhas, percursos possíveis de leitura, logo o
texto pode ser entendido como a leitura particular de um hipertexto realizada
através dos recortes produzidos. Segundo Lévy (2003, p.45), “O navegador
participa assim da redação ou pelo menos da edição do texto que ele “lê”, uma
vez que determina sua organização final”. O hipertexto surge como uma ruptura
do modelo de leitura canonizado, ou seja, sequencial e explode em diferentes
possibilidades de leituras que se renovam ad perpetuam como pondera Umberto
Eco (2003) em artigo publicado pela Folha de São Paulo em 14 de dezembro de
2003: “[...] o produto da máquina não é mais linear, é uma explosão de fogos de
artifício semióticos; seu modelo é menos uma linha reta do que uma verdadeira
galáxia [...]”.
Com base nesse pensamento, seguem duas figuras através das quais
fica mais claramente observável a distinção entre a linearidade de um texto e a
não linearidade do hipertexto:
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Fig. 12: Fluxo hierárquico de informações
Fonte: Revista Eletrônica de Divulgação Científica em Língua Portuguesa, Linguística e Literatura - Ano 02- n.03 2º Semestre de 2005.

Fig. 13: Fluxo não hierárquico de informações
Fonte: Revista Eletrônica de Divulgação Científica em Língua Portuguesa, Linguística e Literatura - Ano 02- n.03
- 2º Semestre de 2005.

Koch (2005, p.67) afirma que “[...] o hipertexto tem sido apontado como
algo radicalmente inovador, como um novo paradigma de produção textual [...]”.
Porém, de acordo com Marcuschi (1999), ele (o hipertexto) não é novo na
concepção, pois sempre existiu como ideia na tradição ocidental. A novidade,
segundo o autor, está na tecnologia que permite uma nova forma de textualidade.
Para Perfetti, citado por Koch (2005, p.67), “[...]
“[...] a questão central não está em
discutir a relação entre texto e hipertexto, mas em admitir que se trata sempre de
textos [...]”.
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Esses pressupostos permitem que seja inferido que o importante e
relevante é refletir a respeito da maneira que os leitores processam e/ou
absorvem as diversas informações, independente de qual seja o suporte ou o
trajeto de leitura.

2.3.1. Reconfiguração Autor/Leitor
Para que se possa compreender e analisar o novo momento de
relações entre autor e leitor, retomemos, resumidamente, alguns pressupostos já
analisados em seções anteriores a fim de nortear a presente enunciação. Para tal,
antes de se iniciar o presente debate, recapitulemos alguns momentos marcantes
da escrita, apresentados na forma de quadro, e que norteará os comentários
subsequentes:
Quadro 2 - Desenvolvimento da escrita
Representação gráfica

Particularidades

Tokens
(Suporte – bullae – peças de argila)

Moldagem de sinais icônicos
Desenho tridimensional

Pictogramas

Imagem analógica; Planificação; Pictograma
[+icônico] – representação concreta

Ideogramas

Ideograma [-icônico] – representação
conceitual; Abstração

Escrita hieroglífica

Convenção e Horizontalidade

Escrita cuneiforme

Fonetização e Gramatização

Escrita fonética

Arbitrariedade
Alfabeto (Fonogramas)
Signo lingüístico
Do manuscrito à tipografia

Escrita digital
Eletrônica
Multissemiose
Deslinearização
Fonte: (MARCUSCHI e XAVIER, 2010)

Bolter (1991, p.10-11), ao falar sobre o ambiente oferecido pelo
computador, afirma:
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Writing is the creative play of signs, and the computer, a new field
for that play. It offers a new surface for recording and presenting
text together with new techniques for organizing our writing. In
other words, it offers us a new writing space. (...) By ‘writing space’
I mean first of all the physical and visual field defined by a
particular technology of writing.
[Tradução nossa]:
“A escrita é o jogo criativo de sinais, e o computador, um novo
campo para esse jogo. Ele oferece uma nova superfície para
gravar e apresentar o texto juntamente com as novas técnicas de
organização da nossa escrita. Em outras palavras, ele nos oferece
um espaço novo da escrita. (...) Por "espaço da escrita",quero
dizer em primeiro lugar, o campo físico e visual definido por uma
determinada tecnologia de escrita.”

Mas, afinal, que espaço de escrita seria esse mencionado por Bolter
(1991)? Surge, então, tempos depois Crystal (2005, p.8) que vem a responder
essa indagação, dizendo ser a internet o espaço, o elemento, a ferramenta,
propulsora do caráter linguístico de fins do século XX. O autor acrescenta ainda
em análise a respeito da tecnologia da informação algo que se coaduna à
resposta do outro autor:
[...] um novo tipo de comunicação via Internet que não é nem a
linguagem escrita, nem a linguagem falada, e que subleva as
regras do mundo da escrita, usando abreviaturas de palavras e
vários recursos gráficos para tornar vivo e falado o que está
escrito na tela do computador [...].

Crystal (2005, p.76) diz que a comunicação mediada pelo computador
é um acontecimento revolucionário não apenas em termos linguísticos, mas
também em seus aspectos tecnológicos e sociais. De todos os momentos pelos
quais a leitura/escrita vem passando ao longo da história, não há dúvidas de
serem intrigantes as grandes possibilidades de comunicação que se tem através
da comunicação no suporte digital. Assim, podem-se estabelecer alguns
momentos marcantes na escrita discriminados no quadro abaixo:
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Quadro 3 - Momentos marcantes na evolução e revolução da escrita
MEIO DE
COMUNICAÇÃO

SURGIMENTO/
SISTEMATIZAÇÃO

INOVAÇÕES
TECNOLÓGICAS

CARACTERÍSTICAS
Sincronicidade
Alternância dos turnos de fala

Telefonia

Fala
Entre 40 e 10.000
anos atrás

Retorno imediato

Transmissão de
rádio e TV

Variações vocais
(entonação,velocidade, ritmo,
pausa etc.)
Expressividade
corporal
Assincronicidade

facial

e

Sequência linear
Escrita

Por volta de 3500
a.C.

Gramática
Dicionário
Enciclopédia
Imprensa
Telégrafo
Datilografia

Estaticidade
Produção/Recepção
Autoria (propriedade, direitos
autorais)
História ainda obscura

Língua de

No século XVIII

Facilitadora da inclusão

Sinais
Comunicação
mediada
computador – interface

por

Situações de interação sincrônica
em ritmo diferente da fala
Internet

A partir de 1991

Expressividade
restrita
às
propriedades do veículo e à
disponibilidade de equipamentos

Redes de
computadores
(hardware)
Recursos
multimídia
(software)

Situações
de
interação
assíncronas mais dinâmicas
Novo
percurso:
Produção
Recepção - Viralização - (Re)
Produção
Fonte: (CRYSTAL, 2005)

O que dizer, pois, dos aspectos da autoria nessa reconfiguração?
Soares (2007) analisa essa questão e afirma que após a grande evolução da
escrita, principalmente, após o advento da imprensa e antes do ciberespaço,
atribui ao autor de um texto em suporte impresso o status de escritor e, mais do
que isso, status de poder uma vez que seu nome faculta identidade ao texto. A

66

associação da autoria à obra é análoga à sociedade que atribui valor ao conceito
de direitos autorais e de propriedade.
A fase atual é de questionamento a respeito da posição do autor como
sujeito do discurso, isto é, vive-se, hoje, a dessubstancialização do sujeito e os
estudos atuais do discurso surgem para realizar essa desmistificação. Como
exemplo, cita-se Coscarelli (1999, p.73) ao analisar o paradigma autor/texto/leitor:
Hoje em dia dá-se muito valor ao trabalho do leitor na atividade de
leitura, mas não foi sempre assim. Em um determinado momento,
deu-se muita ênfase ao autor do texto. Considerava-se que ele
tinha o poder de controlar totalmente a interpretação do leitor, isto
é, o texto tinha de significar o que o autor queria dizer. Mas essa
ideia não se sustentou por muito tempo dada a sua fragilidade. A
ênfase passou, então, para o texto, ao qual foi conferido o poder
de controlar a leitura. O texto passou a ser considerado como
responsável pelo seu próprio sentido. Logo foi possível perceber
que nenhum texto é tão transparente assim e justamente isso é
que impossibilita a construção de um único sentido para ele.
Assim, a questão foi deslocada para o leitor e a preocupação com
o sentido correto do texto foi abandonada. É comum, atualmente,
o leitor ser considerado a figura-chave da leitura, o grande e
poderoso produtor de sentido.

Agora o texto se apresenta e se processa de maneira sociointerativa,
ou seja, um evento comunicativo onde se convergem ações linguísticas, sociais e
cognitivas. A esse respeito, Cafiero (2002, p.31) argumenta:
O texto é produto de um ato discursivo que funciona como o fio
condutor que liga tenuemente o escritor ao leitor, permitindo a
interação entre eles em uma situação comunicativa concreta.

Nesse momento, é possível estabelecer um diálogo com Bakhtin
(2004) quando este afirma que a verdadeira substância da língua reside no
fenômeno social da interação verbal: a Enunciação. Segundo ele, o sujeito
constroi o seu discurso no movimento de interação social através da apropriação,
mobilização do discurso alheio, polifonia e dialogismo. Assim, pode-se afirmar que
o autor só existe com o leitor. Esse posicionamento está diretamente associado
com o de Maingueneau (1996, p.19):
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A instância pertinente em matéria de discurso não será mais o
enunciador, mas o par formado pelo locutor e pelo interlocutor, o
enunc
enunciador
e seu co-enunciador,
enunciador, pois o leitor de um texto
disponível em ambiente virtual tende a se tornar um leitor
cooperativo.

Pode-se
se concluir que a figura do autor está diretamente ligada a do
leitor não existindo separadamente. A existência se processa no dialogismo entre
ambos. A comunicação hipertextual traz consigo a quebra do paradigma
hierarquizante de leitor/autoria/texto.

2.3.2. Linguagem Digital
Também conhecido como PT-SMS,
PT SMS, o internetês (Linguagem Digital) é
uma escrita virtual, uma fala digitalizada
digitalizada e cifrada, ou seja, linguagem que surge
na internet com caracteres codificados de cariz alfanumérico. É a escrita oralizada
dos internautas da Web em blogs, Tumblr, chats,, MSN, e outros que surge para
acelerar a comunicação entre os usuários. A ideia é simplificar
simplificar ao máximo a
escrita de forma a aproximá-la,
aproximá la, também ao máximo, da oralidade para que
transmita a fleuma de diálogo face a face. As palavras são substituídas por
abreviações e é utilizada a fonética para as simplificações. Abaixo, figura que
exemplifica
lifica alguns termos do internetês:

Fig. 14: Emoticons criados pelo internetês
Fonte: Amoroso (2009)
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A adaptação da linguagem é algo intrínseco a si própria. Não surge
com a internet. Exemplo disso é a linguagem do p– brincadeira de criança que
consiste em adicionar um p antes de cada sílaba. Os emoticons também surgem
antes do computador. No código Morse (1850) era comum o uso do número 73
para terminar uma comunicação informal, com o significado de abraços e beijos e
nas ocasiões mais formais, cordialmente. Esse recurso era para simplificar o
número de batidas no teclado tal qual hoje o é o internetês.
Apesar de ser tema polêmico entre os educadores, principalmente
entre os professores de Língua Portuguesa, o Internetês tem se perpetrado cada
dia mais e sendo difundido na Web pelo público de diversas faixas etárias,
especialmente, pelos adolescentes. O fato é que não se trata de falar errado ou
de escrever errado. Essa linguagem tenta ao máximo se aproximar da oralidade
na tentativa de simular uma conversa real com toda rapidez, praticidade e
elasticidade.
A seguir, seguem alguns exemplos extraídos do Orkut da pesquisadora
Staa (2006) de textos produzidos por estudantes de Ensino Médio disponíveis em
http://www.educacional.com.br/articulistas/betina_bd.asp?codtexto=644

acesso

em 10-03-2013:
OoOoIiIIprofiiiiIi!!!
brigadaum i pra vctbm!hauhauhauhuahu
aproveitIimTUUuu!!
bJoOo
i podidxaqieOOvoh estuda nas ferias, pra provinha!!!
cicuidah...!*.*
OoIi....
tdinhu????
topassanduake pra agradece usparabeins....hihihih!!*.*
xD
OOooiIIiprofii!!
ahamfikandu mais velinha ogi?
heuheuheuehueheuhparebeins!!!
tdinhudihboum!!!
huhuhuhu
temaisi!
*.*
oieeeeeeeee....profikrida!!!!!!
vim te deseja uma otimapascua!!! tudinhudihboum, bastanti
xocolati i talss...heheheh
bjaum!!!!
oiii..
passei pra te deseja uma boa tarde!!!
heheh a gente c encontra nu colegiu!!
Abraçus
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É claramente notável que a comunicação flui de maneira natural
natura e há
uma sensação de oralidade mesmo como se o falante estivesse face a face com
seu receptor.
Um fato instigante da atualidade é que o Twitter está adotando o
internetês como alternativa ao idioma inglês. Nesse caso, os administradores do
programa chamam
m de Lolcatz que se caracteriza pela forma livre e sem
compromisso de escrever as palavras do idioma inglês, contrariando todas as
normas de ortografia. Várias palavras têm letras trocadas, acrescentadas ou
suprimidas de modo a refletir a maneira que a pessoa
pessoa as pronuncia. No Brasil,
esse hábito de escrever é conhecido como “internetês”.
“internetês”. Abaixo, exemplo retirado
do Twitter do Lolcatz na relação dos idiomas:

Fig. 15: Janela de opções de idiomas do Twitter
Fonte: http://www.twitter.com acesso em 17-11-2013

Ao entrar nas configurações do serviço de microblogs,
microblogs o internetês é
listado como uma opção de idioma e ainda está em fase Beta.. Após aplicar essa
opção, a página toda do serviço passa a ser escrita dessa peculiar forma, sempre
em caixa alta. A começar pela mensagem de confirmação:

Fig. 16: Mensagem enviada após a escolha do Lolcatz no Twitter
Fonte: http://www.twitter.com acesso em 10-03-2013.
10
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Traduzindo para o mais próximo de nosso internetês seria: sua
configuraçaum d idioma foi salva. notke u idioma kevoçescolheu ainda ta em beta.
pra reporta qq erro o bug visit u noss centro de traduçaum.
A novidade, porém, tem dividido opiniões entre internautas. Há quem
não veja problemas na forma de escrever e considere essa apenas uma maneira
informal de se expressar. Entretanto, alguns internautas encaram a ideia com
certa preocupação. Segundo eles, os adeptos dessa linguagem poderiam se
acostumar a escrever dessa maneira e terem dificuldades quando precisarem se
expressar de maneira mais culta.

2.4. Hiperleitura: A leitura no Ciberespaço
As

constantes

potencializações

e/ou

evoluções

tecnológicas

acompanhadas da necessidade de interação com esses aparatos fazem com que
o ser humano busque continuamente se inteirar dessas novas tendências e
inovações para aplicá-las nos diversos contextos de sua vida.
O advento da internet e sua otimização ao longo do tempo propiciou a
chegada de recursos que vieram revolucionar o campo da leitura. Conforme
argumentações anteriores a respeito das características do hipertexto, constatase que este constitui um processo de leitura (e escrita) não linear, não
hierarquizado, desterritorializado e com acesso ilimitado a outros componentes
instantaneamente, segundo Lévy (1993), Nelson (1993 apudRIBEIRO, 2006) e
Fachinetto (2005, et. al.). Vê-se que há consenso entre os estudiosos a esse
respeito.
Aquino (2008, p.304) afirma:
[...] a web tornou-se o principal suporte do hipertexto eletrônico.
Inicialmente permitia que seus usuários navegassem por entre as
páginas, clicando nos links e pulando de um documento a outro.
Apenas aqueles que tinham conhecimento da linguagem HTML
(HipertextMarkupLaguage) conseguia construir paginas e publicar
conteúdos hipertextuais na rede. Usuários comuns ficavam presos
à navegação e o mais alto nível de interatividade entre os mesmos
se dava em chats e fóruns de discussão disponíveis nas páginas
[...].
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Nas palavras de Aquino (2008, p.305), “O que ocorria era uma “autoria
de leitura”, que se concretizava com a escolha de linkspelos usuários que
construíam seus caminhos na Rede, porém sem interferir na edição dos
hipertextos”.
Através das inúmeras modificações tecnológicas fora sendo concedida
autonomia aos usuários do ciberespaço, indo além de mera consulta a
informações, podendo, até mesmo, modificá-las e criar novos conteúdos que é o
que se vive na atualidade. Essa possibilidade de interferência no conteúdo
disponibilizado na rede possibilita a transformação do leitor (mero espectador) em
leitor autor que é a figura descrita por Maingueneau (1996, p.19): leitor
cooperativo – modalidade de leitor que interage com o autor principal sugerindo a
inserção de novas informações e até mesmo a elaboração de novos documentos
a partir dos existentes.
O processo de leitura, agora adentrando a temática desta seção, quer
em suporte impresso quer em suporte digital, requer do leitor conhecimento sobre
o código (palavra escrita ou ambiente virtual) e, também, a respeito da informação
a ser lida. Nas palavras de Xavier (2005, p.172):
[...] o hipertexto exige do seu usuário muito mais que mera
decodificação das palavras que flutuam sobre a realidade
imediata. Aliás, qualquer leitura proficiente de um texto impresso
tradicional leva sempre o leitor a lançar mão de seus
conhecimentos enciclopédicos, cobra-lhe intenso esforço de atos
inferências, preenchimentos de lacunas e interstícios deixados
pelo autor [...].

A leitura em suporte digital, no ciberespaço, oferece uma ampla gama
de conteúdos instantaneamente, transpassando fronteiras geográficas, étnicas,
culturais, históricas, etc. A linearidade e a hierarquização da maneira tradicional
de leitura/escrita são deixadas de lado no ambiente ciberespacial, ou seja, o leitor
pode começar determinada leitura partindo do meio do texto, final ou
simplesmente acessar o ponto que lhe interessa. Essa possibilidade sempre
existiu (e existe) na modalidade impressa através de recursos como sumário,
paginação, notas remissivas, evocativas, de rodapé, etc. Contudo, pretende-se,
neste momento, destacar a nova modalidade de leitura (hipertextual) que, por si
só, se processa desta maneira.
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As Tecnologias da Informação e Comunicação propiciam mudanças
significativas no comportamento dos leitores que se valem da nova modalidade de
leitura, o hipertexto, como instrumento de busca e, mais do que isso,
disseminação do conhecimento devido à velocidade de acesso, volume imenso
de documentos disponíveis e associações à hipermídia (textos, sons, imagens em
simultâneo).
O conhecimento, com a chegada do hipertexto, não ficou mais
condicionado a uma folha impressa, uma vez que em sua maior parte encontra-se
difundido na rede e com infinitas possibilidades de acesso e cruzamento de
informações. Para Lévy (1993, apudDIAS, 1999, p.274), “[...] com o hipertexto,
toda leitura é uma escrita potencial”. Outro ponto que merece destaque é o fator
interatividade. Um novo texto é estabelecido a cada link acessado e assim
sucessivamente. Isso,

somado a

possibilidade de

compartilhamento

de

informações proporcionado pelos recursos hipermidiáticos. Através dos recursos
hipertextuais, novos tipos de aprendizagem ganham vida e forma: aprendizagem
coletiva, cooperativa e interativa.
Este leitor imersivo, interativo, descobre-se na navegação entre som,
imagem, texto e programação. Segundo Santaella (2004), trata-se de um leitor
implodido, porque a subjetividade se liquidifica na “[...] hipersubjetividade de
infinitos textos num grande caleidoscópio tridimensional, onde cada nó e nexo
podem conter uma grande rede numa outra dimensão [...]” (SANTAELLA, 2004,
p.33).
Quanto à interatividade possível pelo computador, Marchand (1997,
apudSilva, 2000) entende que “[...] o boom informático mudou o estatuto do
receptor e também do emissor [...]”:
[...] não propõe mais mensagem fechada, ao contrário, oferece um
leque de possibilidades, que ele coloca no mesmo nível,
conferindo a elas um mesmo valor e um mesmo estatuto. O
receptor não está mais na posição de recepção clássica. A
mensagem só toma todo o seu significado sob sua intervenção.
Ele se torna de certa maneira criador. Enfim, a mensagem que
pode agora ser recomposta, reorganizada, modificada em
permanência sob o impacto cruzado das intervenções do receptor
e dos ditames do sistema, perde seu estatuto de mensagem
“emitida”.
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Receptor e emissor dividem agora o mesmo espaço não havendo
sobrepujanças de um em detrimento do outro. Um novo cenário a abarcar e
envolver a leitura onde leitor e autor constroem o seu caminhar a partir de
atravessamentos de pontos desterritorializados, mas que se ligam, obedecendo
sua vontade. Não há começo, não há fim, e sim travessia.

2.5. Impresso e Digital: Fim do livro ou coexistência pacífica?
É inegável o grande e significativo avanço e potencialização da
leitura/escrita, principalmente com o advento da internet e implementação dos
recursos midiáticos e hipermidiáticos. Leitura/escrita abandonam o estágio de
linearidade, horizontalidade, territorialização e assumem caráter hipertextual e
rizomático o que contribui para o livre arbítrio do leitor, dessubstancialização do
sujeito leitor e ascendência deste a um perfil cooperativo, coadjuvante e a leitura
um processo de associações de nós e convergência de corpos sem órgãos,
segundo Lévy (2003).
Com

todos

esses

aspectos

revolucionários

em

torno

da

escrita/leitura/leitor, o futuro do livro impresso começa a ser tema de constantes
debates. Em meados de 1994, no Centro de Estudos Semióticos e de Estudos da
Cognição da então recém-criada Universidade de San Marino, Itália, a realização
de um simpósio despertou interesses que transformaram um evento local em um
empreendimento editorial de proporções internacionais. Os trabalhos realizados
por ocasião do evento foram publicados em 1996 intitulados The future ofthe book
(O futuro do livro) sob a organização de Geoffrey Nunberg.
De certa maneira, este evento e consequente obra inauguram os
debates da atualidade a respeito desse assunto. O cerne dos questionamentos
eram as perspectivas do livro impresso num futuro de cultura digital. A partir de
então, como afirma Villaça (2002), numerosas revoluções foram sendo
anunciadas a partir das profecias de Marshall McLuhan, a propósito do fim da
galáxia Gutenberg e a concomitante instituição de uma aldeia global eletrônica e
planetária.
Na concepção de McLuhan, o livro impresso teria suas horas contadas,
uma vez que a velocidade da mídia digital e uma ampla gama de inovações
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técnicas em informação e comunicação que estouram a partir dos anos 60 como,
por exemplo, cabeamento dos sinais de televisão, implantação das redes de
satélites de comunicação, surgimento do vídeo portátil, gravador doméstico,
microinformática, telemática, redes digitais integradas, TV interativa, celulares,
HDTV, etc., começavam a assustar os intelectuais da tradição (VILLAÇA, 2002,
p.17-18).
Umberto Eco, semioticista e escritor, é uma das vozes que mais se
destacam no debate em torno da questão impresso e digital. Este lidera a posição
de defensor do livro impresso, muito embora fosse entusiasta da evolução das
inúmeras mídias digitais. Para ele, McLuhan falhara em duas de suas previsões: a
de que a imagem se sobreporia à escrita e que o livro seria sobrepujado pela
multimídia emergente. Na visão do estudioso, as TICs surgem como ferramentas
potencializadoras do fim a que ambas se propõem, sendo algo a mais e não uma
existência condicionada ao apagamento de uma realidade anterior.
Fins de 1998 e o jornal O Globo prenuncia: “esqueça as estantes”,
momentos antes do lançamento do RocketeBook (1999), primeiro livro eletrônico
do mundo observado por diversos estudiosos como propulsor de uma revolução
conforme a provocada pela imprensa de Gutenberg em 1452.
Bauman (apud VILLAÇA, 2002, p.19) destaca que as determinações
tecnológicas só podem ser levadas em consideração na articulação com outros
fatores da organização e interação social. Quanto à ascensão da cultura oral à
impressa, destaca o fato de que a transmissão da experiência foi substituída, no
mundo de Gutenberg, pelo afastamento da vivência em comum e pela alteração
do papel do narrador que passa a acrescentar algo ao mundo.
Sobre esse aspecto de autoria, Foucault (apud ZILBERMAN, 2000,
p.110) sublinha que a noção de autor corresponde a um “[...] momento forte da
individuação na historia das ideias”. Para ele, a noção de autor é inédita, original,
isto é, sem antecedentes ou paralelos, “[...] uma espécie de foco de expressão
que, sob as formas mais ou menos acabadas, se manifesta da mesma maneira, e
com o mesmo valor, nas obras, nos rascunhos, nas cartas, nos fragmentos, etc.
[...]” (Ibidem, p.111).
Em decorrência disso, a noção de autor vê-se hipertrofiada, sendo
compreendido como o sujeito mais valorizado do sistema literário (ZILBERMAN,
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2000, p.111), obscurecendo, em contrapartida, a figura do leitor. Nesse viés,
pode-se ilustrar a visão de Roland Barthes (Idem) num de seus ensaios onde
decreta a “morte do autor” e substituição pela figura do leitor definido como “[...] o
espaço mesmo onde se inscrevem, sem que nenhuma se perca, todas as
citações de que é feita a escritura [...]”.
Nesse ínterim, nasce a inquietação: o que restará desaparecido o livro?
A esse respeito, Zilberman (2000, p.114) reponde:
Escrita e leitura certamente não se ressentirão da mudança de
suporte, cuja utilização depende do domínio daquelas habilidades.
O processo de letramento, de que decorrem as aptidões para ler e
escrever com competência, prepara o sujeito para o uso da
máquina, e mesmo equipamentos mais sofisticados, de
funcionamento automatizado, não dispensam o indivíduo que os
comanda e manipula.

Pensamento revitalizado por Perniola (apud VILLAÇA, 2002, p.26):
Não há, necessariamente, uma ruptura entre o mundo impresso e
o eletrônico, mas a possibilidade de uma ampliação do imaginário
da escrita para todo o campo cultural, caracterizado na atualidade
pelo viés enigmático e barroco: é a prega que não recusa a
explicação, mas a adia, por pensar que a virtualidade abrange
maior plenitude do que a atualidade.

O autor sublinha, ainda, a importância do conhecimento como um
desdobrar-se, no sentido de desenvolvimento para atingir a dimensão complexa
do enigma que nasce do “[...] colapso tanto do passado quanto do futuro, do
presente ambíguo e problemático ao máximo grau [...]” (PERNIOLA, 1994, p.40).
Retomando a questão do impresso e digital e possível fim do impresso,
Chartier (1999) destaca que o grande equívoco das obras que englobam essa
temática é o fato de não fazerem distinção entre leitura da necessidade e leitura
apaixonada. Na primeira, o texto em suporte eletrônico e suas vantagens e
recursos são apropriadas por romperem barreiras de tempo, espaço, seleção,
proporcionando rapidez e barateamento de acesso. Já na leitura apaixonada, por
fruição, se completa no contato corporal com o livro. Segundo o historiador, o
leitor de suportes eletrônicos transmite para o ato da leitura a velocidade do meio,
chegando ao que Guimarães Rosa intitula leitor cavalo que devora tudo sem
tempo para ruminar (Apud CHARTIER, Roger. In: Jornal Gazeta do Povo.
Caderno G, 08 de março de 1999, p.3).
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Fig. 17: Soldado norte-americano
americano lê livro
livro em área de segurança localizada nas imediações da cidade do Kuwait.
Fonte: Folha de São Paulo, 14 de dezembro de 2003.
Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mais/fs1412200304.htm
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mais/fs1412200304.h acesso em 24-01-2014.

O que se precisa ter em mente é que o novo, as mudanças, não
determinam rupturas apenas, mas também – e principalmente – continuidades,
porvires e devires, desde que adaptações acorram (ZILBERMAN, 2000, p.117).
Tanto o impresso quanto
uanto o eletrônico constituem-se
constituem se de palavras que se
apresentam sob uma falseta: a linearidade. Esta, por sua vez, enganadora devido
ao fato de manter entre umas e outras palavras, espaços vazios, lacunas não
visíveis a olho nu, tendo o tecido literário uma permeabilidade propensa à
absorção do outro e que penetra o leitor (Ibidem, p.118-119).
p.118
Livro e literatura, duas faces da mesma moeda. A ascensão desta é
garantida pela expansão daquele que, até que chegada a imprensa, circulava
entre uma minoria seleta de aristocráticos ou perpetrado pela circulação oral
efêmera e evanescente. A vida da literatura depende da sobrevida do livro
(Ibidem, p.119). Impresso e eletrônico, ambas ferramentas potencializadoras da
comunicação, informação e expressão que dividem o cenário da escrita sendo
eficazes de acordo com a aplicabilidade e necessidade do momento. Os leitores
existem e fieis são a cada suporte de acordo com sua utilidade naquele
determinado contexto.

2.6. Hipertexto no processo de ensino-aprendizagem
ensino aprendizagem
Nos últimos tempos, segundo Copelli e Motter (2010), a tecnologia tem
mudado o modo como as pessoas se relacionam, a maneira como dialogam,
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como convivem, enfim, como se comportam. Nos dizeres de Lévy (extraído do
texto e-mail fromheraclitusand replay, 10/01/2010),
[...] Em outras palavras, nós pensamos juntos. Nós pensamos
através das línguas, dos sistemas de signos, imagens e
instrumentos comuns, transmitidos, partilhados. Mas não basta
enunciar que não existe inteligência humana fora da cultura. Eu
falo de um acontecimento em curso, de algo imenso, que vem,
que está lá, leve, silencioso, quase imperceptível e fulgurante: a
comunidade pensante e o partilhar do conhecimento mudam de
figura. A conexão telefônica de terminais e de memórias
informáticas, a extensão das redes de transmissão digitais,
ampliam cada dia um “cyberspace” mundial no qual todo o
elemento de informação se acha em contato virtual com qualquer
outro... Esta tendência, em ação há mais de 25 anos, fará sentir
sempre, cada vez mais, seus efeitos, durante as décadas
vindouras. A evolução em curso converge para a constituição de
um novo meio de comunicação, de pensamento e de trabalho
para as sociedades humanas... Minha esperança e a de meus
amigos é que este novo meio favoreça a emergência de
inteligências coletivas e não seja somente um novo campo posto à
disposição do pulular de mercadorias.

Esta citação aponta para uma nova maneira de sentir os efeitos e de
empregar a tecnologia digital no âmbito educativo que é onde se alimentam os
modos de conhecimento e de percepção do mundo.
O advento da tecnologia de comunicação digital, mais especificamente
a internet, gera uma intensificação no modo hipertextual de ser dos homens.
Segundo Copelli e Motter (2010), desde sempre o homem estabelece relações
virtuais consigo e com os interlocutores, através de imagens e objetos de seu
mundo imaginário. No entanto, a tecnologia veio potencializar e materializar o
processo de ativação dos laços, dos elos, dos nós, dos links.
De acordo com Portugal (2005), o surgimento do hipertexto mudou a
velocidade da disseminação da informação se assemelhando ao modelo de
aprendizagem proposto por diversos autores, dentre os quais se destaca David
Ausubel, que considera o pensamento de forma não linear, onde a mente humana
funciona em uma lógica de associações formando uma verdadeira rede
(AUSUBEL, 1968).
O grande dilema é como organizar hipertextos que venham a
configurar ambientes educacionais de maneira que não limite a exploração e a
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criatividade do aluno e que possa garantir que os objetivos da aprendizagem
sejam alcançados.
Na tentativa de responder essa questão, Pires e Veit (2006, apud
SILVA, Fernando Marcos da., 2010, p.18) sugerem que no contexto educativo o
hipertexto deve ser organizado de forma a se ter um modelo de apresentação de
conteúdos flexível que possa proporcionar a ligação entre diferentes tipos de
informações a serem visualizadas em forma de texto, imagem e som, dentre
outros. Isso possibilita ao aluno liberdade de desenvolvimento do estilo individual
de aprendizagem, indo além do que se observa na mídia convencional, podendo
proporcionar uma abordagem da aprendizagem centrada no aluno.
Segundo Silva (2010), as informações apresentadas desta forma em
hipertextos permitem o desenvolvimento de atividades de acordo com as
necessidades individuais, podendo levar em consideração os conhecimentos já
existentes e o estilo de aprendizagem do aluno.
Existem

determinados

conceitos

científicos

difíceis

de

serem

aprendidos por envolver um elevado grau de abstração e concentração, de
acordo com Tavares (2008). Portanto, nas palavras de Silva (2010), o uso de
recursos computacionais, como a hipermídia, pode possibilitar o entendimento
desses conceitos uma vez que permite flexibilidade de estudo e interação entre o
conteúdo a ser estudado e o aluno. Essa interação ocorre por meio de
visualizações de aplicação do conceito em forma de imagens animadas,
simulações e sons. Tal flexibilidade pode evitar uma sobrecarga cognitiva a
estudantes com idades, habilidades e níveis de aprendizado variados já que cada
um segue seu próprio ritmo de estudos.
Na opinião de Tavares (2006), o hipertexto se torna uma ferramenta
inclusiva, já que estende para um maior número de pessoas a possibilidade de
conseguir visualizar e entender fenômenos naturais, entendimento que antes
seria reservado apenas para aqueles estudantes com uma grande capacidade de
abstração.
Silva (2010) afirma que o acesso aos conteúdos num hipertexto ideal
pode ser flexível, interativo e não sequencial entre os próprios conteúdos e entre
estes e o aluno. Segundo o autor, Esse processo é organizado preferencialmente
em conformidade às necessidades e estilos individuais de aprendizagem de cada
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aluno ou grupo de alunos e não por uma sequência formal estabelecida pelo
professor. E continua (Ibidem, p.19):
Essa forma funcional de apresentação das informações em um
hipertexto implica a necessidade de desenvolvimento de novas
competências de autonomia e utilização crítica do material de
estudo, que permitam aproveitar dessa flexibilidade para
desenvolvimento da aprendizagem.

É necessário que se tenha em mente que a liberdade e flexibilidade de
navegação por um hipertexto pode gerar uma sobrecarga de informações e ao
surgimento de problemas de navegação. Isso pode acarretar desorientação e até
mesmo fazer com que alunos se percam em meio ao emaranhado de
informações. Para que se evite tal situação, Silva (2010) salienta que os
ambientes

de

aprendizagem

hipertextuais

devem

ser

implementados

e

operacionalizados através da criação de sistemas de referência (facilidade de
acesso à interface, mecanismos de ajuda à navegação e nível de adequação à
área de conhecimento).
Na visão de Portugal (2005), o hipertexto é um instrumento pedagógico
eficaz para o aluno construir suas ideias e dar significado ao que se está
aprendendo por meio de uma relação compartilhada, coletiva e social.
Silva (2010) acrescenta que o hipertexto pode também favorecer o
processo educacional ao possibilitar que o estudante se familiarize com as
tecnologias da informação, com as quais deverá cada vez mais se deparar em
seu dia-a-dia. O uso dessa ferramenta pode auxiliar o professor em vários pontos
de sua aula. O material didático usual, quadro, livro e caderno, restringe a forma
do professor estruturar sua aula. Com o uso da informática há mais uma
oportunidade para se reduzir a fragmentação dos conteúdos e permitir uma
melhor ligação entre as partes e o todo.
Desta forma, pode-se inferir que a utilização de hipertextos no ensino
pode proporcionar ao estudante o estabelecimento de associações diversas entre
os assuntos, conforme seu interesse, melhorando a capacidade de associar
ideias e a integração entre os conceitos aprendidos e os já existentes em sua
estrutura cognitiva. Não se descarta, entretanto, a utilização do suporte impresso.
Não se pretende que este seja substituído, mas sim que, em paralelo, se proceda
à utilização das novas ferramentas potencializadoras da aprendizagem.
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3. AS NOVAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (NTICs)
NA AMBIÊNCIA ESCOLAR

Na era atual, devido ao surgimento do novo ambiente de comunicação
e mediação das informações – o ciberespaço –, as práticas socioculturais de
leitura/escrita vêm sofrendo grandes e significativas transformações, acirrando os
debates na Universidade concernentes à formação e prática docente –
especificamente, neste estudo, os docentes de língua materna – no cenário da
nova ecologia cognitiva que requer um diálogo constante, uma interseção de
pontos entre práticas de leitura e momentos de reflexão desse processo.
Assim, considerando-se relevante compreender e discutir as novas
práticas pedagógicas para otimização do processo de ensino/aprendizagem na
perspectiva hipertextual através da inserção e bom uso das Novas Tecnologias de
Informação e Comunicação (NTICs), encontra-se esta pesquisa, como forma
também de integrar esforços investigativos para trazer um avanço a estas
questões.
Cada vez mais percebe-se que professores e estudantes precisam de
estratégias para lidar com a geração net (crianças e adolescentes nativos digitais
que, além de serem oriundos dessa fase de expansão, usam cada vez mais o
ciberespaço para leitura e escrita significativas), em comparação com o que a
escola propõe, visto se tratar de práticas que surgem do desejo, enraizadas na
vida, interativas, dirigidas a interlocutores reais e com grande necessidade de
comunicação e em tempo hábil (Just-in-time). Como salienta Ramal (2002, p.
245):
[...] esses processos não cabem na grade. [...] O que não cabe na
grade entra de forma oblíqua na escola, mas entra com tal força a
ponto de questioná-la e forçá-la a abrir novas janelas.

Eis a razão da necessidade de se unir esforços, nessa direção, para
fomentar entre docentes das diversas áreas, graduandos de Licenciaturas e
Pedagogia – inúmeros já atuantes na rede de ensino fundamental e médio –
reflexões geradoras de ações transformadoras, proativas em sua prática
educativa como leitores e autores, para agirem com criticidade e competência em
relação a esses meandros rizomáticos de leituras/escritas na cultura digital, a qual
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tem revolucionado as interações entre os indivíduos e a sociedade, modificando
hábitos/costumes dos cidadãos, criando um cotidiano permeado de novas
linguagens e possibilidades de comunicação, outras maneiras de ler, interpretar e
construir textos (LÉVY, 1993; RAMAL, 2002; SANTAELLA, 2004).
O contexto escolar, espaço de interação e de alimento ao processo de
ensino-aprendizagem, sofre as mudanças mais significativas com o advento das
Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) e, principalmente, através da
inserção das NTICs (Novas Tecnologias de Informação e Comunicação). Essa
realidade corrobora, por conseguinte, mudanças profundas nos perfis de leitor,
autoria e nos papeis de professor e aluno. As formas de estudo e de aquisição de
conhecimento ocorrem de maneira mais aberta. Segundo Almeida & Menezes
(2004, p.1):
Ao explorar as potencialidades das TICs no seu cotidiano,
principalmente com o acesso à Internet, a escola abre-se para
novas relações com o saber, vivenciando a comunicação
compartilhada e a troca de informações com outros espaços do
conhecimento que possuem os mesmos interesses.

O grande motor para a difusão das TICs e das NTICs no ambiente
escolar é a inserção do aparato computador, oferecendo acesso a uma ampla
gama de possibilidades de interação, mediação e diversas formas de expressão
propiciados pelas hipermídias e demais recursos possíveis no meio digital.
Nesta premissa, resta claramente comprovada a necessidade de se
incorporar as NTICs à prática pedagógica dos docentes no contexto da sala de
aula, permitindo seu uso contínuo e não meramente atividades esparsas em uso
superficial. Há necessidade de se tornar uma prática comum em virtude da
demanda que se tem: estudantes nativos digitais que concebem o mundo de
maneira hiperdinâmica cujo processo de construção do conhecimento encontra-se
fundamentado também nesses moldes (hiperdinamicidade).
Nesse ínterim, Belloni (2001, p.742) salienta:
O desafio da escola é o de potencializar as virtudes técnicas das
Tecnologias da Informação e Comunicação, colocando-as a
serviço de aprendizagens significativas e não convencionais mais
adequadas às culturas jovens e infantis.
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A presença do computador não é garantia de que o aluno o utilizará
como ferramenta pedagógica. A mediação docente é crucial, é condição para as
benesses proporcionadas pelo bom uso das NTICs no processo pedagógico. Nas
palavras de Kenski (2007, p.44):
Existe uma relação direta entre educação e tecnologias, pois elas
estão presentes em todos os momentos do processo pedagógico,
desde o planejamento das disciplinas, a elaboração da proposta
curricular até a certificação dos alunos que concluíram um curso.

É inegável o fato de que a educação potencializada pelos novos
recursos tecnológicos pode trazer melhorias, transformações, além de se
processar com eficiência e eficácia, muito embora seja desafio para os docentes e
para a escola como um todo. Dentre as diversas dificuldades na reconfiguração
das práticas pedagógicas está a necessidade do Letramento Digital (ou
Multiletramentos)

–

a

capacidade

que

tem

o

indivíduo

de

responder

adequadamente às demandas sociais que envolvem a utilização dos recursos
tecnológicos e da escrita no meio digital e ainda segundo Carmo (2003),
habilidades para construir sentido a partir de textos multimodais, isto é, textos que
mesclam palavras, elementos pictóricos e sonoros numa mesma superfície. Inclui
também a capacidade para localizar, filtrar e avaliar criticamente informações
disponibilizadas eletronicamente.
Há urgência na detecção das necessidades de Multiletramentos para
que a inserção das Novas Tecnologias da Informação e Comunicação possa se
efetivar na ambiência escolar cumprindo seu verdadeiro papel de potencializadora
do processo de ensino-aprendizagem e, também, de proporcionadora da
aprendizagem colaborativa com suporte das NTICs. Nesse recorte, Marques
(1993, p.109) afirma: “[...] a aprendizagem é construção coletiva assumida por
grupos específicos na dinâmica mais ampla da sociedade, que, por sua vez, se
constrói a partir das aprendizagens individuais e grupais.”
Vale ressaltar que o professor não deixa de ter importância na
execução de seu papel como mediador da aprendizagem quando da inserção das
NTICs no processo e no ambiente escolar, muito pelo contrário, pode passar a ser
o elemento principal da sociedade atual que cada vez faz mais uso dessas novas
tecnologias como recurso didático e como ferramentas potencializadoras das
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ações e que, por conseguinte, promove o enriquecimento das práticas educativas.
Nessa ótica, salienta Sacristán (1999, p.89) “[...] a prática educativa não começa
do zero: quem quiser modificá-la tem que apanhar o processo “em andamento”. A
inovação não é mais do que uma correção da trajetória.”
A renovação das práticas docentes pode ser detectada a partir do
momento em que esses equipamentos modifiquem de forma significativa o olhar
do docente diante de sua prática, suas concepções de educação, seus modelos
de ensino-aprendizagem embasados no pensamento de Sacristán (1999, p.74)
que diz: “[...] o professor é responsável pela modelação da prática, mas esta é a
intersecção de diferentes contextos.”

3.1. Multiletramentos
O advento e inserção das Novas Tecnologias da Informação e
Comunicação (NTICs) provocam um abalo considerável nas formas de se
conceber ensino, aprendizagem e educação. A maioria das mais recentes
ferramentas digitais vêm sendo inseridas no cotidiano escolar como forma de
aprimorar o processo de aprendizagem e potencializar o ensino (Rodrigues,
Schlünzen e Schlünzen Jr, 2009). Contudo, muito ainda há que ser discutido a
respeito de como proceder na prática o uso das NTICs, uma vez que os docentes
não possuem em sua formação conhecimento produtivo e teórico dessa temática.
Nesse contexto (de ferramentas digitais e seus usos junto aos alunos),
surge o conceito de Letramento que, segundo Soares (2009), diz respeito à
apropriação da leitura e da escrita por um indivíduo de forma eficiente dentro de
determinado contexto que o alçará a um maior nível de autonomia sobre materiais
– textos – que vêm ao seu encontro.
Desse conceito, ramifica-se o Letramento Digital que surge como uma
necessidade de se indicar o grau de competência de um usuário em meios
eletrônicos ou digitais. Nas palavras de Soares (2009), é a maneira como um
indivíduo se apropria efetivamente da leitura e da escrita em um espaço virtual,
atendo-se não somente à prática cibernética, mas ao estado ou condição dos
participantes de eventos de letramento caracterizados pelo viés digital.
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Evoluindo um pouco mais, chega-se aos Multiletramentos que, nos
dizeres de Baladeli (2011, p.9) são:
[...] a compreensão dos novos modos de representação da
linguagem verbal e não verbal que se materializam em diferentes
gêneros textuais, digitais veiculados na Internet, domínio
discursivo em crescente evolução [...] e a habilidade de interpretar
a língua(gem) em suas diferentes representações.

Pode-se

perceber

que

os

multiletramentos,

tão

ansiados

(e

necessários) no contexto de ensino atual por expandirem a possibilidade de
compreensão dos alunos, são notoriamente caracterizados pela representação
plural de diversos gêneros textuais, quer sejam verbais ou orais, facilmente
encontrados na rede mundial, Internet.
Muito embora haja tanta necessidade dos Multiletramentos e de
discussões sobre essa prática, ainda muito pouco se produz em nível acadêmico
a esse respeito, conforme retrata a tabela 1 que apresenta artigos publicados de
2005 a 2011, analisando os títulos e os resumos das publicações dos seguintes
periódicos: Cadernos de Estudos Linguísticos, Documentação de Estudos em
Linguística Teórica e Aplicada, Trabalhos em Linguística Aplicada, Linguagem em
Discurso, Revista Brasileira de Linguística Aplicada e THE ESPecialist. Por se
pensar que artigos que tratam do Letramento Digital e Multiletramentos são de
áreas correlatas à Linguística, deu-se preferência a esta área.
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Tabela 1 - Artigos publicados de 2005 a 2011 – análise de títulos e resumos (%)

Fonte: Hermont (2012)
i Dos cinco artigos, um trabalhava com a ideia de chat, dois em novas tecnologias e um em letramentos em termos gerais.
Criteriosamente, apenas um artigo trabalhou com a ideia de letramento digital, o que faria com que percentual final fosse
de 0,69%.
ii Dos três artigos, dois tratavam de ambientes virtuais e apenas um sobre letramento digital propriamente dito. A
percentagem final, por esse prisma restrito, seria de 1,38%.
iii O único artigo desse periódico referente a letramentos, diz respeito a letramentos não digitais. Assim, no período
apresentado, nenhum artigo sobre o tema foi publicado.
iv Dos cinco artigos encontrados, um abordava o letramento não-digital, e os outros quatro características digitais (chat, email e novas tecnologias), sendo que apenas tratava de letramento similar ao digital, mas rotulado “eletrônico”. De forma
criteriosa, a representatividade percentual ficaria em 1,35%.

Nenhuma publicação, como se pode notar, possui mais de 10% de seu
conteúdo focado nas questões de multiletramentos ou de vieses digitais. De fato,
atendo-se a critérios mais rigorosos, como indicado nas notas referentes aos
percentuais apresentados, a marca de 2% não é sequer atingida. A princípio, tais
indicadores demonstram o desinteresse aparente da literatura em abordar tais
temas.
Hermont (2012) questiona essa situação devido à grande motivação
que há nos inúmeros congressos e debates ao redor do país sobre a importância
de se trazer o mundo digital para a sala de aula e as implicações disso no
processo de ensino e aprendizagem.
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A atualidade é marcada por uma grande e forte tendência: como a(s)
tecnologia(s) pode(m) servir de ferramenta útil no processo de ensinoaprendizagem, principalmente, na mediação do conhecimento por parte dos
professores. Nesse sentido, aponta Hermont (2012), que o que se tem em mente
é a maneira pela qual as ferramentas tecnológicas podem ser aplicadas de forma
pedagógica e educacional para aprimorar e desenvolver de forma mais efetiva o
aprendizado dos alunos.
O grande equívoco, segundo Hermont (2012, v.5, n.2), entretanto, é
atribuir ao computador o acesso às NTICs:
O computador em seu conceito mais elementar sempre vem à
tona nessa discussão, e com ele todo o aparato tecnológico
adjacente ao seu uso. Concomitantemente, discussões e debates
acerca do valor dos investimentos a serem realizados para a
implementação de um “laboratório de informática”, nos dizeres
rotineiros, sempre surge como o principal entrave no uso da
tecnologia moderna em salas de aulas.

É crucial, dentro do conceito de utilização dos Multiletramentos, trazer
os avanços tecnológicos da informática para a sala de aula, no intuito de tornar os
alunos letrados numa esfera da qual são parte integrante de modo a desenvolver
em igualdade de condições suas potencialidades. Consentir que os alunos
tenham suas aulas ministradas nos moldes antigos, é permitir o sacrifício de
forma basilar de seus multiletramentos, tornando o conhecimento e a forma de
utilização deste rudimentares em comparação com aqueles que puderam
aperfeiçoar suas habilidades multimodais. (Ibidem).
Cabe salientar que quando se fala em disponibilidade de recursos em
sala de aula não se procura reafirmar o que já vem sendo dito há décadas acerca
da diferença entre escolas públicas economicamente deficitárias e particulares
ricamente equipadas. O que merece destaque é a necessidade vital de que todos
que se encontrem em estado ou condição de letramento (SOARES, 2009) tenham
acesso aos avanços tecnológicos para que possam sempre acompanhar lado a
lado as mudanças em nível de multiletramentos e, dentro desses, de letramentos
digitais.
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3.1.1. Grau de Letramento dos docentes
Em primeiro lugar, cabe enfatizar que o grau de letramento do
professor no cotidiano escolar, mais especificamente em sala de aula, influenciará
a forma que esses letramentos operarão em seu desempenho. Logo, aqueles que
porventura tenham sido submetidos (e aprendido) à interação com as novas
práticas tecnológicas, estarão mais aptos a produzirem e/ou adaptarem materiais
de forma a motivarem seus alunos a se inserirem eficiente e significativamente no
mundo atual, nas NTICs.
Mesmo sendo nativos digitais, conforme revelam os dados dessa
pesquisa, os alunos utilizam o ciberespaço e, consequentemente, algumas NTICs
para conhecimento não produtivo, visto que carecem de orientação no que diz
respeito à maneira de utilizarem essas NTICs no processo de aquisição do
conhecimento, fazendo uso correto dessas ferramentas em sua trajetória escolar.
Ora, os multiletramentos e letramentos digitais estão mudando a forma
como a comunicação se estabelece e, dentro desse conceito, a própria forma
como o aprendizado ocorre como salienta Rowsell e Walsh (2011, p.54):
Termos como “Novos Letramentos” (Lankshear&Knobel, 2003),
“Multiletramentos” (Cope &Kalantzis, 2000) e “Multimodalidade”
(Kress& van Leeuwen, 2001) vêm sendo usados por algum tempo
para conceituar a forma como novas práticas de comunicação
estão impactando o letramento e a aprendizagem.

Segundo Monte Mor (2009), vivemos um período de práticas
educacionais emergentes que representam processos mentais que exigem mais
capacidade de criação, e não apenas de modelos de reprodução como nas
epistemologias convencionais. Acrescenta ainda que em face às práticas da
epistemologia digital, o ensino nas escolas básicas e universidades deveria ser
submetido à reflexão ou revisão, ou ambas, de maneira a satisfazer as
expectativas das novas sociedades e suas necessidades.
Retomando o tópico anterior, os professores que forem considerados
multiplamente letrados serão capazes de perceber de forma mais acurada a
maneira pela qual seus alunos mais se beneficiarão do uso de ferramentas
digitais e tecnológicas. Assim, o impacto causado em sala de aula por medidas
simples podem, de fato, serem introduzidos por intermédio de novas práticas.
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Nos dizeres de Anstey& Bull (2006), os programas de letramento
devem incluir a habilidade de consumir e produzir os textos multimodais que são
uma parte cada vez maior da vida dos estudantes. Mais e mais eles precisarão
trabalhar colaborativamente com outras pessoas em torno de um objetivo comum.
Por essa razão, a Pedagogia do letramento deve ensinar aos estudantes a serem
flexíveis, tolerantes a diferentes pontos de vista e aptos a resolver problemas,
analisar situações e trabalhar estrategicamente.
Rowsell&Walsh (2011, p.55) salientam que
Uma parte fundamental dos “novos” letramentos na educação do
letramento não só considera que os letramentos são múltiplos,
mas também que eles exigem modos diferentes. Os modos são
conjuntos regularizados de recursos para a construção de
significados. Uma imagem, um som, uma palavra, um movimento,
animação, dimensões espaciais são recursos trazidos em
conjunto ou isoladamente para alcançar um efeito em textos. Tais
efeitos são lidos e criados de diferentes maneiras comparados
com as características lingüísticas do texto.

O desafio é inserir essas questões na formação docente e, ao mesmo
tempo, capacitar os que já estão no mercado. Esforço que requer a participação
de diversas esferas da sociedade. A Educação não só precisa ser repensada,
mas também ser posta em prática de maneira atualizada.
3.2. Formação docente e o cenário de mudanças
O cenário atual é mutante na escola, fora dela e em seu entorno. O
grande dilema do momento é a adequação das práticas docentes e as
expectativas sobre a função da escola na atualidade. Afinal vive-se ainda uma
escola do século XIX, habitada e conduzida por docentes do século XX e alunos
do século XXI. Fato que retrata e representa um hiato secular tenso e alarmante
que se arrasta ao longo do tempo.
Esteve (1999) salienta que a situação dos professores diante das
mudanças que ocorrem na escola é comparável a um grupo de atores que trajam
vestimentas de determinado tempo e que, sem nenhum aviso anterior, mudamlhes os cenários e as falas. Segundo o autor, à priori, a reação do grupo é de
surpresa, seguido de tensão e sentimento de agressividade. Consequentemente,
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esse modo de exposição ocasionaria a demonstração pública da fragilidade a que
os professores estão expostos.
A metáfora aqui apresentada – teatro e atuação dos professores –
demonstra claramente a realidade atual: contexto diferente daquele em que a
maioria dos professores se formou. Nesse prisma, o autor endossa (p.97):
[...] as reações diante dessa situação (de fragilidade) seriam muito
variáveis; porém, em qualquer caso, a expressão ‘mal-estar’
poderia resumir os sentimentos do grupo de atores ante uma série
de circunstâncias imprevisíveis que os obriga a atuar em um papel
grotesco.

Essa situação de acordo com Esteve (1999, apud ALONSO, Educ.
Soc., Campinas, vol. 29, nº 104 - Especial, p.747-768, out. 2008):
[...] “materialização” do sentimento de “mal-estar” vivenciado pelos
professores. O termo mal-estar aparece como conceito na
literatura pedagógica e pretende resumir o conjunto de reações
dos professores como grupo profissional “desajustado”, em
conseqüência das transformações sociais, políticas e econômicas
da atualidade.

O retrato apresentado pelo pesquisador demonstra bem as impressões
e sensações dos docentes quando do enfrentamento das situações em que
constatam que sua gama de saberes já não é mais suficiente. Fato esse que
determina as críticas que consideram os docentes os responsáveis imediatos
pelos fracassos dos sistemas educacionais.
O movimento que se vislumbra no cenário atual é a tentativa de
superação do hiato entre as práticas docentes e as demandas educativas que, em
primeiro momento, consiste em propostas de formação docente embasadas na
ideia de “profissionalização”, “atualização” e “capacitação”. Isso para que se
resgate o trabalho docente em sentido lato.
Os debates concernentes à formação docente e à relevância que estes
assumem no âmbito educativo têm enfatizado a compreensão da natureza do
trabalho do professor na tentativa de se estabelecer os requisitos mínimos do
estatuto profissional da profissão e, por conseguinte, os requisitos mínimos para a
formação desses profissionais. Entra em destaque a ideia da mediação dos
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saberes e, portanto, necessidade de profissionais que possam realizá-la
plenamente.
O destaque da valoração na mediação do conhecimento traz à baila
conceitos

como

interação

e

interatividade

que

são

tomados

como

complementares no processo de ensino-aprendizagem somado ao fato da
necessidade da transformação da profissão docente, uma vez que a informação
circular em fluxo e devir constantes e o professor, como mediador do processo,
deve, pois, se adequar às transformações que sempre chegam. Muito além de
formação, agora é exigido a mobilização de conhecimentos a serem
transformados em ação, isto é, as chamadas competências. Segundo o Parecer
N.º CNE/CP 009/2001 de 08 de maio de 2001, p.23, estas são definidas como:
[...] capacidade de mobilizar múltiplos recursos numa mesma
situação, entre os quais os conhecimentos adquiridos na reflexão
sobre as questões pedagógicas e aquelas construídas na vida
profissional e pessoal, para responder às diferentes demandas
das situações de trabalho.

Barreto (2004) discorre sobre isso e aponta a necessidade do uso das
NTICs nos processos de formação docente como ferramenta pedagógica e
prática docente. Contudo, o que se observa é que as escolas tomam como
inserção das NTICs o fato de contarem com a presença do computador que,
como já fora argumentado anteriormente, não é suficiente para uma verdadeira
inclusão digital. A maneira que as escolas fazem uso das NTICs realça que a
lógica que subjaz à instituição escolar atrita com a lógica da rede (mundo das
TICs), originando rugosidades conforme Josgrilberg (2006).
Esse atrito entre ambas as lógicas põe no palco os docentes e seu
papel. Ora, se na lógica/rede não há centro, mas produção cooperativa e extensa,
como trabalhar com a lógica da aprendizagem dirigida e sequenciada exigida pela
educação escolar? Questiona Alonso (2008).
Segundo a pesquisadora, as respostam variam: as escolas teriam de
se identificar com as NTICs, numa perspectiva de interação necessária à
aprendizagem, e os professores assumiriam papeis menos autoritários, mais
horizontais (Kenski, 2007); ou, ainda, que as aprendizagens passariam a se
configurar mais pela ação de grupos, operando por meio de interações
coordenadas consensualmente, tendo o professor como moderador (Carneiro &
91

Maraschin, 2005), entre outras. Em contrapartida, o que se pode observar nas
escolas é uma resistência por parte de uma considerável parcela de docentes
talvez pelo que Almeida (2003, p.215) chama de desconhecimento tecnológico,
afinal muitos não emigraram digitalmente, integrando o grupo dos excluídos
digitais. Ela mesma afirma:
[...] para compreender o pensamento humano, a sociedade, a
cultura e a educação é essencial ir além dos condicionantes da
cibercultura e analisar o papel da tecnologia como um suporte que
permite estabelecer diálogo entre o indivíduo e o grupo, a
virtualidade e a realidade, a razão e a emoção, o analógico e o
digital. O potencial interativo do uso da TIC no ato pedagógico se
revela na possibilidade de criação dialógica e intersubjetiva [...]

É exatamente este posicionamento diante da tecnologia (pesquisador e
questionador) que se torna ponto de resistência para o uso dos novos
instrumentos. Destarte merece destacar que é necessária a compreensão de que
o sucesso da Educação não está centrado nas Novas Tecnologias da Informação
e Comunicação como se essas fossem a tábua de salvação. O que se pode
depreender é que as NTICs são uma ponte para que se possa fazer a educação
como deve ser: promotora da humanização dos indivíduos.

3.3. Impactos no cotidiano escolar (ensino) via Letramentos Digitais e
Multiletramentos
Resumidamente, é sabido que existe uma grande e significativa
diferença entre o ensino tradicional e aquele pautado sobre as novas práticas
tecnológicas e digitais. Embora não exista um consenso acerca do nível de
conhecimento adquirido ou desenvolvido em aprendizados tradicionais e
digitalmente contemporâneos, pode-se perceber que os alunos de outrora
carecem de algo que os atuais vêm se aperfeiçoando cada vez mais, tornando o
hiato entre eles cada vez mais expressivo, principalmente quando se observa a
prática diária de trabalho.
Atualmente, como não se encontra forma de desviar da influência da
tecnologia nos mais variados ambientes sociais, nota-se que o ensino mediado
por fatores multimodais – essência dos multiletramentos – acaba por guiar os
aprendizes modernos a um novo conceito de conhecimento, cunhado por Marc
92

Prensky de sabedoria digital. Sucintamente, Skiba (2010, p.251) define esse
conceito como:
A sabedoria que surge do uso de tecnologia digital para acessar
um poder cognitivo além da nossa capacidade e sabedoria inatas,
por meio do uso sensato da tecnologia visando aumentar nossas
capacidades. Resume-se em tomar decisões sábias por se estar
usando aprimoramentos tecnológicos.

Assim, é possível afirmar, com base nos dizeres de Skiba (2010), que o
maior impacto do uso das novas práticas tecnológicas em sala de aula, levará os
alunos a um novo patamar de conhecimento que os permitirá fazer uso das
ferramentas digitais disponíveis para se comunicarem e compartilharem
experiências de forma mais multimodal e, consequentemente, abrangente.
Decisões e escolhas mais e mais comumente serão tomadas com base em
artefatos tecnológicos e a própria ideia de construção e compartilhamento de
conhecimento se baseará no uso que será feito da(s) tecnologia(s).
Mesmo na atualidade, segundo Street (2012), a escola prioriza uma
única prática pautada em um único letramento, esquecendo-se de tantos outros
que ocorrem em diferentes práticas sociais e até mesmo na escola. Esse modelo
autônomo a que se faz menção e que consiste em estudar os aspectos técnicos
de uma língua independentemente de seus contextos sociais, se opõe ao modelo
de letramento que se pretende (ideológico). Neste, segundo o mesmo autor, as
práticas de letramento estão intrinsecamente ligadas a estruturas culturais e de
poder em uma dada sociedade.
Para ilustrar a importância do desenvolvimento e adoção de
letramentos digitais em práticas educacionais, em reportagem de 11 de janeiro de
2006, a Revista Veja publicou a seguinte matéria: “A vitrine do candidato:
empresas adotam a prática de espionar no Orkut a vida pessoal dos que buscam
uma vaga”, trazendo várias ‘dicas’ de como se comportar nessa comunidade
virtual para a pessoa que está procurando emprego. As sugestões incluem: não
“participar de comunidades do tipo ‘Eu odeio’” e “ter uma ampla rede de amigos.
Isso mostra sociabilidade”. Isso significa que a empresa, ao contratar um
candidato, leva hoje também em consideração as práticas sociais em que ele ou
ela se engaja na realidade virtual. O modo como a pessoa age discursivamente
no espaço cibernético, passou a ser fator diferencial na aquisição de um emprego.
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Uma das grandes dificuldades que a inserção das NTICs encontra e,
também, a prática de Multiletramentos é a marginalização de muitos indivíduos
que são economicamente desprestigiados, quase que excluídos do processo de
evolução.
Em artigo publicado para a Revista Escrita Ano 2011, Bauler (2011)
salienta que para minimizar esse problema, educadores propõem algumas
soluções: a) desenvolver uma linguagem crítica, avaliando e analisando os
conceitos e discursos circulantes na atualidade, fazendo da sala de aula um
verdadeiro laboratório de linguística e tornando os alunos cientes do seu papel de
agentes transformadores da história e da sociedade (Cope e Kalazantzis, 2000;
Gee, 2000; Gee e Lankshear, 1997; Fecho, 1998; Aronowitz e Giroux, 1991); b)
ainda nessa perspectiva, trazer textos diferentes dos chamados cânones e
discutir outros conceitos que não sejam os hegemônicos, ou seja, promover
debates e analisar textos sobre a mulher na sociedade, questões de raça e
sexualidade, a fim de que os alunos lutem contra as verdades únicas dominantes
e desconstruam conceitos arraigados, para que, assim, mudem a sociedade
(Fecho, 1998; Gilbert, 1997; Batista e Galvão, 1999; Moll, 1994; Moita Lopes,
2002); c) Falar sobre os textos, conversar, debater, para que as vozes dos alunos
também sejam ouvidas (Maybin e Moss, 1993; Lemke, 1989); d) tratar a leitura
como evento social e não como atividade de simples decodificação (Moita Lopes,
1995; 1996; Bloome, 1993); e) se ater a outros eventos de letramento que não os
hegemônicos e privilegiados pela escola e, assim, valorizar os letramentos que os
alunos têm acesso em seu ambiente familiar e fora da escola (Heath, 1994; Moll,
1994); f) trabalhar a intertextualidade e a interdisciplinaridade de modo a formar
um leitor consciente dos vários discursos e domínios discursivos e fazê-lo agir no
mundo social por meio da linguagem nas práticas sociais em que se envolve
(Moita Lopes, 1996; Bloome e Bailey, 1992).
Bauler (2011) acrescenta, ainda, que em relação a práticas educativas,
as possibilidades de uso de formas emergentes de multiletramentos digitais são
infinitas. Páginas de Facebook podem ser usadas para compartilhar e refletir
sobre tópicos abordados em sala de aula de modo a estimular um ambiente mais
participativo para os estudantes (Jenkins, 2009; Gee, 2010).
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O hipertexto encontrado em websites educacionais e informativos
como a Wikipedia, por exemplo, poderia ser um modo diferente de trabalhar os
textos e enriquecer os repertórios discursivos a que alunos têm acesso. Alunos
podem colaborar uns com os outros para a construção de enciclopédias virtuais,
utilizando-se de pesquisas e conteúdo criado pelos próprios alunos. Todavia, é
uma prática que exige formação e experiência dos professores para lidar com
alunos que nunca tiveram contato com esse tipo de texto (Marcuschi, 1999; Foltz,
1996). Daí, outro problema decorre, aponta a estudiosa, a falta de investimento na
formação de professores críticos e preparados para lidar com variados tipos de
letramento, inclusive os digitais.
Desse modo, a escola precisa mudar a sua concepção de letramento
para que possa oferecer oportunidades reais para indivíduos e comunidades que
se encontram à margem da sociedade globalizada. A escola precisa se engajar
em outras práticas sociais letradas, de modo a inserir as formas multimodais de
construção de significado da atualidade, conscientizar os alunos dos embates
discursivos e das relações de poder e, assim, formar agentes ativos e
participantes na mudança do futuro da sociedade (Cope e Kalantzis, 2000).
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4. METODOLOGIA E ANÁLISE DOS DADOS
A partir dos estudos aqui discutidos sobre hipertexto, escrita digital,
nativos e imigrantes digitais, ciberespaço, novos perfis de leitor e autoria, advento
e inserção das Novas Tecnologias da Informação e Comunicação e da
compreensão do funcionamento do nosso objeto de estudo – como os
professores, em sua maioria, imigrantes digitais, lidam com a chegada das Novas
Tecnologias da Informação e Comunicação (NTICs) e que usos têm feito delas no
cotidiano escolar para formar os discentes, por sua vez, sujeitos nativos digitais e
se estes, estão sendo apresentados às novas ferramentas tecnológicas, fazendo
uso correto das mesmas na aquisição do conhecimento – buscamos uma
metodologia que pudesse atender ao objetivo geral proposto por esta pesquisa:
investigar a formação docente e discente no contexto da inserção das NTICs,
propondo a prática dos multiletramentos como estratégia para solucionar (ou
minimizar) o hiato entre ambos os sujeitos.
Especificamente, também buscamos investigar o perfil do corpo
docente da Instituição de Ensino onde foram realizadas as observações (se
nativos ou imigrantes digitais e aspectos da formação), qual uso fazem das NTICs
no processo de ensino/ aprendizagem, analisar a prática leitora dos discentes
daquele local para, através desse procedimento, configurar o perfil de leitor em
formação e se este está em consonância aos moldes da atualidade e, por fim,
constatar que a prática dos multiletramentos destinados aos docentes e discentes
podem contribuir para a potencialização do processo de ensino/aprendizagem e
não devem tardar a serem postos em prática.
Os dados quantitativos aqui apresentados foram traduzidos em
números através de informações coletadas que em seguida foram analisadas e
interpretadas. O propósito é a compreensão de que tipo de leitor (e autor) está
sendo formado e se o corpo docente analisado dispõe de formação suficiente
para atender ao público emergente: nativos digitais, buscando-se detectar os
impactos desses fatores no Ensino Médio.
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4.1.

Caracterização da Pesquisa

Optou-se, para essa investigação, pelo Estudo de Campo por este ser
caracterizado pelo aprofundamento de uma realidade específica. É basicamente
realizado por meio da observação direta das atividades do grupo estudado e de
aplicação de questionários aos discentes e docentes para captar as explicações e
interpretações de dada realidade. (GIL, 2008)
O presente estudo é desenvolvido por procedimento sistematizado que
se enquadra no campo da organização e da instituição social, sendo, também,
aplicado com interesse prático em levantamentos explicativos, avaliativos e
interpretativos, visando à melhoria do processo de ensino-aprendizagem.
Considerando a natureza do problema apresentado nesta pesquisa e o
grau de subjetividade necessário para o alcance dos objetivos propostos,
constata-se

que

a

orientação

filosófica

predominante

é

o

paradigma

interpretativista. Segundo o qual a realidade social não existe de forma concreta,
mas é resultante das experiências subjetivas e intersubjetivas das pessoas
pesquisadas e do pesquisador. O interpretativismo está pautado na teoria
interacionista simbólica e na teoria da construção social (LEWIS e GRIMES,
1999).
Para melhor atender a problemática elencada nesse estudo, verificouse que o método qualitativo seria o melhor procedimento a ser adotado. Neste
caso, o interesse do pesquisador está voltado para a compreensão de um
determinado processo social (GODOI, BANDEIRA-DE-MELLO E SILVA, 2006).
Na classificação de estudos proposta pelos teóricos mencionados
anteriormente, a constatação da natureza dos objetivos da pesquisa diferencia os
estudos em descritivo, interpretativo e avaliativo. O primeiro deriva da
necessidade de relatar detalhadamente um fenômeno social e o seu contexto. O
segundo permite estabelecer padrões nos dados para o desenvolvimento de
categorias conceituais. O terceiro tem por objetivo gerar dados sistemáticos para
a avaliação de um programa. Diante dos objetivos deste trabalho, este estudo
tendeu-se a um caráter predominantemente descritivo, no entanto, há ocorrência
de momentos em que a pesquisa perpassou à natureza interpretativa.
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4.2.

Procedimentos Metodológicos e Constituição da Amostra

Considerando a abordagem de cunho tecnológico desta pesquisa, o
procedimento foi o questionário eletrônico, acompanhado de versão impressa
para apoio. Elaborou-se um questionário estruturado aos docentes e discentes do
Campus. No primeiro caso, constando de 26 (vinte e seis) questões e, no
segundo, 28 (vinte e oito questões) concernentes ao problema proposto.
O questionário eletrônico é um recurso que utiliza o meio eletrônico
para sua aplicação (Silva, Santos e Siqueira, 1997). Sua aplicação através da
Internet para coleta de dados primários tem sido implementada de duas formas:
1 – Envio do questionário por e-mail: é enviado diretamente para o
participante da pesquisa, que deve responder a mensagem com as questões
preenchidas. (Pode ser enviado como um arquivo anexo ou no próprio corpo da
mensagem.)
2 – Disponibilização em uma página da Internet: o respondente é
informado sobre o endereço da página do questionário na Internet, através de um
e-mail ou anúncio na Internet a fim de responder as questões ali propostas.
Dentre as principais vantagens do questionário eletrônico, em relação
às modalidades entrevista pessoal e por telefone, destacam-se, segundo Evans e
Marthur (2005) e Hipólito et al, (1996):
agilidade na aplicação, no controle e follow-up das respostas;
agilidade na tabulação dos resultados;
facilidade de usar maiores amostras;
flexibilidade e diversidade na elaboração de questões;
baixo custo de implementação;
exigência de resposta completa.
As vantagens para o respondente dizem respeito, em geral, à rapidez
do preenchimento, facilidade de leitura, atratividade propiciada pela interatividade
e “limpeza” do questionário, sem rasuras. Sob o ponto de vista do pesquisador,
destaca-se o controle sobre o preenchimento incorreto do questionário,
impedindo, por exemplo, que o respondente avance para um item seguinte, se a
questão presente não for respondida. Ainda em relação ao ponto de vista do
pesquisador,

o

questionário

eletrônico

possibilita

sensível

aumento

na
98

credibilidade e velocidade de apuração dos dados coletados por ser programado
de modo que a tabulação seja automática, uma vez que as respostas são
postadas diretamente no servidor da entidade pesquisadora. Essa característica
torna também inteiramente confiável a tabulação, reduzindo a possibilidade de
erro.
A elaboração do questionário eletrônico para esta pesquisa buscou
atender os seguintes critérios:
Linguagem simples e direta para que o respondente compreendesse
com clareza o que está sendo perguntado.
O questionário passou por uma etapa de pré-teste, num universo
reduzido, para que pudessem ser corrigidos eventuais erros de
formulação
Submissão de versão impressa para que servisse de apoio.
Elaboração de uma nota explicativa contendo a proposta da
pesquisa, incentivo para o preenchimento e agradecimento.
O instrumento de coleta de dados empregado para a elaboração do
questionário foi a ferramenta Google Drive (formulários) que permite a criação de
questionários online além de permitir a consulta rápida dos dados visto que
passam diretamente para uma folha (página) de cálculo, possibilitando, ainda,
uma análise profunda em virtude da possibilidade de serem rapidamente
canalizados para um programa como o Excel.
As vantagens obtidas com a pesquisa via Internet, se comparando com
pesquisas de outras vias ressaltadas por Palmer (2000), são:
Menor custo de aplicação;
Menor tempo de realização;
Maior taxa de resposta.
A relevância verificada na aplicação deste questionário passou pela
facilidade com que se interroga um elevado número de pessoas num espaço de
tempo relativamente curto. Nenhuma barreira geográfica impediu sua execução,
sem contar na redução de custos. No âmbito dessa pesquisa, o tempo de
resposta via Internet, após envio por e-mail dos participantes foi de
aproximadamente 3 (três) dias.

99

4.2.1. População da Amostra
Para essa pesquisa foi elaborada uma amostra, num primeiro
momento, através de questionário eletrônico envolvendo 136 (cento e trinta e
seis) estudantes dos cursos de Agropecuária, Agroindústria e Informática de 1ª a
3ª série do Ensino Médio e 27 (vinte e sete) docentes (Ensino Médio e Técnico)
ambos integrantes do Instituto Federal Fluminense Campus Bom Jesus (IFF-Bom
Jesus), em Bom Jesus do Itabapoana/RJ. Num segundo momento, procedeu-se a
aplicação da atividade de interpretação de texto aos estudantes participantes da
pesquisa. Na ocasião, optou-se, também, por estipular um quantitativo de
atividades, primando pela otimização do tempo de análise desse material,
decidindo-se, portanto, que seriam aplicadas 10 (dez) atividades a 10 (dez)
alunos de cada série dos cursos de Agropecuária, Agroindústria e Informática,
sendo 50% meninas e 50% meninos.
A escolha das turmas a serem avaliadas deu-se através da observação
daquelas em que o pesquisador é regente para facilitar o processo, com recorte
das séries (1ª, 2ª e 3ª do Ensino Médio) dos cursos anteriormente citados. Cabe
salientar que não se trata de avaliação dos cursos onde seriam avaliadas todas
as séries de cada curso. Os estudantes, muito embora de cursos integrados,
foram observados como um todo (Ensino Médio). Mencionar os cursos foi apenas
uma estratégia para investigar se a escolha do curso é influenciada pelo perfil do
leitor.
A leitura e análise dos dados coletados nesta pesquisa têm por
finalidade buscar respostas à questão levantada: “Como os professores, em sua
maioria, imigrantes digitais, lidam com a chegada das Novas Tecnologias da
Informação e Comunicação (NTICs) e que usos têm feito delas no cotidiano
escolar para formar os discentes, por sua vez, sujeitos nativos digitais? E estes,
estão sendo apresentados às novas ferramentas tecnológicas, fazendo uso
correto das mesmas na aquisição do conhecimento?”
A

resposta

para

esta

inquietação

encontra-se

extensamente

desenvolvida no corpo deste trabalho através do levantamento bibliográfico
apresentado. A partir daí, buscou-se uma complementação dessa resposta
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através dos questionários (docentes e discentes) e da atividade interpretativa
realizada pelos estudantes participantes da pesquisa.
Os questionários foram divididos da seguinte forma:
a) Docentes:
Bloco I – caracterização do sujeito;
Bloco II – Formação básica;
Bloco III – O professor e as Novas Tecnologias da Informação e
Comunicação (NTICs) e as subseções:
1. Familiaridade com o computador e ambiente digital;
2. Computador na escola: processo de ensino-aprendizagem;
3. Experiência com o hipertexto.
b) Discentes:
Dados gerais – Identificação do sujeito;
Parte 1 – questões voltadas ao hábito de leitura, tipo, formato,
suporte e contribuição para a vida escolar ou pessoal;
Parte 2 – O estudante e as Novas Tecnologias da Informação e
Comunicação (NTICs).
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4.3. Dados docentes:
Em relação ao questionário dos docentes, os gráficos 1 e 2 a seguir
demonstram o percentual de informantes quanto ao nível de escolaridade dos
docentes (última titulação) e nível em que atuam:
Gráfico 1: Nível de escolaridade do Docente
0% 0% 8%

Ensino Médio

4%

23%

Licenciatura
Bacharelado
38%

27%

Especialização
MSc
DSc
Outros

Fonte: Dados da pesquisa

Gráfico 2: Nível de atuação do Docente
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Fundamental

Médio (Téc. Integrado
ou Téc.)

Médio (Téc. Integrado
ou Téc.) e Superior

0%

96%

4%

Fonte: Dados da pesquisa

Na análise do gráfico 1, o nível predominante dos informantes desta
pesquisa foi de docentes especialistas, mestres
mestres e doutores, perfazendo um total
de 88%. Este dado demonstra que o corpo docente analisado possui qualificação
profissional de excelência em se tratando dos níveis de ensino que atuam (Ensino
Médio Técnico Integrado ou Técnico), totalizando 100%. Destes,
Destes 4%, além de
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atuarem no segmento Médio/Técnico, também atuam no Ensino Superior.A
capacidade reflexiva do indivíduo está diretamente relacionada com seu nível de
escolaridade e discernimento da informação, conforme apontado por Demo
(2000), Vieira (1998) e Dowbor (2000).
Quanto a faixa etária dos informantes, o gráfico 3 demonstra
predomínio de um público entre 26 a 55 anos que perfazem 85% dos informantes
e 15% divididos em menores de 26 anos e maiores de 55.
Gráfico 3: Faixa etária
[
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Fonte: Dados da pesquisa

Julgou-se
se pertinente analisar a questão da faixa etária para que fosse
possível caracterizar o corpo docente do Campus analisado quanto ao fato de
serem nativos digitais ou imigrantes digitais. Neste caso, a Instituição em questão
possui corpo docente 100% composto por imigrantes digitais que, segundo
Prensky (2001), são os indivíduos nascidos antes das últimas décadas do século
XX e que, em algum momento, adotou muitos ou a maioria dos aspectos da nova
tecnologia.
Tentou-se
se inferir, também, informações
informações a respeito de possível
formação continuada (aperfeiçoamento) e observou-se
observou se que 37% dos participantes
realizaram aperfeiçoamento em informática, especificamente, no que diz respeito
a ambientes digitais e novas ferramentas de ensino, conforme retrata
retra o gráfico 4:
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Gráfico 4: Aperfeiçoamento

37%
Informática

63%

Outros

Fonte: Dados da pesquisa

A priori,, é notável a compreensão da necessidade de aperfeiçoamento
por parte dos docentes, principalmente por serem imigrantes digitais inseridos
num cenário de mudanças que é o momento atual e que requer competências no
trato com os nativos digitais (discentes). Os 63% restantes, que são maioria
absoluta, não realizou aperfeiçoamento em ambientes digitais e novas
ferramentas de ensino. Esse dado é preocupante por revelar ausência
ausê
de
incentivos (próprio e da Instituição) a esse tipo de capacitação, reforçando a falta
de investimento na formação de professores críticos e preparados para lidar com
as novas tecnologias, conforme aponta Street (2012).
Outro fator intrigante e que merece
merece menção é no que diz respeito à
formação docente. Constatou-se
Constatou se que a maioria dos docentes não possui
capacitação profissional voltada para a inserção das TICs no contexto
educacional (ambientes digitais e novas ferramentas de ensino). Haveria
possibilidade,
idade, entretanto, destes profissionais possuírem formação pautada
nestes moldes? Os dados demonstram que 37% possuem esse tipo de formação
contra 63% que afirmam o contrário:
Gráfico 5: Formação técnica ou prática para uso de ambiente digital como ferramenta
ferr
de ensino

37%
Sim
63%
Não

Fonte: Dados da pesquisa
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Antes dessa arguição, os participantes foram questionados oralmente a
respeito de sua formação a fim de saber se em algum momento de sua trajetória
receberam ensinamentos voltados para a utilização das TICs e a maioria afirmou
desconhecer, o que ficou confirmado após o questionário. Esse fato acentua e
expõe a realidade do atual momento: escola do século XIX, professores do século
XX e alunos do século XXI.
Isso ocorre porque, segundo Cope e Kalantzis (2000), a escola precisa
mudar a sua concepção de letramento para que possa oferecer oportunidades
reais para indivíduos e comunidades que se encontram à margem da sociedade
globalizada. Em outras palavras, a escola precisa se engajar em outras práticas
sociais letradas, de modo a inserir as formas multimodais de construção de
significado da atualidade, conscientizar os alunos dos embates discursivos e das
relações de poder e, assim, formar agentes ativos e participantes na mudança do
futuro da sociedade.
É curioso perceber que o mesmo percentual que afirma possuir
capacitação voltada para o uso das TICs afirma possuir formação nesses moldes
(gráficos 4 e 5), ou seja, menos da metade dos indivíduos analisados (37%), se
motivaram a buscar meios para se adequarem às novas demandas da sociedade,
dos alunos. Esse recorte reflete a constatação de Hermont (2012) que afirma que
permitir que os alunos tenham suas aulas ministradas nos moldes antigos, é
permitir o sacrifício de seus multiletramentos, é privá-los de uma aprendizagem
significativa por tornar o conhecimento e a forma de utilização deste rudimentares
em comparação com aqueles que puderam aperfeiçoar suas habilidades
multimodais.
A tabela 2 trata do o local em que os participantes que responderam
afirmativamente possuir formação técnica ou prática para uso das TICs como
ferramenta de ensino, obtiveram essa formação:
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Tabela 2: Local de obtenção da formação para uso de ambiente digital como ferramenta de ensino
Local de obtenção da formação

Ocorrências

%

Escola onde trabalha

5

50%

Curso específico online

4

40%

Curso em escola de informática

2

20%

Universidade

2

20%

Congressos, encontros, seminários

2

20%

Outros

1

10%

Fonte: Dados da pesquisa

Para que seja possível analisar objetivamente o recorte, a grandeza a
ser tratada será o número real de indivíduos e não apenas o percentual
representado. Dessa feita, cabe ressaltar que dos 27 docentes participantes desta
pesquisa, apena 10 responderam essa questão. Dentre estes, 2 docentes (que
representam 20%) afirmaram ter obtido formação para o uso das TICs como
ferramenta de ensino na Universidade e os 8 restantes através de outros meios.
Pode-se notar que as Universidades (em sua totalidade) talvez ainda
não tenham assumido a responsabilidade de oferecer esse tipo de formação nos
diferentes cursos de Licenciatura nem as escolas têm incentivado suas
comunidades a se capacitarem nesses moldes, fazendo com que os docentes
sintam-se desanimados, refletindo o que Esteve (1999, apud ALONSO, Educ.
Soc., Campinas, vol. 29, nº 104 - Especial, p.747-768, out. 2008) chama de
materialização do sentimento de mal-estar que é “[...] o conjunto de reações dos
professores como grupo profissional “desajustado”, em conseqüência das
transformações sociais, políticas e econômicas da atualidade [...].”
Julgou-se necessário, também, averiguar se os participantes tinham
acesso a computador conectado a Internet e se faziam uso regular deste. Sendo
assim, buscou-se detalhar o uso do computador e da Internet feito pelos
participantes, conforme a tabela 3 a seguir:
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Tabela 3 – Uso do computador e da Internet
Local de
utilização do
PC e Internet

Nº

%

Em casa

16

No trabalho

Horas de
acesso

Finalidade

Nº

%

Nº

%

59%

Entretenimento

11

41%

- de 1h
semana

0

0

14

52%

Pesquisas
escolares

13

48%

1 a 2 horas

0

0

Cybercafés/Lan
house

0

0

Atualizar ou obter
informações

20

74%

2 a 4 horas

1

3%

Outros

0

0

Contato:
familiares,
amigos,
profissionais

16

59%

5 a 6 horas

4

15%

12

44%

8 a 10 horas

4

15%

Trabalho

21

77%

+ de 10h p/
semana

15

55%

Outros

0

0

Digitação
textos

de

p/

Fonte: Dados da pesquisa

É possível observar que os docentes participantes fazem uso do
computador, observando-o como ferramenta fundamental no dia a dia. Tanto é
que 100% (todos os docentes) utilizam-no para finalidades diversas. O local de
maior utilização do computador pelos docentes é em casa e no trabalho, 59% e
52% respectivamente. Quanto à finalidade, a maioria absoluta faz uso da
ferramenta para se atualizar ou obter informações, fazer contatos (amigos,
parentes

e

profissionais

e

para

fins

trabalhistas,

74%,

59%

e

77%

respectivamente
Outro ponto que merece destaque é a quantidade de horas de acesso
à Internet que perfazem 85% de docentes que despendem de 5 a 10h por
semana, ressaltando que destes, 55% utilizam por mais de 10h por semana.
Trata-se de um grupo que reconhece a importância dos novos recursos e
ferramentas no processo de aquisição e potencialização do conhecimento, fato
esse que se revela na quantidade de tempo despendido com o PC e a Internet,
confirmando a definição de Prensky (2001) a respeito do que sejam imigrantes
digitais conforme já detalhado anteriormente.
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Contudo, há um detalhe intrigante. Questionados a respeito do uso das
NTICs pelos professores das variadas
variadas disciplinas, os alunos revelam dado
contraditório:
Gráfico 6: Uso nas NTICs pelos docentes

34%
Sim
66%

Não

Fonte: Dados da pesquisa

Quanto ao uso das NTICs pelos docentes, 66% dos estudantes
afirmam que é realizado pelos professores da área técnica, em se tratando
tr
do
curso de Informática. Percebe-se
Percebe se que essa discrepância vem se acentuado ao
longo dos anos na Instituição por atribuírem a utilização das novas tecnologias
aos docentes da área de Informática, desconsiderando os cursos de Agropecuária
e Agroindústria.
ria. Os 34% restantes que afirmam o contrário, consideram uso das
NTICs o fato de alguns professores recorrerem a recursos como slides
apresentados através do Power Point ou Prezi que, a bem da verdade, são
utilizados para evitar o quadro branco.
Grande parte
arte dos docentes – retomando os 63% que não possuem
formação ou capacitação no uso das TICs como ferramenta de ensino ilustrado
no gráfico 5 – consideram o fato de se equipar a escola com computadores o
meio de se ter acesso às NTICs, pensamento que se coaduna
coaduna ao de Hermont
(2012). Esquecem, entretanto, que a máquina precisa ser operada por indivíduos
que possuem perícia para tal. Assim, como a Instituição é equipada com
Laboratório Multimídia, Micródromo, acesso liberado da Internet nas salas, hall e
pátio
o (ainda em manutenção), julgam serem esses os fatores que comprovam a
chegada das NTICs no âmbito escolar.
É curioso notar que, muito embora os docentes façam uso constante
das TICs no seu cotidiano, conforme retratado na tabela 3, e reconheçam sua
importância
ância no desenrolar de suas tarefas – posto que trabalhem, se entretêm, se
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comuniquem, busquem informações e atualizações –, sintam-se incapacitados
(na maioria dos casos) de lançar mão dessas novas ferramentas para
potencializar suas práticas pedagógicas e, por conseguinte, o processo de
ensino-aprendizagem.
Comprova-se, então, a urgência da prática dos Multiletramentos e de
cursos de aperfeiçoamento para os docentes, uma vez que, segundo Kenski
(2007), existe uma relação direta entre educação e tecnologias, pois elas estão
presentes em todos os momentos do processo pedagógico, desde o
planejamento das disciplinas, a elaboração da proposta curricular até a
certificação dos alunos que concluíram um curso. Isso faz gerar a necessidade de
mudança de paradigma que deve, simultaneamente, partir do próprio sujeito
(docente) e de incentivos da Instituição da qual este é parte integrante. Além
disso, como afirma Belloni (2001), o desafio da escola é o de potencializar as
virtudes técnicas das Tecnologias da Informação e Comunicação, colocando-as a
serviço de aprendizagens significativas e não convencionais mais adequadas às
culturas jovens e infantis. A esse respeito, completa Rojo e Moura (2013, p.27):
Vivemos em um mundo em que se espera (empregadores,
professores, cidadãos, dirigentes) que as pessoas saibam guiar
suas próprias aprendizagens na direção do possível, do
necessário e do desejável, tendo autonomia e sabendo buscar
como e o que aprender e que tenham flexibilidade e que consigam
colaborar com urbanidade.

Tais práticas evitam que se perpetre a atitude dos últimos tempos (era
digital): entender o advento e uso das NTICs a partir da informatização das
instituições de ensino, esquecendo-se, porém, dos cérebros, dos operadores das
“máquinas”, e que seja direcionado o caminho para a equalização entre escola,
professores e alunos.
Pode-se constatar, levando em consideração essa amostragem, que os
professores encontram-se “fragilizados” conforme o pensamento de Esteve (1999,
p.97). As mudanças ocorrem e, como se fossem atores trajados com vestimenta
de determinada época, repentinamente e sem aviso, mudam-lhes o cenário e as
falas, endossa o autor. O que deveria acontecer para alterar essa realidade,
segundo Kenski (2007), é uma mudança que envolvesse escolas e professores.
As escolas teriam de se identificar com as NTICs, numa perspectiva de interação
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necessária à aprendizagem, e os professores assumiriam papeis menos
autoritários, mais horizontais. Carneiro e Maraschin (2005) ainda acrescentam
queas aprendizagens
ns passariam a se configurar mais pela ação de grupos,
operando por meio de interações coordenadas consensualmente, tendo o
professor como moderador. Em contrapartida, o que se pode observar nas
escolas é uma resistência por parte de uma considerável parcela
parce de docentes
talvez pelo que Almeida (2003) chama de desconhecimento tecnológico, afinal
muitos não emigraram digitalmente, integrando o grupo dos excluídos digitais.
Para confirmar o que fora dito anteriormente a respeito da utilização
das TICs pelos professores,
ofessores, estes foram questionados a respeito de produção (ou
preparação) de material para trabalhar no laboratório multimídia, dos quais 37%
responderam positivamente e 63% o fizeram de maneira negativa conforme
ilustrado no gráfico 7:
Gráfico 7: Preparação
ação de material para laboratório multimídia

37%
Sim

63%

Não

Fonte: Dados da pesquisa

Dentre os 37%, encontram-se
encontram se os docentes da área técnica do curso
integrado de Informática que necessitam do laboratório para execução de suas
atividades, os demais, responderam de forma negativa e acrescentaram
oralmente que não há necessidade de espaço multimídia em suas aulas o que
reforça o pensamento de Almeida (2003) explanado anteriormente.
Esses apontamentos confirmam os dados expostos nos gráficos 4, 5 e
6, além de revelarem,
m, como mencionado anteriormente, a necessidade dos
Multiletramentos, de novas ferramentas – além das da escrita manual (papel,
pena, lápis, caneta, giz e lousa) e impressa (tipografia, imprensa) – de áudio,
vídeo, tratamento da imagem, edição e diagramação,
diagramação, que Rojo e Moura (2013)
apontam como necessárias, além de serem requeridas novas práticas:
a) De produção, nessas e em outras, cada vez mais novas ferramentas;
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b) De análise crítica como receptor.
Não orientados a esse respeito, os docentes enfrentam situações
diversas em que constatam, segundo Esteve (1999), que sua gama de saberes já
não é mais suficiente. Fato esse que determina as críticas que consideram os
docentes os responsáveis imediatos pelos fracassos dos sistemas educacionais.
Logo, é possível afirmar, reforçando o Parecer N.º CNE/CP 009/2001 de 08 de
maio de 2001, que além de formação, agora é exigido mobilização de
conhecimentos a serem transformados em ação, isto é, as chamadas
competências que significa capacidade de mobilizar múltiplos recursos numa
mesma situação, entre os quais os conhecimentos adquiridos na reflexão sobre
as questões pedagógicas e aquelas construídas na vida profissional e pessoal
para responder às diferentes demandas das situações de trabalho.
Outro ponto considerado relevante para essa análise, diz respeito ao
tipo de atividade(s) preparada(s) no processo de ensino-aprendizagem por meio
de ambiente digital para que fosse possível investigar como os docentes
percebem a utilização das TICs na prática educativa e através de que meios,
conforme o gráfico 8 a seguir:
Gráfico 8: Atividade(s) trabalhada(s) no ensino-aprendizagem por meio de ambiente digital
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Fonte: Dados da pesquisa

Diante dos dados expostos no gráfico 8, pode-se inferir que os
professores, em sua maioria, ainda possuem práticas educacionais pautadas nos
modelos de reprodução das epistemologias convencionais em contraste com o
período atual que Monte Mor (2009) afirma ser de práticas educacionais
111

emergentes que representam processos mentais que exigem mais capacidade
cap
de
criação. Acrescenta, ainda que, em face às práticas da epistemologia digital, o
ensino nas escolas básicas e universidades deveria ser submetido à reflexão ou
revisão, ou ambas, de maneira a satisfazer as expectativas das novas sociedades
e suas necessidades.
As ocorrências foram bastante divididas dentre os 27 informantes. A
opção Outros se refere à utilização de Blogs, Facebook, ferramentas como o
Google Drive e demais meios de se trabalhar com imagem, som, palavra,
movimento, animação, dimensões
dimensões espaciais, conforme apontam Rowsell e Walsh
(2011) ao tratarem das práticas pedagógicas em ambientes de Multiletramentos.
Nessa opção (Outros)) houve apenas duas ocorrências, ou seja, apenas dois
professores afirmaram utilizar outros recursos. As demais opções são relevantes,
contudo, se orientadas pelos professores e não meramente atividades lançadas
para os alunos darem conta de maneira isolada.
A sequência de dados a seguir se refere ao hipertexto como prática
leitora, forma de leitura textual e de mundo.
mundo. Questionados a respeito do que
entendem sobre esse assunto, os informantes concederam respostas variadas,
desde o não conhecimento até definições pertinentes ao contexto dessa temática
conforme o gráfico a seguir:
Gráfico 9: Hipertexto como prática leitora

Desconhecem
20%

42%

17%

Textos q/ remetem a
outros textos
Textos acessados p/
links

21%

Dados relevantes

Fonte: Dados da pesquisa

Pode-se
se notar que 42% do corpo docente participante desconhece o
que seja hipertexto, o que representa uma parcela considerável. Este dado
permite que se questione o fato de 37% dos docentes terem afirmado
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anteriormente possuírem formação ou capacitação em ambientes digitais voltados
para o âmbito educacional. Outra inquietação é o fato de apenas 20%
apresentarem definições relevantes acerca da temática elencada. Os gráficos de
4 a 6 revelam que 63% não possuem formação ou aperfeiçoamento voltado para
o uso das TICs como ferramenta de ensino, porém, o gráfico 9 demonstra que
80% dos docentes ou desconhecem ou não compreendem bem o hipertexto que
é recurso integrante das TICs. Isso significa que dos 37% que possuem o tipo de
formação ou aperfeiçoamento exposto anteriormente, 17% não compreendem o
que seja hipertexto, restando 20% que são os que apresentaram definições
plausíveis.
O hipertexto é definido por 38% dos docentes como sendo textos que
remetem a outros textos ou textos acessados por links. Entretanto, essas não são
bem definições, mas sim recursos possibilitados por esse tipo de texto e que se
associa à definição de hipermídia apresentada por Gosciola (2007, p.107): “[...]
conjunto de meios que permite acesso simultâneo a textos, imagens e sons [...],
possibilitando fazer links entre elementos [...]”. Em contrapartida, 20%
apresentaram definições relevantes das quais merecem destaque:
Refere-se às possibilidades de interação entre os textos sejam eles verbais
ou não-verbais de diversos gêneros.
Texto em formato digital que agrega outras formas de comunicação como
som, imagem e links.
É uma ferramenta de texto dentro de arquivos digitais que proporciona
fazer uma relação com outros arquivos de texto.
Fruto de interações e associações entre textos dos mais diferentes gêneros
sejam eles verbais ou não-verbais. Em outras palavras, hipertexto é a “teia”
que tece nossa leitura de mundo.
Uma ferramenta que inevitavelmente será utilizada pela maioria dos alunos
e mestres nos próximos anos.
Essas definições se associam à definição de hipertexto proposta por
Lévy (1993) que diz ser este um conjunto de nós ligados por conexões. Os nós,
segundo o estudioso, são conteúdos apresentados em palavras, imagens,
gráficos, sequências sonoras, textos mais complexos que, por sua vez, também
podem se configurar em novos hipertextos.
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Houve a necessidade de averiguar a utilização do hipertexto como
atividade de compreensão leitora. Nesse caso, não se pensou esse tipo de
atividade como vinculada apenas às aulas de Língua Portuguesa/Redação, mas
sim como ferramenta potencializadora da aprendizagem de modo geral.
Gráfico 10: Utilização do Hipertexto como atividade de compreensão leitora

80%

20%
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Fonte: Dados da pesquisa

Dos 58% dos docentes que apresentaram
apresentaram definições relevantes a
cerca do hipertexto ou que, ao menos, fazia alguma ideia do que fosse listados no
gráfico 9, apenas 20% afirmaram utilizar o hipertexto como atividade de
compreensão leitora, reconhecendo a leitura presente em toda a esfera do
conhecimento. Os 80% compreendem os 42% que desconhecem e os 38% que
têm alguma compreensão do que seja e afirmaram não utilizar a ferramenta em
virtude

de

ser

atividade

pertinente

apenas

às

aulas

de

Língua

Portuguesa/Redação.
Esse recorte permite inferir
inferir que não tem havido orientação a respeito
da utilização das NTICs no processo de ensino-aprendizagem,
ensino aprendizagem, fazendo com que
os professores não acompanhem a evolução das ferramentas de ensino e,
consequentemente, os alunos não sejam apresentados a elas para fins
f
de
produção e potencialização do conhecimento. Por conseguinte, deixa-se
deixa
de
explorar

a

hiperdinamicidade

da

percepção

e

apreensão

dos

alunos,

comprometendo, assim, as potencialidades destes.
Segundo Skiba (2010), o maior impacto do uso das novas práticas
práti
tecnológicas em sala de aula, levará os alunos a um novo patamar de
conhecimento que os permitirá fazer uso das ferramentas digitais disponíveis para
se comunicarem e compartilharem experiências de forma mais multimodal e,
consequentemente, abrangente. Decisões e escolhas mais e mais comumente
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serão tomadas com base em artefatos tecnológicos e a própria ideia de
construção e compartilhamento de conhecimento se baseará no uso que será
feito da(s) tecnologia(s).
Também se julgou necessário investigar que tipos de atividades são
utilizadas pelos docentes para desenvolvimento da habilidade de leitura. Isso para
que fosse possível sondar ocorrências de atividades hipertextuais ainda que não
definidas ou propositais e a compreensão de leitura por parte dos docentes.
doc
Assim, essa questão foi aberta a todos os participantes e encontra-se
encontra
tabulada no
gráfico 11 a seguir:
Gráfico 11: Atividades para desenvolvimento da habilidade de leitura
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Fonte: Dados da pesquisa

Considerando os dados mais relevantes desse gráfico,
grá
pode-se
perceber que a incidência das novas ferramentas de ensino, nesse caso, e-mails,
e
chats e blogs foi pouca ou nenhuma, porém ocorreu, perfazendo um percentual
de 34%, incluindo nesta contagem a opção Outros.. Os 66% restantes
desenvolvem atividades
es rotineiras para desenvolvimento da habilidade de leitura.
Exemplo disso são os 41% que aplicam trabalho de pesquisa e os 17% que
utilizam exercícios de compreensão textual. Esses dados revelam uma vez mais a
necessidade de capacitação, aperfeiçoamento docente,
docente, bem como políticas de
incentivo a esse intento por parte das instituições de ensino. Afinal, como salienta
Belloni (2001), o desafio da escola é o de potencializar as virtudes técnicas das
TICs, colocando-as
as a serviço de aprendizagens significativas
significativas e não convencionais
mais adequadas às culturas jovens e infantis.
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Avançando um pouco mais na análise, um ponto que se julgou
importante é no que concerne às vantagens e desvantagens que o hipertexto é
capaz de trazer para a formação dos alunos. As respostas para essa indagação
estão atreladas à compreensão de hipertexto por parte dos participantes. Se o
compreendem como apenas um texto escondido por detrás de um hiperlink ou
textos que remetem a outros textos conforme exposto no gráfico 9, as respostas
não atenderão à proposta de hipertexto apresentada neste trabalho. Por outro
lado, compreendendo-o conforme definição de Lévy (1993) – um conjunto de nós
ligados por conexões e estas sendo conteúdos apresentados em palavras,
imagens, gráficos, sequências sonoras, textos mais complexos que, por sua vez,
também podem se configurar em novos hipertextos – suas considerações se
aproximarão da compreensão de hipertexto como modo de leitura, capacidade
leitora de sujeitos leitores do momento atual.
Devido à necessidade de Multiletramentos, conforme argumentado
anteriormente, somando-se a esse fator a falta de políticas de incentivo (e
incentivo próprio) à capacitação no uso das NTICs, os dados revelam
desconhecimento do tema ou compreensão instintiva a esse respeito conforme os
quadros a seguir:
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Quadro 4 – Hipertexto: vantagens e desvantagens para a formação dos alunos (I)
Hipertexto como texto acessado por hyperlinks
Vantagens

Desvantagens

Acesso fácil à informação

Conteúdo copiado e repetido que se não for
direcionado a sites específicos leva a uma
repetição e muitas vezes informações erradas.
Provoca críticas nas leituras também.

Democratização da informação

Perda do foco

Melhor
compreensão;
contextualização.

capacidade

de

Marcar laboratório; organização das atividades.

Facilidade de acesso

O computador individual

Complementar determinado texto a partir de
informações pertinentes.

Compromete o entendimento
determinado tema.

Acesso a um maior número de textos e, por
consequência, informações num só lugar,
numa só ferramenta: o computador.

Faz cair no esquecimento os livros nas
prateleiras das bibliotecas, estimulando o
desinteresse por tal prática de leitura e busca
conceitual.

Autêntico; desafiador.

Complexo

Estimula o interesse; facilita o aprendizado.

Desestimula a pesquisa em livros; alguns
alunos podem ter dificuldade com esse
processo.

O aluno pode buscar as fontes de informação
através dele.

Despreocupação em analisar o texto como um
todo; leitura em retalhos.

Textos pequenos; acesso rápido a outros
textos.

Desviar o foco sobre assunto/conteúdo
abordado;
não
apresentar
informações
necessárias para devido esclarecimento sobre
o tema/assunto abordado.

Maior interesse por parte dos alunos; economia
de papel.

Pode confundir o raciocínio linear do leitor;
difícil imprimir o texto. Dispersão do estudante
ao lidar com muitos textos.

holístico

de

Em alguns casos, informações insuficientes.
Nem todos os alunos têm acesso à Internet;
difícil colocar comentários nos textos.
Dificuldades de manusear as ferramentas.
Fonte: Dados da pesquisa
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Quadro 5 – Hipertexto: vantagens e desvantagens para a formação dos alunos (II)
Hipertexto como conjunto de nós ligados por conexões (LÉVY, 1993)
Vantagens

Desvantagens

Facilidade de conectar a vários textos na
mesma leitura; acesso fácil.

Acesso não-sequencial à informação resulta
em uma aula difícil de programar (planejar) e
se cada aluno tomar um rumo diferente
complica ainda mais.

Amplia a visão de mundo, mostrando que
sempre pode haver mais de um ponto de vista
em cada leitura; valorizar o chamado "currículo
oculto" e /ou saberes empíricos.

Não vejo desvantagens.

Ajuda na construção do conhecimento;
recupera as informações (tira possíveis dúvidas
ou esclarece certos textos).
É um sistema exploratório de descoberta. Isso
pode ser um incentivo a aprendizagem; com a
não estabilidade do texto podem aparecer
temas variados, permitindo mesclar assuntos.
Possibilidade de conexão com outros temas,
disciplinas e gêneros textuais; desperta maior
interesse no nativo digital.
Estabelece um vínculo com outros textos;
facilita o desenvolvimento de pesquisas.
Eu o compreendo como uma importante ferramenta de pesquisa nos dias atuais e também por
conseguir estabelecer um contato entre minha linguagem (já considerada antiquada para os
jovens) e a linguagem deles. Pelas pesquisas que realizam com o uso da Internet, com uma
metodologia variada (vídeos, música, textos, etc.) a partir de temas propostos em sala de aula.
Fonte: Dados da pesquisa

Os dados revelam que os docentes concebem hipertexto como um
recurso disponível no suporte digital, ou seja, um texto explicativo acessado por
intermédio de um hyperlink. Não se atêm ao fato de que as relações hipertextuais
vão além dessa questão. O próprio cérebro, por exemplo, opera de maneira
hiperdinâmica, hipertextual, fazendo conexões múltiplas sem uma ordem linear.
Além disso, como afirma Perfetti (apud KOCH, 2005, p.67), “[...] a questão central
não está em discutir a relação entre texto e hipertexto, mas em admitir que se
trata sempre de textos [...]”.
Sendo assim, navegar por um texto não é algo restrito ao suporte
digital, mas refere-se, conforme Ribeiro (2006), ao percurso que o leitor pode
fazer em determinado objeto de leitura (texto, gráfico, legenda, sumário, índice),
de acordo com suas escolhas, a partir de opções e caminhos. Além desses
objetos de estudo, há as notas de rodapé, as notas remissivas e evocativas,
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glossário, paginação, sequência de capítulos que antecedem o advento do
ciberespaço, do ambiente digital. Hipertextualidade é uma maneira de leitura e,
mesmo no suporte impresso, pode ser posta em prática. Trata-se, como se
pretende demonstrar, mais de uma reconfiguração (potencialização) das práticas
de leitura e das formas de produção e publicação de textos às possibilidades do
novo suporte do que de uma novidade. Desta feita, nos dizeres de Ribeiro (2006),
a revolução da informática perde sua mística e torna-se um rearranjo da era da
tecnologia da escrita e suas consequentes tecnologias de escrita, formatação,
registro e leitura.
Tanto Chartier (1998) quanto Lévy (1993), ao refletirem sobre
hipertextos impressos, digitais e até mesmo manuscritos, sugerem que não há, de
fato, novidade absoluta no aparecimento do texto suportado pelo computador. A
novidade está no suporte e na velocidade com que os nós são acessados nos
hipertextos digitais. Chartier (1995; 1996; 1998b; 2002) tece comparações
explícitas entre impresso e digital, no sentido de evidenciar diferenças importantes
entre os dois objetos de leitura, o que não significa distinguir e separar as
maneiras de se ler cada um deles.
Após apontamento das vantagens e desvantagens que o hipertexto
pode trazer para a formação do aluno, tornou-se necessário investigar como os
docentes trabalham a habilidade de leitura através do hipertexto. Cabe ressaltar
que habilidade de leitura não se restringe às aulas de Língua Portuguesa,
podendo ser desenvolvida para compreensão de determinada disciplina. Neste
momento, os participantes deveriam discorrer sobre o possível emprego da
hipertextualidade como estratégia para leitura e compreensão de determinada
área, conteúdo, disciplina. Nessa questão, fora determinado claramente o tipo de
estratégia a ser trabalhada em atividades de leitura, diferentemente do ocorrido
no gráfico 11. Chegou-se, portanto, aos seguintes resultados conforme a tabela 4
abaixo:
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Tabela 4 – Habilidade de leitura pelo uso do hipertexto (%)
Respostas

Percentual

Desconhece

15%

Não utiliza

25%

Uso equivocado

40%

Uso aceitável

20%

Total

100%

Fonte: Dados da pesquisa

Os dados da tabela revelam que 80% dos docentes desconhecem a
utilização

do

hipertexto

no

processo

de

ensino-aprendizagem

para

desenvolvimento da habilidade de leitura, muito embora já o façam algumas
vezes ainda que sem perceber. Segundo eles, por não saberem como utilizar ou
por não compreenderem o que seja, associam seu uso à prática de determinadas
atividades como sendo práticas de leitura hipertextual. Em contrapartida, apenas
20% utilizam-no de maneira aceitável, reforçando os dados expostos no gráfico
10. A seguir, o quadro 6 demonstra a utilização equivocada do hipertexto na
prática pedagógica dos docentes:
Quadro 6 – Utilização equivocada do hipertexto
Passo vários textos e explico-os.
Estudo dirigido.
Enfatizo a importância dos meios digitais atualmente.
Pesquisas e leituras de artigos.
Procuro apresentar textos diversos (autores, gêneros, épocas e opiniões diferentes) para que os
alunos possam se identificar mais com um ou outro gênero. Propondo associações com a
realidade dos discentes.
Procuro mostrar ao aluno que leia e tente assimilar e abordar o assunto com suas palavras,
buscando interligar a informatização com a acessibilidade também para artigos científicos, onde
muitos não possuem acesso impresso.
Leitura e interpretação; apresentação de seminários.
Fonte: Dados da pesquisa

As atividades supracitadas não devem ser desmerecidas, uma vez que
cada uma delas atende a uma demanda diferente de acordo com o contexto de
utilização. Contudo, estão em desacordo com a proposta hipertextual apresentada
por Pires e Veit (2006) que sugerem que no contexto educativo o hipertexto deve
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ser organizado de forma a se ter um modelo de apresentação de conteúdos
flexível que possa proporcionar a ligação entre diferentes tipos de informações a
serem visualizadas em forma de texto, imagem e som, dentre outros. Isso
possibilita ao aluno liberdade de desenvolvimento do estilo individual de
aprendizagem, indo além do que se observa na mídia convencional, podendo
proporcionar uma abordagem da aprendizagem centrada no aluno. Por exemplo,
estudo dirigido, por si só, sem exemplificação de procedimento não constitui uma
atividade hipertextual e assim sucessivamente.
Quanto aos 20% a que se faz menção na tabela 3, trata-se de um
pequeno grupo de professores que, mesmo sem conhecer a fundo a questão da
hipertextualidade, sentem necessidade de mudar suas práticas através de estudo
(por conta própria) acerca das novas ferramentas de aprendizagem e o desejo de
acompanhar os avanços das TICs. Dentre as atividades aplicadas por esse grupo
de docentes, merecem destaque as seguintes:
Quadro 7 – Utilização aceitável de hipertexto
Conecto diversos tipos e gêneros textuais, como na aula de hoje (25/06), por exemplo, trabalhei
um texto da Constituição, remetendo-o a uma música dos Engenheiros do Hawaii, conectando-os
com um vídeo sobre as manifestações políticas no Brasil em intertextualidade com uma música
da banda O Rappa.
Trabalhos de leitura e análise crítica dos textos com confecção de texto próprio baseado nas
leituras.
Fonte: Dados da pesquisa

Na hipótese de utilização de hipertexto para desenvolvimento de
habilidades de leitura, seria necessário investigar as dificuldades e barreiras
encontradas para esse feito, posto que se trate de um assunto atual, portanto,
ainda não difundido plenamente. Sem contar na necessidade de capacitação
docente e da prática dos Multiletramentos como hábito constante em virtude dos
avanços contínuos das tecnologias.
Os dados revelam desconhecimento dos docentes a respeito do uso
das NTICs e há, também, através de observações e diálogos com os
participantes, aqueles que são renitentes a transformações de qualquer espécie,
além de apresentarem certo ceticismo quanto à utilização de novos recursos de
aprendizagem em sala de aula. Esse fato confirma o pensamento de Prensky
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(2001) quando este afirma ter os Imigrantes Digitais pouca apreciação pelas
habilidades que os Nativos adquiriram e aperfeiçoaram através de anos de
interação e prática. Estas habilidades, continua o estudioso, são quase totalmente
estrangeiras aos Imigrantes, que aprenderam – e escolhem ensinar –
vagarosamente, passo a passo, uma coisa de cada vez, individualmente, e acima
de tudo, seriamente. Prensky (2001) ainda acrescenta que os Imigrantes Digitais
não acreditam que os seus alunos possam aprender com êxito enquanto assistem
TV ou escutam música, porque eles (os Imigrantes) não podem. Acreditam,
também, que a aprendizagem não pode (ou não deveria) ser divertida. Prova
disso é a resposta de um dos participantes listada no quadro abaixo:
Quadro 8 - Resposta de um participante
Tenho pouco tempo, pois só tenho uma aula de 50 min por semana em cada turma. Tenho pouco
preparo, tanto para lidar com o meio virtual quanto para usar estas tecnologias em sala de aula.
Nunca fui preparado para tal durante minha formação. Por último, tenho também certo
preconceito sobre estas ferramentas que tenho que superar. Ainda penso nelas como certo
instrumento de alienação maior do que como processo democrático. Estou melhorando, mas
ainda tenho muito a avançar. Penso que isto é reflexo da minha formação, socialização e
geração.

Fonte: Dados da pesquisa

A tabela a seguir ilustra as dificuldades encontradas pelos docentes na
utilização do hipertexto como ferramenta potencializadora da aprendizagem.
Questionados a esse respeito, as respostas foram variadas:
Tabela 5 – Dificuldades na utilização do hipertexto em sala de aula (%)
Respostas

Percentual

Desconhecem

42%

Falta de capacitação

10%

Não vê dificuldades

5%

Não utiliza

38%

Falta de equipamentos

5%

Total

100%
Fonte: Dados da pesquisa

Através da leitura desta tabela, conclui-se que 80% dos docentes não
utilizam hipertexto em sala de aula ou por desconhecerem ou pelo fato de não
utilizarem. Constatação esta que confirma os dados expostos no gráfico 10. Os
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20% restantes que utilizam o hipertexto de alguma forma, se dividem em 15% que
atribuem a não utilização a fatores como falta de capacitação docente e falta de
equipamentos, e 5% que afirmam não haver dificuldades. A respeito da falta de
equipamentos, cabe salientar que se trata de uma contradição, haja vista o
Campus analisado possuir salas equipadas com televisores LCD e internet wi-fi;
cada professor (todos sem exceção) possuir notebook, netbook, tablet ou
smartphone; e a maioria dos alunos também dispor desses aparelhos.
O dado que mais chama atenção nesta análise são os 10% que
observam que há carência de capacitação profissional docente independente da
área de atuação, visto serem as novas ferramentas, tecnologias potencializadoras
da aprendizagem, tornando-a significativa e colaborativa. Essa consideração
confirma o pensamento de Rodrigues, Schlünzen e Schlünzen Jr (2009) que
consideram que a maioria das mais recentes ferramentas digitais vem sendo
inseridas no cotidiano escolar como forma de aprimorar o processo de
aprendizagem e potencializar o ensino.
Para finalizar, os professores participantes da pesquisa foram levados
a opinarem a respeito do que pode ser feito para solucionar (ou minimizar) tais
dificuldades para que a utilização da hiperleitura cumpra seus propósitos e se
solidifique como instrumento efetivo na formação educacional dos aprendizes. A
esse respeito, ilustra a tabela 6 a seguir:
Tabela 6 – Práticas a serem adotadas para solução de dificuldades na utilização do hipertexto (%)
Respostas

Percentual

Desconhecem

42%

Capacitação docente

10%

Responsabilidade do Prof. de Língua Portuguesa

10%

Não utilizam

38%

Total

100%
Fonte: Dados da pesquisa

Os dados demonstram que 80% dos docentes perfazem o total dos que
desconhecem a utilização do hipertexto no processo de ensino-aprendizagem ou
que simplesmente não utilizam e, por não fazê-lo, não opinam a esse respeito. Os
demais

20%

se

dividem

entre

os

que

consideram

que

devem

ser

responsabilizados apenas os professores de Língua Portuguesa e os que julgam
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haver necessidade de capacitação docente, uma vez que, segundo eles, os
profissionais da educação não se encontram preparados para a utilização das
NTICs. Pode-se
se concluir, portanto,
portanto, que 90% dos docentes preferem não assumir
a responsabilidade, afirmando desconhecimento, não utilização e atribuindo a
responsabilidade a outros. Essa falta de conscientização permite que os modelos
arcaicos de ensino-aprendizagem
aprendizagem sejam reproduzidos, contribuindo
contribuindo com o
desenho da atual realidade: um hiato na tríade educacional: escola-professorescola
aluno, conforme ilustração abaixo:

Aluno
(Séc. XXI)
Professor
Escola (Séc. XX)
(Séc. XIX)
Fig. 18: Hiato escola--professor-aluno
Fonte: Dados do autor

4.4 Dados discentes:
Em relação ao questionário dos discentes,
discentes, os gráficos de 12 a 15 a
seguir demonstram o percentual de informantes quanto a idade, sexo, série e
curso para que seja possível caracterizar os sujeitos da amostra:
Gráfico 12:Idade
Idade

Gráfico 13: Sexo

4% 1%
17%
38%

15 anos
16 anos
40%

39%

17 anos
18 anos

Masculino
61%

Feminino

> de 18 anos

Fonte: Dados da pesquisa
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Gráfico 14:Série
Série

Gráfico 15: Curso
10%

12%

Agroindústria
46%

42%

1º ano
2º ano

53%

3º ano

37%

Agropecuária
Informática

Fonte: Dados da pesquisa

Em relação à idade, 78% dos alunos possuem entre 15 e 16 anos e 5%
com 18 ou maiores de 18 anos.
anos. Como foram analisados alunos do Ensino Médio,
percebe-se
se que os mesmos possuem idade adequada às séries que cursam, com
exceção da pequena discrepância que são os 5% com 18 anos ou mais, muito
provavelmente repetentes. Quanto ao sexo, a vasta maioria (61%)
(61%) é composta
pelo masculino o que de fato acontece em virtude dos cursos de Agropecuária e
Informática nos quais há maior demanda de indivíduos do sexo masculino nessa
Instituição. Considerando as séries e os cursos observados, houve maior
ocorrência de participantes das 1as e 2as séries do Ensino Médio que perfazem o
total de 88% e apenas 12% de integrantes das 3as séries, bem como dos cursos
de Informática e Agropecuária que totalizam 90%.
Com base nessas informações, é possível afirmar que o corpo docente
do
do Campus Bom Jesus é composto totalmente por nativos digitais, segundo
Prensky (2001), os nascidos em fins do século XX e que já nascem manipulando
as novas tecnologias, considerados também como falantes nativos da linguagem
digital dos computadores,
computadores, vídeo games e internet. Outra característica, acrescenta
o autor, é o fato de estarem acostumados a receber informações muito
rapidamente, processando mais de uma coisa por vez e a preferência de seus
gráficos antes do texto ao invés do oposto bem como o acesso aleatório
(hipertextual). Por fim, são possuidores de uma habilidade inata para usar as
tecnologias virtuais e uma característica: a tecnofilia (sentem atração por tudo que
for associado ás novas tecnologias).
Quando se pensou investigar os discentes
discentes do Ensino Médio, foi por
considerar este como sendo o período em que os indivíduos começam a
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amadurecer intelectualmente. Optou-se por focalizar esse segmento de ensino
exatamente por se tratar de um período estratégico para se analisar o tipo de
formação desse aluno e se a escola e os professores encontram-se preparados
para lidar com uma clientela que demanda de novas práticas pedagógicas. A
priori, pensou-se em tomar apenas um dos cursos. Contudo, através da pesquisa
de campo realizada, observou-se que o curso de Agropecuária é estereotipado
pelos docentes da Instituição analisada como possuindo os alunos que
apresentam as maiores dificuldades de leitura, interpretação, fala e escrita e que
os melhores alunos, os que mais se destacam, são os da Informática ou da
Agroindústria. Sendo assim, seria instigante analisar todo o conjunto.
Assim sendo, julgou-se pertinente investigar o que estes indivíduos
fazem em seu tempo livre, chegando aos seguintes resultados:
Tabela 7 - Atividades executadas pelos alunos em tempo livre (%)
Respostas

Ocorrências

Percentual*

TV, filmes e séries

14

10%

Leitura (suporte impresso)

23

17%

Estudo

29

21%

Internet/Redes Sociais

50

37%

Lazer e Atividades sociais

21

15%

Totais

137

100%

* Valores aproximados
Fonte: Dados da pesquisa

Como se pode observar, 37% dos alunos se dedicam a Internet/Redes
Sociais em seu tempo livre, dado este que confirma o fato de serem nativos
digitais. Cabe ressaltar que os alunos utilizam a Internet comumente como fonte
de pesquisa, o que torna esse percentual maior, ou seja, 58%. Os 42% restantes
se ocupam com outras atividades. O comportamento desses estudantes faz cair
por terra o argumento dos docentes que afirmam que as dificuldades
concernentes à utilização das NTICs devem-se ao fato de os alunos não
possuírem conhecimento prévio, acesso à rede ou ao PC.
Para desmistificar esse pensamento dos professores em relação aos
alunos, os gráficos de 16 a 18 a seguir retratam dados como utilização do PC e
frequência de acesso à internet:
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Gráfico 16: Utilização do PC

Gráfico 17: Computador em casa
11%

0%

Sim

Sim
89%

Não

Não

100%

Fonte: dados da pesquisa

Gráfico 18: Frequência de acesso à Internet

6%

5%

0%
Todos os dias

14%

Frequentemente
Algumas vezes
75%
Raramente
Nunca

Fonte: dados da pesquisa

Os dados revelam que 11% dos alunos participantes da pesquisa
pesqui não
possuem computador em casa, conforme revelado no gráfico 17. Entretanto, este
fato não se configura como impeditivo à utilização do mesmo, uma vez que todos
os estudantes acessam-no
acessam no de alguma maneira como retrata o gráfico 16. Em
relação à frequência
a de acesso à internet, 89% acessam diariamente e com
bastante frequência. Os 11% restantes que utilizam a internet algumas vezes ou
raramente, representam os alunos que afirmaram não possuir PC em casa o que,
segundo eles, é fator que reduz a frequência de
de utilização. A partir destas
constatações, tornou-se
se necessário apurar, dentre os 11% que não possuem PC,
em que local costumam ter acesso a este recurso. A esse respeito, os estudantes
recorreram aos seguintes locais:
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Tabela 8 – Local de utilização do PC
Local de utilização

Ocorrências

Escola

13

Lan house

5

Casa de amigo(s)

2

Casa de parente(s)

4

Celular

2

Outros

0
Fonte: dados da pesquisa

Antes de quaisquer considerações, é necessário esclarecer que esses
11% investigados nesta questão representam 15 estudantes, lembrando que
foram 137 participantes que compõem o corpo discente analisado. A maior
ocorrência de utilização do PC deu-se na escola que é o local onde os alunos
passam a maior parte do dia, visto que estudam em período integral. Nos horários
e dias que não estão estudando, recorrem a outros locais como lan houses, casa
de amigo(s), parente(s) ou o próprio celular. Com base no que fora exposto até
aqui, pode-se concluir que falta de recurso (equipamentos) ou falta de
conhecimento prévio dos alunos, não são entraves à utilização das NTICs. O que
ocorre, na verdade, é despreparo dos professores, em virtude da falta de
incentivos à capacitação ou aperfeiçoamento no que diz respeito ao uso das
NTICs como ferramentas de ensino, bem como relutância ao abandono de velhas
práticas. Ao invés de responsabilizar a Instituição, os alunos, a classe da qual
fazem parte, os professores deveria refletir, segundo Hermont (2012) a respeito
da maneira pela qual as ferramentas tecnológicas podem ser aplicadas de forma
pedagógica e educacional para aprimorar e desenvolver de forma mais efetiva o
aprendizado dos alunos.
Em virtude do percentual de frequência de utilização da internet (89%),
julgou-se pertinente investigar a finalidade deste recurso para os estudantes,
chegando-se aos seguintes resultados:
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Tabela 9 – Utilidade da Internet
Utilidade

Ocorrências

Entretenimento

130

Informação

122

Aprendizagem

137

Redes Sociais

122

Comunicação

120

Fonte: Dados da pesquisa

As opções de utilidade apresentadas
apresentadas na tabela são todas aceitáveis em
se tratando da Internet. No entanto, é curioso o fato de ter havido 137 ocorrências
de associação deste recurso à aprendizagem, que é o dado que merece destaque
nessa amostragem. Equivale dizer que todos os alunos
alunos participantes da pesquisa
fazem essa associação. Pode-se
Pode se afirmar, com base nas respostas à questão
analisada e ilustrada na tabela 9, que os estudantes possuem potencialidades
para a utilização das NTICs como ferramentas facilitadoras da aprendizagem.
Porém,
rém, não possuem orientação dos professores para essa feita. Quanto as
demais respostas, é possível concluir que a internet é um recurso importante no
cotidiano dos estudantes quer na escola ou fora dela.
Como a pesquisa trata da relação entre os suportes impresso e digital,
julgou-se
se pertinente sondar a prática leitora dos alunos da instituição de ensino
analisada. Preliminarmente, os participantes foram interrogados a respeito do
gosto pela leitura, ou seja, se o fazem por prazer ou por obrigação, que tipos
tip de
leitura costumam realizar e com que frequência, chegando aos seguintes
resultados:
Gráfico 19: Gosto pela leitura

Gráfico 20: Tipo de leitura realizada

17%

16%
Jornais

26%

19%

Sim
74%

Não

48%

Revistas
Livros
Outros

Fonte: Dados da pesquisa
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Gráfico 21: Frequência de leitura
0%
4% 4%
10%

Todo dia

8%

1 vez por semana
1 vez por trimestre
74%

1 vez por semestre
1 vez por ano
Nunca

Fonte: Dados da pesquisa

A grande maioria dos alunos, 74%, tem desenvolvido o gosto pela
leitura em detrimento de 26% que lê apenas por obrigação conforme o gráfico 19.
Vale ressaltar, com base na identificação dos questionários, que os 74% são em
sua maioria do sexo feminino e optam pela leitura através do suporte impresso,
em se tratando de leitura como lazer. Consideram a leitura impressa mais
agradável, sem, é claro, desconsiderar o suporte eletrônico. O público que afirma
não gostar de ler (26%) e que o fazem
fazem por obrigação é formado, em sua
totalidade, por indivíduos do sexo masculino que, por sua vez, tendem a utilizar o
suporte digital por não haver nele linearidade e pela busca por informações tender
a ser mais lenta. Essa constatação remete ao pensamento
pensamento de Esperét (1996,
p.151 apud MARCUSCHI, XAVIER, 2010, p.213) que afirma que “[...] dentro de
um contínuo de linearidade, o hipertexto apresenta um maior distanciamento das
formas tradicionais de hierarquizações por ser mais flexível na sua formatação
visual,
sual, estocagem do material discursivo e, sobretudo, por colocar na mão do
usuário um maior controle sobre a seleção das unidades de informação.” Essa
flexibilidade da leitura em suporte digital permite que muitos indivíduos, ainda que
não a apreciem, recorram
rram a ela com mais frequência.
Quanto ao tipo de leitura (suporte) realizada, 83% preferem o suporte
impresso (livros, jornais e revistas) sem desconsiderar, entretanto, o suporte
digital que totalizam 17% conforme demonstra o gráfico 20. Em relação à
frequência,
quência, 74% afirmaram possuir a leitura como hábito constante contra 26%
que praticam a atividade desde 1 vez por semana até 1 vez por ano e que
correspondem aqueles que leem por obrigação (não possuem gosto pela leitura),
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confirmando os dados apresentados
apresentados no gráfico 19. O fato de não considerarem
que leem a todo o tempo é devido a maneira que concebem a leitura: ato de
apanhar um livro e dar conta dele em sua totalidade seja por vontade própria seja
por solicitação de algum professor.
Outra questão relevante
relevante é no que concerne, especificamente, ao
formato de leitura da preferência dos estudantes. Embora o gráfico 20 tenha
apontado indiretamente para esse fato, considerou-se
considerou se pertinente questionar os
participantes de maneira clara e precisa a esse respeito. Como resposta obteveobteve
se os seguintes resultados:
Gráfico 22: Formato de leitura

26%
Impresso
74%

Eletrônico

Fonte: Dados da pesquisa

Conforme se pode notar, os resultados do gráfico 22 confirmam as
considerações feitas a respeito do gráfico 19, ou seja, os 74% que preferem a
leitura
eitura através do suporte impresso são aqueles que leem por prazer, enquanto os
26% que têm preferência pelo suporte eletrônico representam os indivíduos que
costumam ler por obrigação. Outra consideração a ser feita e que merece
destaque é o fato de, mesmo
mesmo preferindo o suporte impresso, esses indivíduos
também recorrem ao suporte eletrônico para realização de pesquisas e busca de
informações específicas. Pode-se
Pode se afirmar, portanto, que cada suporte possui sua
utilidade não havendo sobrepujança de um em detrimento
detrimento do outro, podendo os
usuários (leitores) recorrer a um ou a outro dependendo da necessidade do
momento.
Avançando um pouco mais na análise, sentiu-se
sentiu se a necessidade de
auferir os conhecimentos dos estudantes a respeito do que vem a ser as TICs, se
e como os professores das variadas disciplinas utilizam-nas
utilizam nas como ferramentas
potencializadoras da aprendizagem:
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Gráfico 23: Definição de Novas Tecnologias
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Fonte: Dados da pesquisa

Gráfico 24: Utilização das NTICs

Gráfico 25: Formas de utilização das NTICs
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Fonte: Dados da pesquisa

O gráfico 23 revela que 75% dos estudantes não sabem definir as
Novas Tecnologias da Informação e Comunicação, entendendo-as
entendendo
como algo
pertencente ao futuro, a existência de aparelhos eletrônicos, etc. Apenas
Ap
os 25%
que consideram as NTICs como facilidades e aperfeiçoamento de técnicas já
existentes se aproximam das definições consideradas nessa pesquisa, como por
exemplo, Kneller (1978) ao definir tecnologia. Segundo ele, o vocábulo tem
origem comum na palavra
lavra grega techné que consistia muito mais em se alterar o
mundo de forma prática do que compreendê-lo.
compreendê lo. Originalmente, o termo techné
tem sua origem a partir de uma das variáveis de um verbo que significa fabricar,
produzir, construir, dar à luz, o verbo teuchô ou tictein,, cujo sentido vem de
Homero; e teuchos significa ferramenta, instrumento (TOLMASQUIM, 1989; LION,
1997). A palavra tecnologia provém de uma junção do termo tecno, do grego
techné,, que é saber fazer, e logia, do grego logus,, razão. Portanto,
Portant tecnologia
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significa a razão do saber fazer (RODRIGUES, 2001). Em outras palavras o
estudo da técnica. O estudo da própria atividade do modificar, do transformar, do
agir (VERASZTO, 2004; SIMON et. al., 2004a). Dessa maneira, pode-se
pode
afirmar
que a tecnologia
logia exige uma ação. Ação esta modificadora, transformadora. Não
se trata de algo novo, mas sim, a potencialização daquilo que já existe. Cabe
salientar que uma definição exata e precisa da palavra tecnologia, segundo Gama
(1987), fica difícil de ser estabelecida
estabelecida tendo em vista que, ao longo da história, o
conceito é interpretado de diferentes maneiras, por diferentes pessoas,
embasadas em teorias muitas vezes divergentes e dentro dos mais distintos
contextos sociais. Logo, não haveria de se estranhar as dificuldades
dificuldades dos alunos
quanto à definição do termo.
Os dados do gráfico 24 revelam que a maioria dos professores não
utiliza as NTICs no processo de ensino-aprendizagem,
ensino aprendizagem, fato esse confirmado pelos
próprios docentes, conforme já analisado anteriormente e pelos
p
70% de
estudantes que reforçam ainda mais este dado. Os 30% restantes afirmam o
contrário por considerarem apresentação de slides e uso de TV e PC como
adoção das novas ferramentas de ensino, conforme demonstra o gráfico 25. O
que se observa é que as escolas, segundo Barreto (2004), tomam como inserção
das NTICs o fato de contarem com a presença do computador e outros aparatos
eletrônicos.
Para finalizar, os alunos foram questionados a respeito de como e se a
inserção e uso das NTICs podem auxiliar no processo de ensino-aprendizagem.
ensino
Obtiveram-se
se as seguintes respostas:
Gráfico 26: NTICs no processo de ensino-aprendizagem
aprendizagem

15%
Sim
85%

Não

Fonte: Dados da pesquisa
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Gráfico 27: Contribuições através da inserção das NTICs no processo de ensino-aprendizagem
ensino
Dinamização das aulas
14%
19%

52%

Inovação do ensinoensino
aprendizagem
Motivação

14%
Estudo mais próximo dos
interesses dos alunos
1%

Não responderam

Fonte: Dados da pesquisa

Em princípio, é possível que se perceba uma discrepância: 85% dos
alunos afirmam que a utilização das NTICs é de fundamental importância no
processo de ensino-aprendizagem,
aprendizagem, enquanto 15%, por desconhecimento,
afirmam o contrário. Ocorre que 75% não sabem definir este conceito, conforme é
demonstrado no gráfico 23. Essa contradição se deve ao fato de que, ainda que
não consigam definir, os estudantes compreendem a importância do emprego de
novas práticas pedagógicas que possibilitem uma aprendizagem
aprendizagem significativa e
prazerosa. A respeito das contribuições possíveis provenientes das novas
práticas pautadas no uso das NTICs como ferramentas de ensino, 48% dos
estudantes apresentaram opiniões relevantes como dinamização das aulas,
inovação do processo de ensino-aprendizagem,
ensino aprendizagem, maior motivação e estudo mais
próximo dos interesses dos alunos. Tais considerações reforçam o pensamento
de Skiba (2010) que diz que o maior impacto do uso das novas práticas
tecnológicas em sala de aula, levará os alunos a um novo patamar de
conhecimento que os permitirá fazer uso das ferramentas digitais disponíveis para
se comunicarem e compartilharem experiências de forma mais multimodal e,
consequentemente, abrangente. Decisões e escolhas mais e mais comumente
serão tomadas
madas com base em artefatos tecnológicos e a própria ideia de
construção e compartilhamento de conhecimento se baseará no uso que será
feito da(s) tecnologia(s).
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4.

CONCLUSÃO
A presente pesquisa teve como objetivo principal analisar as

percepções do corpo docente e discente do Ensino Médio do Instituto Federal
Fluminense Campus Bom Jesus a respeito das Tecnologias da Informação e
Comunicação no processo de ensino-aprendizagem. Buscou-se, também,
destacar as diversas etapas do desenvolvimento da Tecnologia da Comunicação
e Informação para que fosse demonstrado o fato de haver uma aglutinação
destas etapas e não extinção de uma em razão do surgimento da outra;
evidenciar de que forma a hipertextualidade tem sido compreendida pelos teóricos
acerca da Educação e analisar os rastros das Tecnologias da Informação e da
Comunicação utilizadas pelos docentes como ferramentas de ensino com o intuito
de sondar a compreensão e comportamento destes frente a essa realidade.
O problema investigado questionou como os professores imigrantes
digitais lidam com as TICs no processo de ensino-aprendizagem no Ensino Médio
e fora devidamente tratado através da caracterização da população da amostra e
da utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados, neste caso, os
questionários aplicados e pelo fato de contar com a contribuição de estudiosos da
Linguagem, Comunicação e Análise do Discurso através de suas obras e por
envolver interação direta com os indivíduos cujo comportamento se desejou
investigar.
Desta forma, os resultados obtidos através deste estudo vêm confirmar
a hipótese inicial de que os professores não receberam (e continuam sem
receber) em sua formação, métodos e estratégias de ensino pautados na
utilização das TICs, encontrando-se despreparados para atenderem às novas
demandas do cotidiano educacional.
Pode-se constatar que tal realidade é mantida em virtude da falta de
iniciativas (própria e institucional) à capacitação e/ou aperfeiçoamento no que
concerne à utilização de novas ferramentas de ensino e, consequentemente,
inovação da prática pedagógica a fim de proporcionar uma aprendizagem
significativa, colaborativa, multimodal e mais horizontalizada, ou seja, professores
e alunos co-autores e coparticipantes do processo de ensino-aprendizagem.
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Através dessa pesquisa, é possível constatar que um dos maiores
problemas que a Educação (e por que não a sociedade?) enfrenta é o choque de
gerações: nativos versus imigrantes digitais. Nossos instrutores, imigrantes
digitais, usam uma linguagem ultrapassada ainda que estejam lutando para
ensinar uma população que fala uma linguagem totalmente nova. Vivemos um
contexto de escola do século XIX, professores do século XX e alunos do século
XXI como se cada um evoluísse por si só e isoladamente, sendo desconsiderada
a interdependência de ambas as partes. Esse retrato tem se mantido intacto e
cada vez mais os professores têm sido reprodutores de modelo, utilizando os
mesmos métodos empregados em sua trajetória e que, segundo eles, funcionarão
com os alunos de agora.
Esquecendo-se de seu verdadeiro papel, os professores se entregam
ao “comodismo” e quanto mais o tempo passa, mais se torna difícil sair de sua
zona de conforto, chegando ao ponto de, ao serem questionados a esse respeito,
atribuírem a responsabilidade à Instituição, à falta de material, ao nível intelectual
dos alunos, aos colegas de outras áreas quando, na realidade, se trata de uma
questão de vontade própria, de evolução, de concepção de mundo e da
necessidade de se fazer parte integrante de dada realidade.
O que de fato deveria acontecer, então? Os estudantes nativos digitais
deveriam aprender as velhas práticas de ensino ou os professores imigrantes
digitais deveriam aprender as novas? Continuando da maneira que está, é
provável que os nativos regridam e isto insultaria o que se conhece sobre
migração cultural. Os nascidos em qualquer nova cultura, ainda crianças,
aprendem nova linguagem facilmente e resistem em usar a velha. Os imigrantes
“espertos” aceitam o fato de não reconhecerem seu mundo e se aproveitam de
seus pequenos para que estes os ajudem a aprender e a integrar-se. Por outro
lado, aqueles “não tão espertos”, passam a maior parte do tempo lamentando de
como era boa a sua época.
É fulcral a prática dos Multiletramentos nas escolas para que os
professores revejam suas práticas e para que os alunos sejam orientados
corretamente na manipulação das novas tecnologias no processo de aquisição do
conhecimento. Desse modo, a escola precisa mudar a sua concepção de
letramento para que possa oferecer oportunidades reais para indivíduos e
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comunidades que se encontram à margem da sociedade globalizada. A escola
precisa se engajar em outras práticas sociais letradas, de modo a inserir as
formas multimodais de construção de significado da atualidade, conscientizar os
alunos dos embates discursivos e das relações de poder e, assim, formar agentes
ativos e participantes na mudança do futuro da sociedade. As novas
subjetividades com as quais a escola se defronta e cujas novas determinações
culturais implicam em novas capacidades mentais, cognitivas e afetivas estão a
clamar por uma discussão que leve avante questões como: quem são os alunos,
quem são os professores, o que e de que forma compete à escola ensinar.
Diante de todos os dados analisados, chegamos à conclusão de que o
professor é letrado digitalmente enquanto agente produtor de materiais e
internauta, uma vez que utiliza as novas tecnologias para benefício próprio,
conforme detectado nos resultados. No entanto, embora tenha consciência da
definição de hipertexto, das NTICs e seus benefícios educacionais, esse
profissional, através da experiência analisada nessa pesquisa, ainda não se
mostra

capaz

de

utilizar

as

NTICs

como

ferramentas

pedagógicas

potencializadoras do ensino-aprendizagem.
Nesse sentido, para que o uso das novas tecnologias, em especial do
hipertexto, desempenhe o papel educacional a que se propõe – promover uma
aprendizagem de forma incidental, por descoberta, colaborativa e participativa
pautada em um processo de constante construção do conhecimento (cf. DIAS,
2000; HASS, 2005), uma vez que nossos participantes são imigrantes digitais –, é
necessário que haja investimentos significativos na formação téorico-prática do
docente quanto ao uso dos ambientes digitais no desempenho de suas funções.
Isso significa a promoção de uma formação continuada desses profissionais no
sentido de proporcionar-lhes o acesso à literatura vigente acerca do assunto,
assim como discussões e reflexões que levem ao melhoramento de sua prática
pedagógica quanto ao uso do ambiente digital e, inserido nele, do hipertexto.
Nas reflexões promovidas por essa formação continuada, deve-se
destacar a discussão do próprio conceito de leitura por parte dos professores e
uma maior inclusão desta nas atividades trabalhadas em ambiente digital, já que
os mesmos concebem a leitura como atividade restrita aos profissionais da
Linguagem (Língua Portuguesa e estrangeiras). Além de expostos ao suporte
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teórico, aos professores deve-se promover um treinamento prático sobre como
utilizar as várias ferramentas da Internet, assim como elaboração de materiais
instrucionais capazes de contemplar características hipertextuais e, portanto,
proporcionar os benefícios pedagógicos atribuídos às NTICs e, por conseguinte,
ao hipertexto.
Com este trabalho esperamos ter contribuído de alguma maneira para
as pesquisas envolvendo o hipertexto e as Novas Tecnologias da Informação e
Comunicação no contexto educacional. No entanto, falar de hipertexto, novas
tecnologias, seus desdobramentos e suas implicações pedagógicas é tarefa
delicada em virtude da amplitude da temática. Em outras palavras, não é assunto
para ser esgotado em apenas uma discussão. Logo, seria interessante que
pesquisadores da área promovessem, dentre outros, estudos voltados à
aplicabilidade dos meios digitais no aprendizado das variadas disciplinas.
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Anexo 1 – Conto Os músculos (Ignácio de Loyola Brandão)

(...)
Os fatos
Todos os domingos, pela manhã, enquanto os outros homens se
reuniam no bar da esquina, ou iam para a várzea, ele ficava no quintal,
remexendo a terra. O quintal media 4 metros quadrados, o máximo que a
administração do com junto residencial fornecia. Ali, ele tinha alface, beterraba e
couve.
Naquela manhã, ao passar o rastelo sentiu alguma coisa prendendo os
dentes da ferramenta. Forçou, era resistente. Abaixou-se e notou fios prateados
que saíam da terra. Era arame, novo. Quando tinha revirado a terra para adubar,
tinha cavado fundo sem encontrar nada. Além disso, arame velho estaria
enferrujado. Tentou puxar o fio, estava bem preso. Buscou um alicate, conseguiu
pouca coisa. Cavou. O arame penetrava na terra alguns metros. Cavou mais.
Como é que tinham feito uma coisa dessas, da noite para o dia? Preocupado com
a horta, parou a pesquisa. Regou um pouco as sementes, pensando se o arame
não ia prejudicar a germinação.
No dia seguinte, levantou-se bem cedo, para observar. O arame tinha
crescido. Nos três canteiros, havia brotos de dez centímetros de altura. Um
araminho espigado, vivo, forte. Teria sido um pacote errado de sementes? Não,
era loucura. Semente de arame?
À noite, o arame parecia estacionado. Também no dia seguinte. As
semanas se passaram, as sementes de verdura não germinaram. Só o arame
cresceu, espalhou. Havia brotos pelo quintal inteiro. A mulher reclamava, não
podia estender roupas no varal, os arames espetavam.
Numa casa de semente, ele pediu um técnico. Demorou meses.
Quando o técnico apareceu, o arame estava alto. Os arbustos se enrolavam uns
nos outros. O técnico nunca tinha visto nada igual. Aconselhou que o homem
plantasse varetas, junto a cada pé. Senão, a colheita ia ser difícil. “Mas quem é
que quer colher arame?”, disse o homem. “Eu quero acabar com ele.” “Para isso
não temos veneno”, garantiu o técnico. “Podemos matar saúvas, broca, pulgão,
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mil tipos de larvas, mas arame, não”, disse ele, anotando numa caderneta preta.
“Arame, não. O senhor vai ter que escolher. E eu gostaria de saber como foi a
safra.”
O arame se enrolou nas varetas e no fim de dois meses o homem pôde
colher rolos e rolos de um tipo especial, de aço inoxidável. “Vai ter boa saída no
mercado”, disseram os amigos.
Ele amontoou a safra num canto da sala. A mulher, reclamando.
Principalmente quando ele não conseguiu vender nada, apesar de ter corrido
todas as casas. Um mês depois, o arame crescia outra vez, no quintal.
Veio outra safra. Amontoada na sala. A mulher ameaçava: “Jogo tudo
isso fora”. Não jogou. As safras se amontoavam. O arame era fértil, produzia
mensalmente. A casa se encheu.
Na casa pequena, 50 metros quadrados, o máximo permitido, não
havia lugar para estoque. O homem passou a distribuir pelo bairro, à tarde,
quando largava o serviço. Estendeu a distribuição a toda cidade, de porta em
porta. Ofereceu, pelos jornais. Fazendeiros mandavam buscar. Centenas de
caminhões congestionavam a rua. O bairro não suportava. Fazia abaixoassinados.
As prefeituras aceitaram, para cercar os municípios. O governo do
estado também. E o governo federal consumiu a safra de meses. Até que chegou
o dia em que o país estava cercado.
Cercas de dezoito fios, impenetráveis. As casas vendedoras de arame
reclamaram. Abriram processos. Em seguida vieram os fiscais da prefeitura. Com
notas e notificações.
E os impostos, disto e daquilo. O Ministério da Fazenda falando em
saturação do mercado de exportação. Baixa no preço mundial. No quintal, o
arame crescia, se enrolava. Os lixeiros se recusavam a levar os rolos, não havia
onde colocar.
A prefeitura proibiu a fabricação. Ele disse que não podia, que o arame
crescia sozinho. Os fiscais riram, nem quiseram ver. “Nada cresce sozinho”.
Começaram a aplicar multas, e multas. Multas por fabricação ilegal, por falta de
registros, por venda sem nota. As casas do ramo (as boas) ganharam nos
tribunais. Ele fazia concorrência desleal. Devia pagar indenizações. Notificações
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para cessar a produção. O preço do arame caiu a zero no mercado. O homem
saía à noite, sozinho, para jogar arame pelos terrenos baldios, nos bairros mais
distantes. A mulher nem queria saber. Queria o quintal, de volta.
O homem parou de colher o arame. Ele cresceu, se enroscou todo.
Caiu para o lado do vizinho. Cresceu por todo lado, pegando nos muros e
paredes das outras casas. Os vizinhos reclamaram. O arame estragava as
paredes. Era preciso intervenção da polícia. Ele cortou o arame. Chamou
benzedeiras. Duas semanas depois, o arame crescia viçoso.
Crescia por baixo da casa. Subia como trepadeira. Aparecia na
calçada. Rachava o asfalto. Certa manhã, ao sair para o quintal, o homem
compreendeu. Com um cabo de vassoura forçou a passagem.
Foi penetrando através dos fios de arame. Eles cediam facilmente,
eram novos ainda. E o homem se deixou envolver pela floresta de fios. Andando.
Cada vez mais para o meio. Até um ponto em que era impossível voltar.
Estava perdido, e contente. Ali não o encontrariam. Os outros teriam medo de
penetrar naquela floresta, onde à tarde o calor era sufocante, mas a noite era
fresca e agradável. Também não morreria de fome.
Logo no primeiro dia, descobriu pequenos insetos prateados, de
aspecto não repulsivo. Verificou também que os brotos novos de arame eram
macios e delgados. Descobriu que no centro daquela floresta havia um tipo de
arame grosso. E que ao pé deles havia bulbos de água. Percebeu que durante o
dia o sol penetrando pela densa vegetação de fios inoxidáveis produzia reflexos,
desenhos. O vento, agitando os arames, roçando uns nos outros, produzia sons.
Sons e formas que distrairiam Danilo na longa viagem que começava.

151

Anexo 2 – Sinopse do filme ButterflyEffect (Efeito Borboleta)

6. Direção: Eric Bress,
Bress J. MackyeGruber
7. Roteiro: J. MackyeGruber,
MackyeGruber Eric Bress
8. Gênero: Drama/Fantasia
Fantasia/Ficção Científica/Suspense
9. Origem: Estados Unidos
Uni
10. Duração: 113 min
11. Tipo: Longa-metragem
metragem
Evan é um rapaz que teve certos problemas de memória quando garoto. Já
crescido, ele descobre uma capacidade de poder viajar pelo tempo através
desses buracos em suas lembranças. Ele utiliza desse poder para poder ficar com
a garota dos seus sonhos, porém, isso o insere em um ciclo que, a cada vez que
ele utiliza esse poder, algo de muito ruim acontece a alguém querido de sua vida.
Evan tenta então, voltando sempre no tempo, salvar as pessoas, mas por mais
que se esforce,
sforce, alguém sempre vai sair perdendo.
Palavras-chave: pedofilia,
pedofilia psicologia, surrealismo, viagem no tempo
Disponível em: http://www.cineplayers.com/filme/efeito-borboleta/287
http://www.cineplayers.com/filme/efeito
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Anexo 3 – Sinopse do filme 21 Grams (21 Gramas)

12. Direção: Alejandro González Iñárritu
13. Roteiro: Guillermo Arriaga
14. Gênero: Drama
15. Origem: Estados Unidos
Un
16. Duração: 124 min
17. Tipo: Longa-metragem
metragem
O professor de matemática Paul (Sean Penn) vive em um casamento infeliz com
Mary, que insiste em ter um filho com ele, via inseminação artificial. Paul não
gosta muito da idéia por dois motivos: crianças não são muito a sua praia, e
provavelmente ele não viverá o suficiente para acompanhar o crescimento da
criança, pois tem problemas no coração e está na fila para um
transplante. Cristina (Naomi Watts) deixou de lado as drogas e tenta levar uma
vida normal e feliz com o marido e as filhas. E Jack (Benicio Del Toro) é um exex
presidiário que encontrou um novo significado para a vida ao se tornar uma
pessoa religiosa. Também ele é casado e tem duas crianças. O caminho destas
três pessoas se cruzará em um trágico acidente
acidente de carro. É quando a fé de Jack
balança, Paul desenvolve uma obsessão e Cristina precisa aprender a lidar com o
futuro. 21 Gramas repete a fórmula que o diretor mexicano Alejandro Gonzalez
Iñárritu usou em seu filme de estréia, o sucesso Amores Brutos - Amores Perros:
três histórias que se entrelaçam por causa de um acidente de automóvel. O nome
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do filme vem de uma experiência feita em 1907 por um médico norte-americano
que pesou moribundos e constatou que eles perdiam 21 gramas ao expirar,
enquanto cães que morriam não perdiam peso. Sua conclusão foi a de que esses
21 gramas seriam o peso da alma humana.
Disponível em: http://www.guiadasemana.com.br/cinema/filmes/sinopse/21-gramas
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Anexo 4 – Sinopse do filme Corra, Lola, Corra

18. Direção: Tom Tykwer
19. Roteiro:Tom
Tom Tykwer
20. Gênero: Ação/ Policial
21. Origem: Alemanha
22. Duração: 81 min
23. Tipo: Longa-metragem
Longa
Manni é o coletor de uma quadrilha de foras-da-lei
foras
e estava
va tendo o seu dia de
sorte: carregava uma grande quantidade de dinheiro do bando para testarem sua
confiança. Só que, para o seu azar, perdeu o dinheiro no trem da cidade,
entrando em desespero e tendo que, em 20 minutos, recuperar todo o valor
perdido. Desesperado,
esesperado, liga para sua namorada, que começa uma incansável
corrida contra o tempo para tentar arrumar todo o dinheiro e seu namorado não
ter de acertar as contas com a gangue com sua própria vida.
Disponível em: http://www.cineplayers.com/filme/corra-lola-corra/178
http://www.cineplayers.com/filme/corra
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Apêndice 1 – Questionário Docente – versão Google Drive
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Apêndice 2 – Questionário Discente – versão Google Drive
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Apêndice 3 – Questionário Docente – Versão impressa de apoio
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Apêndice 4 - Questionário Discente – Versão impressa de apoio
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