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RESUMO 
 
Os avanços tecnológicos estão cada vez mais presentes no cotidiano das pessoas, 
e dentro do meio educacional ainda permeiam grandes dúvidas a cerca dessa 
influência e da maneira correta de usá-los com a finalidade de conhecimento positivo 
dentro da sala de aula. Assim, analisando o contexto desses campos altamente 
desenvolvidos, surge uma infinidade de conteúdos que podem ser explorados dentro 
do campo da leitura, ficando o professor apenas com a função de saber perpetuar, 
dentro dos seus ensinamentos, o interesse pelo hábito entre os adolescentes, 
favorecendo aos mesmos, oportunidades e atividades capazes de trazer ao mundo 
dos mesmos, um enriquecimento de saberes. Com esse propósito de expansão e a 
finalidade de se repensar qual a melhor forma de mediação entre professor e alunos, 
diante uma tecnologia cada vez mais avançada, o objetivo da presente pesquisa foi 
fazer uma análise dentro do campo escolar buscando identificar, analisar e mostrar 
quais os meios mais utilizados pelos adolescentes e saber se dentro destes existe 
ou não uma relação direta ao domínio da leitura, para isso foi feito uma pesquisa de 
campo, onde os entrevistados em questão se propuseram a responder um 
questionário contendo perguntas descritivas e alternativas, que serviram de base os 
resultados expostos em gráficos dentro deste trabalho. As relações entre a hipótese 
apresentada e os resultados encontrados mostram que os alunos tem total 
consciência do uso correto dos meios tecnológicos, e assim procuram dentro destas 
estarem sempre atentos e precavidos às consequências a fim de não perpetuarem 
prejuízos dentro dos seus saberes. 
 
Palavras-chaves: Novas Tecnologias, Leitura, Ensino-aprendizagem. 
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RESUMEN 
 

Avances tecnológicos son cada vez más presentes en la vida cotidiana de las 
personas y en el centro todavía impregnan educativos grandes dudas sobre esta 
influencia y la forma correcta de utilizarlos con el fin de conocimiento positivo dentro 
del aula. Así, analizando el contexto de estos altamente desarrollado campos, hay 
una gran cantidad de contenidos que pueden ser exploradas dentro del campo de la 
lectura, el profesor sólo saber perpetuar en sus enseñanzas, el interés en la hábito 
entre los adolescentes, favoreciendo el mismo, oportunidades y actividades capaces 
de traer al mundo la misma, un enriquecimiento del conocimiento. Para que este 
propósito y el propósito de repensar la mejor mediación entre profesor y alumnos, en 
una tecnología cada vez más avanzada, el objetivo de esta investigación fue analizar 
en el campo tratando de identificar la escuela, analizar y mostrar cuáles son los 
métodos utilizados por los adolescentes y si existen o no una relación directa con el 
campo de la lectura, para esto se realizó una encuesta donde los encuestados en la 
pregunta se dispuso a responder un cuestionario con preguntas descriptivo y 
alternativas, basado en los resultados expuestos en los gráficos dentro de este 
trabajo. Las relaciones entre la hipótesis presentadas y los resultados muestran que 
los estudiantes tienen completa conciencia del uso adecuado de medios 
tecnológicos y entonces buscan dentro de estas están siempre atento y cuidadoso 
con las consecuencias para no perpetuar la pérdidas dentro de su conocimiento. 
 
Palabras clave: Nuevas Tecnologías, Lectura, Enseñanza-Aprendizaje. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Com a era da informação e comunicação surgem os desafios e 

oportunidades para a sua implantação no ambiente escolar. A utilização das 

plataformas virtuais no processo de aprendizagem evidenciou a capacidade de 

promover o aperfeiçoamento também das habilidades de ler, escrever e interpretar 

textos, tendo como consequências e impactos marcantes nestes ambientes, não 

somente no que diz respeito ao engrandecimento do sistema educacional, mas, 

sobretudo no desenvolvimento humano e cultural brasileiro que possui uma tradição 

essencialmente oral.  

Com a internet facilitou a forma de utilizar à escrita, onde as pessoas 

passaram a descrever e reescrever suas ideias comunicar-se, divulgar fatos do 

cotidiano, trocar experiências, produzir histórias e desenvolver projetos. Assim, em 

busca de resolver problemas do contexto, podem representar e divulgar o próprio 

pensamento, ler, atribuir significados, trocar informações e construir conhecimento, 

num movimento de escrever, ler, refletir e refazer, que favorece o desenvolvimento 

pessoal, profissional e grupal, bem como a compreensão da realidade e a atuação 

na transformação da sociedade.  

Diante do exposto a pesquisa tem como intuito observar e analisar os 

benefícios do uso da internet como forma de incentivo à leitura, dentro da escola 

Estadual 19 de Julho, localizada na cidade de Peixoto de Azevedo MT, buscando 

fazer uma análise de quanto o incentivo ao hábito da leitura deve transcorrer 

também pela adequação a essas novas tecnologias, onde cabe aos orientadores 

utilizar essa ferramenta tecnológica neste processo.  

A pesquisa é de suma importância para a organização pesquisada, pois 

mostrará como o uso da tecnologia como forma educacional incluirá bem como um 

grande instrumento que permitirá individualizar a aprendizagem e também a própria 

inserção do aluno no mundo cibernético através da leitura. 

A internet constitui um grande avanço na comunicação humana. Através 

dela é possível ter uma infinidade de informações veiculadas pelos mais diversos 

tipos de textos, reanimando assim uma educação fraca e cansada. 

As tecnologias de informação e comunicação na internet disponibilizam um 

acervo de bibliotecas digitais e virtuais, expandindo, dessa forma, os limites do 

ensino e da pesquisa cujo objetivo seja, instigar os educandos ater o hábito da 
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leitura e escrita com a ajuda dos meios tecnológicos, unindo a leitura e a tecnologia 

como interação positiva no ensino. 

Essas tecnologias têm o poder de cativar o aluno a ter o hábito da leitura, 

quando utilizadas de forma benéfica favorecem os mesmos e facilitam o contato 

direto com os livros mesmo que não físicos, tornando-se habitual o ato de ler. 

A problemática que norteou esta pesquisa foi: O que a internet pode 

contribuir no incentivo a leitura? Essa tecnologia auxilia o professor na execução de 

suas aulas? 

A hipótese desta pesquisa foi de que a internet é uma ferramenta que 

contribui para incentivar os alunos a terem um contato frequente com a leitura, 

devido ter uma infinidade de informações e um acervo de livros e imagens para 

produção de textos. 

Neste sentido, o presente trabalho tem como objetivo geral: observar os 

benefícios do uso da internet como incentivo à leitura, dentro da escola Estadual 19 

de Julho na cidade de Peixoto de Azevedo MT. 

Sendo que os objetivos específicos são: identificar que tipos de textos os 

alunos gostam de ler; analisar as deficiências dos alunos em relação à leitura; 

mostrar quais são os navegadores de internet usados pelos os alunos; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 O uso da internet como incentivo à leitura: 

O processo de leitura é uma discussão bem presente dentro das escolas, 

como também a forma de incentivá-la diante os diversos gêneros e meios presentes 

na sociedade. Diante esse grande desafio novos métodos de ensino vem surgindo 

com o a proposta de banir cada vez com o desinteresse do aluno pelo hábito de ler. 

 
Nesse sentido, as novas tecnologias muito têm contribuído, pois estão 
invadindo o âmbito do trabalho e do lazer das pessoas diariamente. 
Desta maneira, novas formas de leitura e escrita estão se inserindo no 
cotidiano fazendo da escola um local especial de ensino e 
aprendizagem desses novos gêneros textuais, como hipertextos, e-
mails, e-book, chat etc. que tanto atraem os alunos. (AZEVEDO; 
STEYER, 2014. p, 1) 

 
O autor ressalta o conceito de que novas tecnologias vêm contribuindo com 

a educação na função de incentivo ao hábito de ler, pois carrega consigo novos 

gêneros textuais e atrativos aos alunos, principalmente aos adolescentes que estão 

cada vez mais interessados nos meios digitais. 

Muitas vezes a escola tenta reprimir os recursos ligados a tecnologia, ou 

pelo fato de não ter professores preparados ou simplesmente por ter medo do 

confronto entre o real e o virtual. Dentro desse conceito Azevedo e Steyer (2014), 

afirma que a pratica de leitura dentro do campo escolar não pode ignorar essas 

novas tecnologias, pois as mesmas possuem novas estruturas textuais, exigindo do 

leitor novas formas capazes de estimular o processo de ensino aprendizagem. 

 

2.1.1 Conceito de leitura 

A leitura está associada à escrita. Quem tem o hábito de ler consegue 

escrever sem dificuldades. O leitor desenvolve através da leitura sua capacidade 

intelectual e espiritual, possibilitando a aprendizagem e o seu progresso. 

Para Solé (1998) apud Silva (2011) “A leitura é um processo de interação 

entre o leitor e o texto; neste processo tenta-se satisfazer os objetivos que guiam 

sua leitura”. 

O autor evidencia com suas palavras que durante o processo de ler, o 

indivíduo traça metas e dentro dos seus questionamentos este encontra respostas 



13 
 

para suas indagações, sendo estre ato de leitura muito revelador ao intelectual do 

leitor. 

De acordo com Silva (2011), a leitura pode ser assim entendida como a 

compreensão de algum texto, a partir dos signos impressos, implica que o sujeito 

execute atividades de constatação, cotejo e transformação. Vista assim, a leitura 

exclui qualquer aspecto opressor de uma mensagem escrita, proporcionando ao 

leitor a possibilidade de se posicionar diante dos fatos, pois o faz refletir, criticar e 

participar do mundo que o cerca. 

Dentro de um texto observa-se o quão importante é conhecer os diversos 

signos presentes, pois dentro desse contexto entende-se melhor o real significado 

da leitura, com base nos gêneros presentes. 

Segundo Martins (2006) o ato de ler está relacionado com a escrita e não é 

somente a mera decodificação da palavra. Não é apenas decifrando palavras que 

acontece a leitura. Podemos fazer a leitura de uma figura, por exemplo, de um 

espaço, de uma cena. O ato de ler vai além da escrita, vai da imaginação também. 

O processo de leitura abrange muitos sentidos dentro de texto, ao qual se é 

possível decodificar a intensão da mensagem a ser transmitida. Analisa-se as 

figuras, o senário, e a imagem transmitida pelas palavras levando sempre em 

consideração o autor do escrito. 

Freire (1989) acrescenta que um texto para ser lido é um texto para ser 

estudado. Um texto para ser estudado é um texto para ser interpretado. Não 

podemos interpretar um texto se o lemos sem atenção, sem curiosidade. 

 O leitor deve ter acima de tudo a percepção critica em relação ao que se está 

lendo, além de compreender o contexto do texto, saber impor suas críticas. Com 

afirma o autor, o leitor dever ter total atenção para um melhor entendimento e aguçar 

sua curiosidade aflorando assim o intuito de o desejo pela leitura. 

Segundo Kato (2007) a leitura pode ser definida como um conjunto de 

habilidades que estão agregadas a estratégias de vários tipos conforme mostra o 

quadro abaixo: 
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Tabela 1: Estratégias e habilidades de leitura 

ESTRATÉGIAS E HABILIDADES DE LEITURA 

1º Encontrar significados dentro do texto 

2º Estabelecer uma relação de sentido e referência dentro desses significados 

3º Estabelecer coerência entre as proposições do texto 

4º Avaliar a semelhança e a consistência das informações obtidas 

5º Concluir o significado e o sujeito de acordo com a pretensão do autor do texto 

Fonte: Silva (2018) 

 

Como se percebe, as estratégias para uma boa leitura vão muito além de 

somente ler e decodificar os significados do texto deve-se acima de tudo estabelecer 

uma relação direta entre o leitor e o autor, visando acima de tudo a intenção dentre 

diante as entrelinhas a serem lidas, avaliando a semelhança do texto com o seu 

criador e informações contidas para o seu mundo real. 

O processo do leitor ocorre então a partir de uma leitura baseada nos 

elementos internos do enunciado, em direção a uma leitura mais interpretativa que 

utiliza sua capacidade de raciocinar para suscitar significados implícitos, segundos 

sentidos ou símbolos que o leitor deve fazer emergir. 

Kleiman (1989) complementa essa afirmação ressaltando que a leitura é 

considerada um processo no qual os diversos conhecimentos do leitor interagem em 

todo o momento com o que vem da página para chegar à compreensão. 

Durante o processo de leitura e fundamental que essa total interação seja 

positiva para que se tenha uma leitura rica em informações, sendo o leitor o principal 

recebedor perante essa mediação com o autor, visando que este sempre tem 

sempre em mente, objetivos em relação ao conteúdo proposto. 
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Tabela 2: Objetivos da leitura 

OBJETIVOS DA LEITURA 

1º Incentivo ao potencial do indivíduo em sua leitura, de modo a valorizar ao 

máximo o seu bem-estar e levá-lo à auto realização. 

2º Leitura eficiente com o emprego de instrumentos de aprendizado, crítica e 

também de relaxamento e diversão. 

3º Ampliação constante dos interesses de leitura dos estudantes. 

4º Estímulo a atitudes que levam o interesse permanente pela leitura de muitos 

gêneros e para inúmeros fins 

Fonte: Silva (2018) 

 

Com base na tabela acima, os objetivos da leitura visam principalmente o 

potencial e o estímulo do leitor, este deve estar constantemente em contato com os 

diversos gêneros presentes em seu cotidiano para que tenha em si o interesse pelo 

ato de ler, tendo em seu mundo uma diversidade de conhecimentos que possam 

também, valorizar o seu bem estar durante o processo e trazer em si uma sensação 

de conhecimento adquirido. 

No momento da leitura, são realizadas inferências, estabelecimento de 

relações com o texto e são através delas que surgem as hipóteses no leitor, a fim de 

tirarem as próprias conclusões. A leitura tem um papel importante nesse processo 

de desenvolvimento de ideias. 

Silva (2000) defende que o leitor, no momento em que pratica a leitura, faz 

descobertas e associa os fatos a realidade. Recorremos à leitura como fruição, 

estudo, busca de informações e até mesmo como fonte de prazer e prática do 

hábito. O mesmo autor ainda ressalta que a leitura desempenha um papel 

importante na vida do homem em sociedade. A conquista da habilidade de ler é o 

primeiro passo para a assimilação dos valores da sociedade. 

A formação do leitor dá-se basicamente em dois lugares: na escola e em 

casa, com a família. Na escola, porque é onde se aprende a ler e escrever e é lá que 

a criança vai ser alfabetizada e iniciada a sua prática com a leitura. Em casa, com a 

família, principalmente com os pais. É importante que no ambiente familiar já exista 

um ambiente de leitura, de contato com os livros, de motivação para a leitura. Muitas 

crianças têm esse primeiro contato na escola. 
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A ajuda dos pais no processo de leitura das crianças é fundamental. 
Não cabe somente à escola a tarefa de estimular as crianças a 
lerem. Se houver na família um ambiente de leitura é provável que o 
hábito da leitura se desenvolva eficazmente. Os pais precisam 
dedicar-se mais tempo para seus filhos, a fim de inteirar-se dos 
interesses de seus filhos e poder levá-los em consideração, jogando, 
brincando , esclarecendo dúvidas, lendo e até comprando livros para 
eles. A função dos pais é importante no incentivo à leitura, se eles 
gostam de ler, induzirão seus filhos a lerem regularmente. 
(BEMBERGER, 1995, apud SILVA, 2011, p.20) 

 

Ler é descobrir o mundo e expandir os horizontes, é ver o mundo com 

diferentes interpretações. Ler simplesmente como um descodificador de signos é ler 

de forma inconsciente e sem propósito algum o estímulo à leitura deve ser 

sistemático e uma meta prioritária em países em via de desenvolvimento, a busca 

por novas técnicas e estratégias de motivação para a leitura deve ser alvo de 

pesquisas que visem à aproximação do livro ao leitor. 

São as atividades de leitura dirigida e compartilhada que apresentam 

melhore resultados. Ninguém aprende a ler sozinho, sem que tenha alguém que o 

ensine ou estimule, por isso é necessário que se trabalhe muito para que haja uma 

progressão, trabalho esse que deve ser não somente do campo escolar, mais 

principalmente da família. 

É conveniente que haja dentro do campo escolar, propostas de atividades 

capazes de uma mobilização em prol do raciocínio, fazendo com que se tenha 

conhecimento através de exercícios e diálogos de acordo com a interação familiar e 

social. 

 

2.1.2 O campo da leitura: uma relevância ao conhecimento do estudante 

Na atual realidade na qual se encontra a prática da leitura nas salas de aula 

no ensino público e particular. Nota-se que os alunos têm bastante dificuldade em 

fazer qualquer leitura de qualquer gênero textual e se interessar pelo ato de ler. Mas 

percebe-se, que às vezes tudo isso ocorre por falta de incentivo por parte dos pais, 

professores e até mesmo da sociedade. 

A prática da leitura se faz presente na vida das pessoas desde o momento em 

que passam a compreender o mundo a sua volta. No constante desejo de decifrar e 

interpretar o sentido das coisas que os cercam, de perceber o mundo sob diversas 
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perspectivas, de relacionar a ficção com a realidade em que vivem no contato com 

um livro, enfim, em todos esses casos, está de certa forma lendo, embora muitas 

vezes o indivíduo não se da conta disto. 

Segundo Martins (2006) o ato de ler vai além da escrita. Enfim, dizem os 

pesquisadores da linguagem, em crescente convicção: aprendemos a ler lendo. 

A leitura é a aprendizagem mais benéfica ao conhecimento do individuo, 

através desta pode-se mais facilmente interagir verbalmente e produzir texto ricos e 

detalhes. Não se pode dialogar sem se ter argumentos, o mesmo acontece no 

processo de escrita, assim se visa o quão importante é o campo da leitura e o ato 

em si. 

Conforme Freire (2008) é praticando a leitura que se aprende ser um bom 

leitor, já que Se é praticando que se aprende a nadar, Se é praticando que se 

aprende a trabalhar, É praticando também que se aprende a ler e a escrever. Vamos 

praticar para entender E aprender para praticar melhor. 

Ler é importante na escola porque é importante na sociedade. Quando o 

aluno lê, os sentidos e valores que possui acerca dos fatos do mundo, acerca da 

vida e das pessoas entram em contato com os valores e sentidos veiculados nos 

textos. Freire (2008) mostra que: 

 
Ao ler é preciso pensar certo, ou seja, saber argumentar e ter sua 
própria opinião. Quando aprendemos a ler e a escrever, o importante 
é aprender também a pensar certo. [...] Devemos pensar sobre a 
nossa vida diária. [...] Aprender a ler e escrever não é decorar 
“bocados” de palavras para depois repeti-los.  

 

Ler é um processo universal de obtenção de significados. Cada leitor, a 

partir da sua experiência e conhecimento do mundo, interage com o universo textual, 

desencadeia estratégias várias para elaborar sentidos, confirma e controla pela 

leitura a justeza das estratégias que utilizou. Em grupo, a construção de sentidos 

pode alargar-se pela expressão e negociação de interpretações que respeitem as 

características próprias de cada obra e que valorizem aspetos contextuais. 

A leitura é muito importante para o desenvolvimento intelectual e cultural do 

ser humano, tornando-o capaz de refletir sobre a realidade. A leitura, no seu sentido 

geral, amplia nossos conhecimentos, enriquece o vocabulário, desenvolve a 

imaginação, ela é a base paro o aprendizado e entendimento de qualquer ciência. 
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Estou convencida de que a leitura, em particular a leitura de livros, 
pode ajudar os jovens a serem mais autônomos e não apenas 
objetos de discursos repressivos ou paternalistas. E que ela pode 
representar uma espécie de atalho que leva de uma intimidade um 
tanto rebelde à cidadania. (PETIT, 2007) 

 

A autora reforça a concepção de que a leitura de livros pode fazer com que 

jovens e adolescentes sinta-se confiantes em relação à suas opiniões, que esta tem 

o poder de instruir a maneira de pensar e trazer para uma sociedade um 

pensamento coerente em relação ao seu ponto de vista. 

No que se refere ao real fundamento da leitura no meio de adolescentes 

estudantes, é importante ressaltar de dentro do campo escolar isso se torna 

primordial, pois este depende inteiramente da sua percepção a cerca do 

conhecimento das palavra para se entender a proposta elaborada por todos os 

professores, não se pode estudar ciências ou história sem se ter o domínio da leitura 

da mesma forma não se pode ler um conto, fábula ou qualquer outro texto sem 

conhecer os diversos gêneros presentes em seu meio. 

As teorias literárias focalizam a visão da leitura como o uso específico da 

comunicação social e formulação de fenômenos literários, estabelecendo assim o 

aspecto relativo do corpo do texto com as denominações do tempo, visando que ao 

escritos mudam ao longo do tempo, sendo necessário uma reformulação doa 

conteúdos a serem lidos, a partir desse conceito pode-se afirmar que o objetivo da 

leitura é, em primeiro lugar, contribuir para a formação da pessoa, sendo esta ligada 

a construção da sociabilidade. 

 

2.1.3 Inicio e aquisição do hábito da leitura 

Vygotsky (2001) relata que a alfabetização começa no ventre da mãe, 

quando os pais nomeiam e conversam com seu filho ainda em gestação, colocando 

palavras e letras nestes diálogos informais e afetivos. 

A partir do momento que se compreende o mundo a nossa volta, o exercício 

da leitura já se faz presente na vida de qualquer pessoa. Um bom exemplo disto são 

as crianças, elas sempre estão atentas a tudo que está a sua volta e tentam sempre 

se aproximar e compreender o desconhecido. 
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Desde muito cedo, os olhos curiosos das crianças exploram o mundo 
na tentativa de compreender o que está a sua volta. Neste cenário, o 
adulto desempenha um papel fundamental: é pela sua mão e 
mediação que a criança se aproxima do desconhecido e 
desenvolverá novas hipóteses sobre a compreensão de algo 
inominado. Sem uma preocupação pedagógica previa, a criança 
começa seu processo de aprendizagem. (LOIS, 2010, apud, 
PREVEDELLO; NOAL, 2010, p. 4) 
 

 Com esse ponto de partida, percebe-se que o ser humano desde muito 

cedo tem seus conceitos aguçados na curiosidade e é a partir daí, dessa curiosidade 

presente no instinto de cada um, que se é capaz de explorar o conceito de leitura de 

cada um. 

Uma criança que é estimulada desde cedo ao habito de ler, tem em seu 

futuro grande chance de adotar a hábito para seu cotidiano, sendo também um 

leitor, capaz de interagir com o escrito e conhecendo a alma do autor e suas 

intenções dentro de determinadas obras. 

 

2.1.4 Estímulos ao ato da leitura 

Quando se fala em leitura, vem logo em mente a imagem da escola, mais 

será essa a grande influenciadora para tal ato tão necessário à vida das pessoas? 

De acordo com muitos pesquisadores, é por intermédio da leitura que as 

pessoas se conectam diretamente a escola e esta têm em seu papel, a função de 

guia-las e traças metas para o estímulo de tal tarefa. 

 
A partir do momento em que se compreende o mundo a nossa volta, 
o exercício da leitura já se faz presente na vida de qualquer pessoa. 
Basta que se observem as crianças. Elas estão atentas a tudo que 
esta a sua volta, incessantemente, se aproxima e compreende o 
desconhecido. (PREVEDELLO; NOAL, 2010, p. 4) 
 

Apresentar os livros como um ato de prazer, faz com que haja a formação de 

eu um leitor proficiente e que goste realmente de ler, este por sua vez consegue 

dentro dos livros, encontrar respostas para suas indagações e expor criticas 

construtivas dentro de uma sociedade. 

Saber o ponto de partida para a inclusão de leitura ao universo de cada um é 

o que muito tem se estudado nos últimos tempos, visto que dentro de uma esfera 

social existem diversos gêneros, cabe não somente aos educadores mais também a 

toda sociedade expor de forma clara e sucinta a leitura a cada um. 
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Quando se caminha pelas ruas da cidade, percebe-se o tamanho da 

diversidade literária presente, são placas logísticas, de transito, outdoor, panfletos, 

rótulos de produtos, etc. Analisando mais a fundo tem sempre uma mensagem a ser 

transmitida e geralmente um publico a quem impactar. 

Se eu vejo um outdoor com a propaganda de um perfume de determinada 

marca em pleno mês de maio, analisando semanticamente eu consigo ler pelas 

imagens que se direciona a um publico feminino e a intenção logística é expor a 

qualidade e o preço. Assim percebe-se que o ato de expor conteúdos faz com que 

haja dentro do resultado proposto um estimulo as leituras sociais. 

Dentro do campo escolar esse trabalho de incentivo começa ainda nas 

séries iniciais com o intuído de aguçamento da curiosidade da criança, sendo este 

levado até a fase adulta. 

 
O gostar de ler é construído em um processo que é individual e 
social ao mesmo tempo, pois ouvir histórias é pra quem sabe e 
também para aquele que não sabe ler. O professor deve entender e 
compreender as dificuldades particulares de cada aluno, e deve, ao 
mesmo tempo, estimulá-los a produzirem e ouvirem textos, para que 
assim ele possa desenvolver suas competências e habilidades, 
estimulando a leitura como um processo de libertação da criatividade 
e da reflexão crítica do cidadão. (ARANA; KLEBIS, 2015, p. 26672) 

 
 As autoras descrevem que a leitura é para todos e que desde cedo somos 

incentivados a ouvir e a criar textos como finalidade de exposição da criatividade e 

libertação de conceitos e criticas a cerca da sociedade. 

Para tornar o mundo um lugar melhor é necessário que haja uma integração  

política de incentivo à leitura e a inclusão de novos leitores à educação. Pois, 

somente através do incentivo à leitura é que serão conquistados resultados efetivos 

para a o campo educacional.  

 

2.1.5 Motivação para a leitura 

Dentro do campo escolar o ensino da leitura não é apenas um dos 

componentes do currículo, pois representa, igualmente aos outros conteúdos, um 

fator necessário para a aprendizagem em todas as áreas de estudo. Assim, 

portanto, a motivação para ler é um processo chave para o aprendizado e por isso 

tem sido alvo de constantes pesquisas. 
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Para muitos autores como Bakker; Wigfield (1999) apud Gomes; 

Boruchovitch (2016) a motivação para a leitura é multidimensional e se manifesta de 

forma progressivamente mais complexa ao longo do desenvolvimento e do processo 

da escolarização. 

Com essas palavras os autores afirmam as muitas dimensões dentro do 

estímulo à leitura, sendo esse processo lento e complexo mais que se aplicado 

corretamente, geram efeitos positivos ao adolescente e jovem estudante. 

Outros autores como Guthrie, Klauda (2012) apud Gomes; Boruchovitch 

(2016) definem esse processo de motivação como uma perspectiva de 

“engajamento” e compromisso e consideram o leitor motivado como sendo aquele 

que lê por prazer e tem intenção de ler para aprender. 

Mesmo essa motivação às vezes sendo complicada, a escola deve estar 

atenta também a esses leitores motivados, pois muitas vezes preocupam-se com 

leitor em dificuldade e “relaxam” seus sentidos em relação à aquele que já tem um 

sistema leitor  formado. Essa atenção visa enquadrar o estudante a um patamar 

onde ele jamais possa retroceder, que dentro das suas habilidades este possa 

prosseguir durante todo o processo, sendo o adolescente de leitura atrasada incluso 

ao que domina veementemente o habito de ler. 

 

2.2 Internet 

Com o seu surgimento no ano de 1969 nos Estados Unidos da América, a 

internet teve como principal objetivo desenvolver uma rede de comunicações para 

interligar os supercomputadores da defesa americana e de algumas grandes 

universidades, de forma a que, no caso de haver um ataque nuclear as 

comunicações não fosse interrompidas. 

Com o passar dos tempos à internet se tornou o grande fenômeno 

tecnológico mundial mais utilizado, estando presente na vida de quase toda a 

população. Diga-se que sem ela o mundo fica incomunicável 

Dentre os muitos serviços em redes, lista-se na tabela abaixo alguns 

serviços básicos usados na internet. 
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Tabela 3: Serviços básicos da internet 

Fonte: Silva (2018) 

 

Na tabela acima, tem-se como referência os principais serviços básicos 

usados dentro do campo virtual. O correio eletrônico tem como principal função a 

troca de mensagens de maneira rápida, é um meio muito usado que veio para 

substituir principalmente a carta escrita à mão e o fax. 

Outro item que merece destaque, são as comunicações em tempo real, 

priorizando em primeiro lugar o aplicativo WhatsApp, muito usado pela grande 

população mundial em função de troca de mensagem instantânea como também 

troca de arquivos, fotos, vídeos e áudio. 

A Internet hoje é considerada por muitos pesquisadores como um dos mais 

revolucionários e importantes desenvolvimentos da história da humanidade. Depois 

de muito tempo, um cidadão comum ou uma pequena empresa pode, de maneira 

rápida, fácil e de baixo custo, ter acesso a informações localizadas nos mais 

distantes pontos do mundo, e também criar, gerenciar e distribuir informações em 

larga escala, no âmbito mundial, algo que somente uma grande organização poderia 

fazer, usando os meios de comunicação convencionais. Esses avanços afetam 

substancialmente toda a estrutura de disseminação de informações existente no 

mundo, a qual é controlada, primariamente, por grandes empresas. 

Com a Internet, uma pessoa pode de sua própria casa, oferecer um serviço 

de informação baseado na comunicação em rede, a partir de um microcomputador, 

sem precisar da estrutura que, no passado, só uma empresa de grande porte 

poderia manter, um exemplo é o meio jornalístico. Essa perspectiva abre um enorme 

SERVIÇOS BÁSICOS DA INTERNET 

Correio electrónico (e-mail) 

World Wide Web (WWW); 

Transferência de ficheiros (FTP); 

Grupos de discussão (Newsgroups); 

Listas de correio electrónico; 

Comunicação em tempo real (Chats, WhatsApp, etc.); 

Videoconferência. 
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mercado para profissionais e empresas, interessados em oferecer serviços de 

informação específicos. 

 

2.2.1 A leitura e as tecnologias 

As escolas atuais passam por um processo de grande desafio em relação 

aos avanços tecnológicos, pois dentro de algo inovador ainda existe muito 

tradicionalismo dentro do campo educacional. 

As tecnologias chegam com tamanho avanço e faz com que esse ensino 

tradicional e ultrapassado seja repensado e renovado, fazendo com que dentro da 

área de ensino muitos profissionais da educação tenham que se capacitarem a 

essas novas modernidades. 

 
A escola é esse espaço privilegiado para facilitar o acesso de livros 
aos alunos, e a formulação de estratégias para incentivar os alunos a 
tomarem o gosto pela leitura inclui-se no ofício docente. Assim, a 
utilização de parceiras, no caso, a Tecnologia Digital que hoje é mais 
acessível e é semelhante a um tapete mágico, leva-nos a qualquer 
lugar, configura-se como um recurso influenciável no ato de ler. 
(CARNEIRO, 2008, p. 2) 

 
A autora descreve a grande variedade que a tecnologia digital possui e como 

essa variedade pode contribuir com as estratégias de ensino, possibilitando ao 

professor uma maior diversidade de gêneros e ao aluno maior facilidade no quesito 

disponibilidade de conteúdos. Isso contribui para que a mediação do aprendizado e 

do estímulo da leitura não seja de uma forma cansativa e pesada e inclui os meios 

digitais ao universo estudantil de forma que os adolescentes e jovens vejam esse 

novo método com outros olhos. 

Como afirma Carneiro (2008) essa variedade dinâmica presente dentro dos 

textos que a Tecnologia oferece, tem grande contribuição em relação ao interesse 

de qualquer público. Apenas filtrar todo o universo virtual é uma missão que só se 

faz valer se o leitor souber definir critérios para a seleção do que vai ler.   

Alertando para os perigos de rede presentes, sabe-se que nem tudo que se 

lê convém ao ensino e tão pouco enriquece o conhecimento adquirido do leitor, e 

principalmente quando essa leitura é dentro do campo escolar. Portanto, deve-se ter 

um projeto de ensino que parta desde a seleção de textos até o momento da 

aplicação deste, com o intuito de que haja uma absorção de saberes e uma 
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instrução com o objetivo de mostrar ao leitor o “adequado” e o “inadequado” ao seu 

conhecimento. 

 
A vivência em inúmeras situações de leitura permite definir qual 
gênero ler, se conhecer as características individuais. A oportunidade 
de ler está vinculada à disponibilidade e à variedade de livros e a 
Tecnologia Digital se caracteriza por essa diversidade. É fato que ela 
afeta a educação e, por isso, não pode ser ignorada, pois ela está 
presente no cotidiano das pessoas, partindo das situações mais 
elementares possíveis, desde as tarefas administrativas (cadastro, 
matrículas, transferências, controle financeiro, controle bibliotecário 
etc.) ao ensino a distância. (CARNEIRO, 2008, p. 2) 
 

Dentro de uma sociedade moderna e quase totalmente conectada, não se 

pode ignorar tamanho avanço, tendo a gestão educativa maior desafio no quesito 

instrução correta do uso tecnológico, desafio este que mesmo sendo difícil não é 

algo impossível, e que exige um trabalho minucioso e estratégico para que se 

tenham bons resultados. 

De acordo com Ferreiro (2008) a navegação na internet exige do leitor um 

comportamento diferenciado do comportamento diante do livro. As diferenças 

presentes na leitura são: no computador o texto circula na tela no sentido vertical. 

Lembrando os papiros da Antiguidade Clássica, antes da invenção do livro, este ao 

qual manuseamos virando as páginas. 

Além da forma de manuseio diferente entre o livro impresso e o livro digital 

também tem a questão dos distratores, mecanismos de distrações que estão sempre 

a disponibilidade do leitor e que podem atrapalhar durante o momento de leitura.   

 

2.3 As tecnologias de informação e comunicação e a leitura no processo 

ensino aprendizagem 

Como já visto anteriormente, as práticas pedagógicas, devem ser 

especializadas a fim de promover o conhecimento intelectual do estudante, por meio 

de experiências que motivem o aprendizado deste. 

De acordo com o Comitê Gestor de Internet – CGI (2010) apud Garcia et al 

(2012) no Brasil são mais de 11.800 sites, somando mais de 6 milhões de páginas 

HTML (HyperText Markup Language), sendo esses usados por mais de 65 milhões 

de brasileiros até o ano de 2019. 

A facilidade de comunicação favoreceu uma atenção renovada à 

aprendizagem colaborativa, já há algum tempo em discussões e propostas de 
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ensino norteadas pelas teorias sociais. Em relação ao processo colaborativo de 

ensino e aprendizagem, plataformas técnicas foram criadas visando o ensino a 

distância e as explorações de ensino regular, ampliando assim as possibilidades de 

atividades extraclasses e interação entre grupos estudantis. 

Constatando o grande uso da tecnologia de informação e comunicação 

(TIC), percebe-se que é inquestionável o contexto educativo e faz-se necessário 

refletir sobre as ações pedagógicas com o proposito de incluir jovens estudantes 

dentro dessa realidade social que esta cada vez mais tecnologizada. 

 
A tecnologia se aproxima de nossa realidade e impera mudanças em 
todos os setores da sociedade moderna. Assim, noções de ensino e 
aprendizagem, tempo e espaço ganham redefinições à medida que 
conexões à internet possibilitam o acesso a outros países, culturas, 
línguas, conhecimentos e informações. (GARCIA et al 2012, p.09) 

 
As novas tecnologias estão levando o patamar educacional a outros níveis, 

se é possível, em tempo real, entrar em contato com outras culturas, línguas e até 

conhecimentos, e isso faz com que a iteração entre diversos mundos aflore os 

conhecimentos de cada um. 

Estamos em um período onde os avanços tecnológicos nos dão a 

oportunidade de novas formas de comunicação, e que modelos de autoridades, 

centralizados e homogeneizantes vão dando lugar à formas descentralizadas, 

multiplicadas e democráticas de relacionamento. 

 
As inovações tecnológicas acentuaram a necessidade de novas 
posturas no processo de ensino e aprendizagem. O professor não 
deveria ser, simplesmente, visto como único detentor e transmissor 
do conhecimento e nem o aluno como receptor passivo. O ensinar e 
o aprender começam a ser subsidiados (e não substituídos) pelo 
aparato tecnológico, que tem como uma de suas funções otimizar a 

construção de situações de aprendizagem significativas. (GARCIA et 

al 2012, p. 10) 

 
De acordo com o contexto, a reconstrução do conhecimento entre o 

professor e o aluno deve sempre ser levado em consideração dentro de uma relação 

de troca de saberes, conhecimentos e desenvolvimento de práticas que sejam 

significativas.  

O campo educacional precisa de pessoas que sejam competentes e domine 

determinadas áreas de conhecimento, que possam, não somente comunicar esses 

conteúdos midiáticos aos seus alunos de forma correta, mas também que saibam 
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interagir de forma enriquecedora e profunda capaz de facilitar a compreensão e a 

prática autênticas de aprender e de comunicar-se. 

Quando existe uma mediação entre professor e aluno existe uma 

transferência através da confiança, da interação pessoal e em grupo que ultrapassa 

o conteúdo aplicado, capaz de ajudar na construção de um referencial rico em 

conhecimento dentro das emoções e da pratica. 

 
Considerando a necessidade de a escola estar inserida no mundo 
globalizado e de oportunizar condições para que os alunos utilizem 
os recursos disponíveis para uma aprendizagem mais significativa, 
faz-se imprescindível uma reflexão acerca do novo papel que é 
exigido frente aos conhecimentos, a fim de se adequar diante da 
Sociedade da Informação, e também intencionando que os meios 
tecnológicos não sejam mais um modismo a entrar na escola. 
(FERREIRA, 2007, p. 3) 

 
A autora reforça a ideia que deve haver uma interação direta entre a escola 

as novas tecnologias, para que se forme um conhecimento social crítico com o 

intuito de resgate de do sentido político da educação. 

Os diferentes recursos oferecidos pelas novas tecnologias informativas e 

digitais têm não só viabilizado, mais principalmente incentivado propostas de ensino 

menos centradas no professor e mais voltadas para a iteração e o diálogo, já muito 

defendidas palas propostas pedagogias de orientações de ações sociais. 

De acordo com Junior et al (2009), o acesso a informação e a interação 

social mudou não só as práticas escolares, mais também criou novas lacunas na 

estrutura de poder vigente, as quais podem ser exploradas a fim de ampliação de 

possibilidades de acesso a grupos periféricos. 

Mesmo o individuo dominando o conjunto de habilidades de um ato formal e 

tradicional no momento de ler um texto, o letramento digital abre espaços de 

acessos a novos conhecimentos possibilitando assim a leitura por meios de 

diferentes canais com diferentes estilos e gêneros presentes, isso faz com que haja 

uma ampliação de saberes e conhecimentos adquiridos. 

O acesso a linguagens características das tecnologias de informações e 

comunicações quando incluídas dentro das propostas pedagógicas escolares, 

possibilitam uma reflexão teórica e prática sobre as normas que regem os usos das 

modalidades digitais, promovendo assim um espaçamento amplo à aquisição das 
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normas corretas de leituras, sendo o estudante motivado a buscar por si só seus 

próprios conteúdos.  

 

2.4 Tecnologias de informação e comunicação no contexto educacional 

Dentro de um momento onde o mundo vive uma profunda transformação 

tecnológica, o letramento e a leitura sofrem com a impossibilidade e a incapacidade 

de não ligamento com essas novas modernidades. A escola, contudo, ainda não se 

apropriou plenamente dessas novas inovações, seja no uso das tecnologias para 

ler/escrever no suporte eletrônico, seja no conhecimento do perfil deste novo leitor. 

Muito menos há um consenso sobre a maneira mais correta sobre o modo de 

inclusão da leitura em meio virtual ou técnicas adequadas de ensino. 

Tendo como práticas o foco de leitura de hipertextos, alguns pesquisadores 

procuram delinear um perfil de leitor visual que estabeleça uma referência real e 

sirva de ponto de partida para decisões escolares e os desafios encontrados com 

essas novas formas de letramentos. 

 
Ler compreensivamente é sempre um ato de atribuir significados, de 
construir sentidos, independente do meio, do suporte, do gênero, dos 
objetivos de leitura, dos estilos de ler predominantes no meio 
impresso ou virtual, ainda que o leitor adote estratégias diferenciadas 
para processar o dinâmico texto on-line [..]. o leitor assume posturas 
diferentes ao ler um texto m papel ou um texto na tela do 
computador, assim como assume posturas diferentes ao ler/escrever 
um texto informativo ou poético. Em ambos os casos não basta 
oferecer suporte e material de leitura adequados: é preciso ensinar 
ao aluno como se colocar diante do texto (ou hipertexto) nos diversos 
gêneros, a partir de propósitos interessantes, levando-o a 
desenvolver sua competência leitora e pensamento crítico. (JUNIOR 
et al, 2009, p. 249) 
 

Lidar com o excesso de informações e qualidades disponibilizadas pela 

internet, é o grande desafio da educação diante às novas formas de letramentos, 

pois dentro do meio tecnológico existem uma grande diversidade e variedades de 

gêneros textuais. Portanto cabe primeiramente ao professor inspecionar os 

conteúdos a serem aplicados em sala, e orientarem os adolescentes de acordo com 

a proposta educativa sugerida. 

Ler, portanto não é uma tarefa simples, o leitor precisa mobilizar muitos 

conhecimentos para compreender o sentido do texto, assim faz-se necessário que a 

escola esteja totalmente ligada ao mundo virtual, não deixando que os muros 
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separem a educação da tecnologia, mais regrando de forma conscientizada os 

limites de cada processo. 

Junior et al (2009), afirma que a navegação é necessária, então esse é o 

momento exato para que os professores que já atuam no campo da educação e os 

novos que estão por vir, aprendam e reinventam suas competências, inovando 

atividades e as direcionando a novos ambientes de ler e escrever. Logo após esse 

processo de inclusão os mesmos devem aliciar os jovens ao uso da TCIs. 

Quando se trata de inovação por parte dos professores, percebe-se que 

dentro da área, muitos ainda se prendem ao tradicionalismo. Para esses, a maneira 

de ver os grandes avanços tecnológicos surgem como uma afronta quando na 

verdade deveriam vir como desafios a serem vencidos. O professor pode e deve se 

aproveitar do fato de que dentro desse ambiente de troca de saberem as pessoas 

usam a leitura e a escrita como principal mecanismo de uso, sabendo então explorar 

dentro dos conceitos as melhores formas de aprendizados. 

 

2.5 Blogs literários  

Diante da crescente variedade de blogs e da demanda por um método que 

permita categorizá-los respeitando suas diferenças, muitos estudiosos visam dentro 

de um conceito caracterizar e seleciona esses, de acordo ao seu gênero. 

O campo educacional deve olhar essa nova ferramenta com uma nova 

sugestão ao ensino da leitura e aprendizado de conteúdos, pois devido a sua 

facilidade de uso também se deve priorizar um meio muito utilizado por adolescentes 

e jovens. 

 
A partir de uma perspectiva construtivista entende-se que os 
ambientes on line não promovem a aprendizagem baseados num 
clique, mas concentram-se na formação de espaços em que ideias 
são debatidas com liberdade e autonomia, nos quais o aprendizado 
constitui-se num preparo para uma atuação cidadã. (SENRA; 
BATISTA, 2011) 

 
Sendo assim entende-se que não basta estar apenas conectado e clicando 

em algo que se deve ser estudado, mais interagindo de forma autônoma em 

espaços que possibilitem a transferência de seus conhecimentos, e assim a criação 

e o uso de blogs educativos tem sempre um ponto à frente no quesito incentivo de 

saberes. 
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De acordo com Senra; Batista (2011) Os Blogs são espaços interativos, 

onde tudo pode ser publicado e dito, sem limites para o conteúdo, nem para quem 

pode ter um. Quaisquer pessoas ou comunidades, de qualquer idade ou região 

podem criar um blog e postar as informações que julgarem importantes para tal. 

Levando em consideração a grande vantagem do uso dos blogs é o fato de 

ele ser oferecido gratuitamente, abrindo assim grandes possibilidades, visto que 

poucas pessoas estão dispostas a pagar por este espaço na web. 

Devido essa grande facilidade de acesso, cada dia mais existem pessoas 

aderindo o uso dos blogs, seja com a finalidade de postagem de comentários ou 

apenas com o propósito de interação. 

Os blogs como quesito educacional tem se mostrado um conceito eficiente 

devido às muitas observações positivas, entre elas a facilidade de interação entre 

professor e estudante. 

Nas palavras de Freire (1996) apud Senra; Batista (2011), “ninguém ensina 

ninguém; tampouco ninguém aprende sozinho. Os homens aprendem em 

comunhão, mediatizados pelo mundo”, fica claro assim o quão importante e eficiente 

são os blogs, pois pode haver um contado de forma indireta como forma de 

mediação de conhecimentos. 

A interação por meio de blogs também se mostra positiva pois encoraja o 

aluno a questionar sobre suas duvidas, e também a procurar respostas dentro do 

mesmo espaço acessado, assim também como faz com que professor adicione 

conteúdos a seres estudados apenas com um rápido click. 

 
Com o surgimento dos sites de criação, gestão e alojamento de blogs 
gratuitos e de fácil utilização, a criação de um blog tornou-se uma 
tarefa acessível a qualquer utilizador da Internet. Em consequência, 
o conceito de blog tem vindo a evoluir ao ritmo da criatividade e 
imaginação dos internautas tendo também chamado a atenção de 
investigadores, professores e outros profissionais com preocupações 
no domínio da educação. (GOMES, 2005, p. 312) 
 

A autora reforça a preocupação por parte dos gestores educacionais e 

professores em inserir a acesso a blogs educativos dentro do campo escolar, sendo 

esses meios usados como estratégia de ensino por conter uma pedagogia 

diversificada e favorável à educação. 
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Quanto aos recursos pedagógicos, os blogs podem ser tanto um espaço de 

acesso a informações especializadas como também um espaço de disponibilização 

de informações por parte do educador. 

 

Tabela 4: Estratégia pedagógica 

Estratégia Pedagógica 

Um portfólio digital 

Um espaço de intercâmbio e colaboração 

Um espaço de debate – role playing. 

Um espaço de integração. 

Fonte: Silva (2018) 

 

A tabela acima mostra as estratégias pedagógicas usadas dentro do campo 

virtual como reforço do uso consciente dos blogs educativos. Vale destacar o espaço 

de intercambio e colaboração, sendo esse um dos métodos mais importantes, pois 

destaca que dentro de tal mecanismo de ensino sempre há um intercambio de ideias 

e colaboração de todos – professor e aluno – com a finalidade de manter um blog 

sempre atualizado e informativo. 

O espaço de interação faz com que haja contato direto entre educador e 

educando, sendo esse de suma importância, pois pode ser usado a qualquer hora e 

qualquer lugar, priorizando o debate educativo também entre colegas e facilitando 

nos deveres fora do campo escolar. 

Ao se ter um espaço de publicação na web como os blogs, cria-se uma 

permissão visível à produção escrita dos adolescentes e jovens, dando-os “voz” aos 

seus pensamentos, ideias e interesses. 

 

O médico do centro de saúde ou o farmacêutico da vila podem 
contribuir com os seus conhecimentos para o desenvolvimento de 
um blog sobre educação para a saúde. Os pais de uma criança 
proveniente de outro país podem participar num blog sobre tradições 
de Natal. As possibilidades são imensas. (GOMES, 2005, p. 313) 

 

A Participação em um blog que tenha uma audiência e grande demanda de 

usuários pode ser um estímulo e a chave principal para a criação e a produção 

escrita desde que exista uma orientação direta e acompanhamento de um mestre 

educado. Tanto a escola quanto as propostas de atividades realizadas dentro desse 
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espaço, ficam mais expostas ao público, mas também são capazes de aproximar as 

comunidades e a família e também abrem novas oportunidades para o envolvimento 

e colaboração desses a educação de seus filhos. 

 
Neste tipo de abordagem, é o próprio professor que cria e dinamiza 
um blog no qual disponibiliza informação que considera de interesse 
para os seus alunos. O professor vai mantendo atualizado o blog 
procurando acompanhar a abordagem de conteúdos nas suas aulas 
com a disponibilização de materiais – pequenos textos e comentários 
pessoais, estabelecimento de ligações a sites relevantes 
devidamente analisados e até comentados sucintamente pelo 
professor, referências a notícias da atualidade que se relacionem 
com conteúdos abordados nas aulas, etc. (GOMES, 2005, p. 313) 

 
Na citação acima a autora descreve o papel do professor no quesito 

educação dentro dos blogs educativos. Não basta apenas cria-los, para que haja 

transferência de conhecimento e aceitação por parte dos alunos, o professor o deve 

manter sempre atualizado, inserindo em seus conteúdos o que pode ser aproveitado 

por seus usuários, que são geralmente seus alunos.  

Ainda no quesito papel do professor, Gomes (2005) afirma que o mesmo 

pode estimular a consulta do blog pelos alunos não só procurando manter a 

existência de conteúdos escolares atualizados, mas também fazendo referência à 

conteúdos criados pelos mesmo durante as aulas. 

Essa prática quando se utilizando de maneira apropriada, disponibiliza aos 

alunos uma fonte a mais de recursos a utilizar durante os estudos, também tem a 

capacidade de incentivar os mesmos a criarem textos criativos e ricos, pois estimula 

os estudos e favorece a leitura e criação consciente. 

Visando um melhor aproveitamento por parte dos alunos, percebe-se que 

todo meio educativo deve ser aproveitado, exigindo dos profissionais da educação 

uma maior capacitação com a finalidade de acompanhamento tecnológico. Assim 

dentro dessa grande demanda de aprendizes curiosos é possível favores uma 

educação benéfica que possibilite uma boa leitura dentro dos textos virtuais. 
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3. METODOLOGIA 

 

3.1 Local da pesquisa 

A pesquisa de campo foi realizada na Escola Estadual 19 de Julho, 

localizada no município de Peixoto de Azevedo, Mato Grosso, com os professores 

que atuam no Ensino Médio na referida Escola. 

 

3.2 Tipo de pesquisa 

Fonseca (2002) define a metodologia como “[...] estudo da organização, dos 

caminhos a serem percorridos, para se realizar uma pesquisa, ou um estudo, ou 

para se fazer ciência.” (apud GERHARDT; SILVEIRA, 2009, p. 13). O pesquisador 

diferencia ainda metodologia e método. Acrescentando que: 

 

A metodologia se interessa pela validade do caminho escolhido para 
se chegar ao fim proposto pela pesquisa; portanto, não deve ser 
confundida com o conteúdo (teoria) nem com os procedimentos 
(métodos e técnicas). Dessa forma, a metodologia vai além da 
descrição dos procedimentos (métodos e técnicas a serem utilizados 
na pesquisa), indicando a escolha teórica realizada pelo pesquisador 
para abordar o objeto de estudo. (apud GERHARDT; SILVEIRA, 2009, 
p. 13). 

 

Dessa forma entende-se como método a forma de conduzir o caminho, 

sendo os instrumentos básicos que conduz um percurso para se alcançar um 

objetivo. Nérice (1978) diz que o método é, portanto um “[...] conjunto coerente de 

procedimentos racionais ou práticos racionais que orienta o pensamento para serem 

alcançados conhecimentos válidos” (apud GERHARDT; SILVEIRA, 2009, p. 13). 

A abordagem metodológica da pesquisa foi qualitativa. Para Neves (1996, 

p.1) a pesquisa qualitativa compreende um conjunto de diferentes técnicas 

interpretativas que visam a descrever e a decodificar os componentes de um 

sistema complexo de significados. Neves (1996, p. 3) mencionam que com a 

utilização dos métodos qualitativos pode haver um redirecionamento da 

investigação, com a probabilidade de vantagens no que diz respeito ao 

planejamento integral e prévio dos passos da pesquisa (PIORE, 1979, p. 560). E os 

métodos qualificativos são considerados mais ricos, complexos, globais, reais, seu 

valor é inquestionável aos olhos do leitor, pois os resultados foram obtidos por 
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intermédio da relação direta do objeto em questão e permitiram conduzir a vínculos 

mais reais de causa e efeito. 

 

3.3 Coleta de dados 

Como instrumento de coleta de dados foi elaborado um questionário 

contendo questões abertas e fechadas dentro do campo a ser estudado, onde foi 

preservada a imagem dos entrevistados, não sendo estes identificados. O 

questionário foi realizando de forma individual, provendo maior liberdade aos 

entrevistados como objetivo de se obter respostas claras e concretas.  O método de 

procedimento que foi utilizado nesta pesquisa foi o estudo de caso, pois baseia-se 

em uma investigação empírica que investiga um fenômeno contemporâneo dentro 

do seu contexto da vida real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o 

contexto não estão claramente definidos. 

 

3.4 Análise de dados 

As Análises dos dados, sucedeu-se pela probabilidade estatística de casa 

questão e em seguida elaboradas em gráficos. Dentro do contexto foi feito um breve 

debate a cerca dos resultados obtidos e das teorias de alguns autores, para que 

assim fosse possível entender o resultado da problemática proposta pela pesquisa. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados colhidos e analisados nas dependências da Escola Estadual 

19 de Julho do município de Peixoto de Azevedo foram cruciais para a elaboração 

dos gráficos abaixo. 

De acordo com as análises feitas foi possível constatar que 100% dos 

professores entrevistados possuem o nível de formação superior completo, 

descartando as demais alternativas que incluía além de nível superior incompleto, o 

curso magistério. E dentro do questionamento sobre a área de formação dos 

professores questionados, 29% responderam ter formação no campo da 

matemática, 29% em ciências biológicas, 28% em ciências humanas e 14% na área 

da linguística, letras e artes. 

Nunes (2001) diz que o professor, independente da área de atuação deve 

estar sempre se atualizando, pois o mundo esta sempre em constantes mudanças, 

devendo o profissional da educação esta sempre atento à essas questões. 

 

Gráfico 1:  Área de formação profissional: 

 

FONTE: Silva (2018) 

 

Ao serem questionados sobre pós-graduação todos os entrevistados 

responderam que foi feita pelo lato-sensu, que se define como amplo estudo dentro 

da área de formação do professor. 
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Em relação ao uso da internet, mais uma vez, todos os professores disseram 

usa-la constantemente sendo que 86% faz o uso da mesma somente nas 

dependências da escola e 14% faz o uso tanto na escola como em casa. 

De acordo com Ramos; Coppola (2009) a internet é uma ferramenta 

indispensável no processo de ensino aprendizagem, proporcionando assim uma 

maior interação entre professor e aluno, sendo também um meio de proporcionar 

maior rapidez na elaboração de pesquisas e atividades escolares. 

 

Gráfico 2: Onde você acessa a internet? 

 

FONTE: Silva (2018) 

 

Para a pergunta sobre o tempo médio de uso da internet semanalmente 

ficou divido dentro dos resultados. 43% dos entrevistados, totalizando o maior 

percentual declarou usar a internet, em média, 10 horas por semana, 15% por 4 

horas, 14% por 5 horas, 14% por 8 horas e os outros 14% por mais de 20 horas 

durante a semana.  

Ainda de acordo com Ramos; Coppola (2009) a partir dos anos 90, a internet 

vem ganhando cada vez mais espaço dentro da educação, sendo esta fundamental 

não só para as pesquisas destinadas aos alunos como também sendo a principal 

ferramenta de comunicação entre professores e órgãos superiores, lançamentos de 

diários, cursos à distancia e até mesmo especializações. Essa teoria do ator 

confirma os resultados do gráfico 3, onde 43% dos professores confirmaram usar a 
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internet por mais de 10 horas por semana, sendo essa usada para fins pessoais e 

educacionais. 

 

Gráfico 3: Quantas horas, geralmente, usa a internet por semana? 

 

FONTE: Silva (2018) 

 

A questão que aborda o domínio do uso do computador pelos professores 

entrevistados, teve o resultado de 86% com uma habilidade regular e apenas 14% 

dos entrevistados alegaram ter um excelente domínio. A diferença nos números 

mostra o impacto que essa nova revolução vem causando dentro do campo 

educacional, pois visa o quanto o professor dedica-se a expandir seus 

conhecimentos a fim de trazer para si uma maneira de ensino que rapidamente vem 

tomando espaço nas escolas do mundo inteiro. 

Oliveira e Moraes (2013) diz que até a poucos tempos atrás, o professor era 

o centro da educação, era ele a principal fonte de conhecimento científico, e com a 

chegada das grades redes de pesquisas este mesmo admitiu-se pequeno diante a 

rapidez e quantidade de informações presentes em rede, o que na maioria das 

vezes faz com que esse mesmo professor, renomado e estudado, recorra a internet 

a fim de colher novas informações antes mesmo de adentra a sala de aula, 

automaticamente o mesmo obriga-se a especializa-se e conhecer mais o campo, 

para que haja uma forma mais precisa e confiável de busca, ficando este também 
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mais seguro diante uma ferramenta que tem cada vez mais adeptos e usuários, 

sendo principalmente sues próprios alunos em sala. 

 

Gráfico 4: Qual o seu domínio como uso do computador? 

 

FONTE: Silva (2018) 

 

E diante desses resultados 100% dos entrevistados afirmaram que em 

relação o campo informático, os mesmos usam com tranquilidade, mais tem total 

consciência que precisam ampliar seus conhecimentos, visto que 86% destes 

confirmaram usar os meios pra a elaboração dos planos de aula e o outro 

percentual, 14% disse não precisar da internet para tal finalidade. 

Junior et al (2009), afirma que é muito importante que o professor saiba unir 

a realidade ao virtual, fundindo conceitos de conhecimentos e saber, afirmando 

assim que quanto mais o profissional recorre ao auxilio tecnológico, mais este é 

capaz de elaborar conteúdos bem aceitos e produtivos. 
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Gráfico 5: Você utiliza a internet para fazer os seus planos de aula? 

 

FONTE: Silva (2018) 

 

Diante das perguntas descritivas todos os professores entrevistados 

relataram o mesmo ponto de vista. Ao serem questionados sobre a contribuição da 

internet para a aprendizagem todo disseram ver de forma positiva, pois a mesma 

contem informações rápidas e quando usadas de forma consciente pode ser precisa 

e eficiente. É o que se pode ver com a resposta dos professores: 

Professor A: “Desde que seja monitorada pelo professor e que tenha claro 

os objetivos e finalidades, com certeza pode contribuir com o desenvolvimento da 

aprendizagem”.  

Professor B: “Auxilia na rápida aquisição de conhecimento. O educando 

tem acesso a conteúdos visuais onde estimulem a criatividade”. 

Percebe-se que a prioridade do professor é sempre o saber e o 

conhecimento do aluno. 

Muitos autores como Oliveira e Moraes (2013), dizem que o professor deve 

instigar o aluno de maneira que o mesmo saiba usar essas novas ferramentas a 

favor do seu desenvolvimento, assim defendem uma maior mediação onde um 

sempre auxilia o outro. 

Diante da pergunta sobre a disponibilidade de computadores na escola em 

que trabalham todos responderam que mesmo de forma parcial, utilizam os 
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aparelhos como forma de ensino, acreditando ser essa uma ferramenta de estímulos 

e ajudando na aplicação de métodos e conceitos. 

O questionário respondido pelos alunos mostrou que 94% dos entrevistados 

tem acesso a computador e a internet todos os dias, enquanto apenas 6% disseram 

acessar apenas três vezes por semana. 

 

Gráfico 6: Com que frequência você utiliza o computador/internet? 

 

FONTE: Silva (2018) 

 

Depois que novas formas de comunicações chegaram às escolas, os 

computadores ligados a internet vem tomando cada vez mais espaço dentro da 

educação, fornecendo aos alunos uma nova forma de ver o campo de pesquisas. 

Valente apud Batista; Baldissera (2011) diz que a chegada do computador 

propiciou uma verdadeira revolução dentro do ensino-aprendizagem, provocando 

mudanças de comportamento não somente no aluno, mais também no professor, 

enfatizando assim a criação de novas técnicas de conhecimentos. 
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Ao serem questionados sobre o uso dos computadores da escola com a 

finalidade de estudo acompanhados pelo professor, 53% dos alunos responderam 

que apenas às vezes existe esse tipo de atividade, 24% disseram quem não fazem o 

uso da sala de informática/computador da escola e 23% disseram que sim, isso 

sempre ocorre dentro das aulas.  

 

Gráfico 7: Você utiliza o laboratório/sala de informática na execução de atividades 

junto com o professor? 

 

FONTE: Silva (2018) 

 

Uma atividade voltada ao conhecimento diferenciado, pode ser positiva tanto 

para o aluno quanto para o professor que aplica as atividades em questão. 

É cada vez mais comprovado que o profissional educador que prioriza as 

inovações para o bem do conhecimento do educando, traz consigo uma bagagem 

cultural mais diversificada e com resultados positivos diante o profissional tradicional 

que vida apenas ensinar o que se sabe. 

Azevedo; Steyer (2014) deixa claro em seu trabalho que uma prática 

pedagógica enriquecida pode trazer resultados promissores ao conhecimento do 

aluno, pois este pode dentro do ambiente virtual, interagir e transferir seus 

conhecimentos adquiridos através de blogs e sites educativos. 
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Diante da pergunta se os mesmos gostavam de utilizar a internet no 

ambiente escolar, 59% dos entrevistados disseram que sim, 29% disseram que 

apenas às vezes e 12% responderam não gostar de utilizar a internet enquanto 

estão na escola. 

 

Gráfico 8: Você gosta de utilizar a internet no ambiente escolar? 

 

FONTE: Silva (2018) 

 

O uso da internet dentro do ambiente escolar pode priorizar aos alunos 

grandes portas de saberes. Dentro do ambiente virtual existem diversos meios que 

propicia ao aluno uma infinidade de conteúdos que podem ser tanto positivas quanto 

negativas ao seu conhecimento. 

Batista; Baldissera (2011) afirma em suas teorias que, para que o ensino 

seja de maneira positiva o aluno deve ter total consciência dos perigos presentes em 

redes, e que esse conceito é transmitido pelo professor, sendo esse responsável 

pela educação virtual dos seus alunos, ou seja, o educador deve estar sempre 

orientando dentro de propostas de conhecimentos a forma correta e os meios mais 

confiável a serem usados pelos adolescentes, tendo esses a liberdade de fazerem o 

uso principalmente dentro do ambiente de estudo.   
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Os resultados do gráfico 9 confirmam os resultados do gráfico 7, 65% 

responderam que somente as vezes o professor promove atividades que envolva 

internet e 29% disseram que isso nunca ocorre durante as aulas.  

 

Gráfico 9: Durante as aulas o professor utiliza a internet para promover a leitura de 

textos ou outras atividades? 

 

FONTE: Silva (2018) 

 

É indiscutível, dentro de muitos estudos, a forma tradicional como muitos 

educadores e portam diante das grandes modificações mundiais. Diversos 

pesquisadores já comprovaram que quanto mais o profissional se qualifica, mais 

apto ele esta ao mercado de trabalho, e isso tem valia principalmente dentro do meio 

educacional. 

De acordo com Silva (2000) o processo educativo deve estar totalmente 

vinculado ao contexto social, e esse está cada vez mais tecnológico. Essa prática 

lança um desafio aos sujeitos do processo de ensinar e aprender (professor) e 

aprender e ensinar (aluno), o de romper com práticas mecanicistas, para que os 

novos métodos possibilitem o aprender e construir conhecimentos, para a autora O 

educador precisa se apropriar desta aparelhagem tecnológica para se lançar a 

novos desafios e reflexões sobre sua prática docente e o processo de construção do 

conhecimento por parte do aluno. 
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Embora a tecnologia não sendo muito bem aproveitada durante as aulas 

dentro da escola pesquisada 88% dos alunos tem a consciência de os novos meios 

tecnológicos são sim importantes dentro da sala de aula e somente 12% alegou que 

somente às vezes. 

 

Gráfico 10: A tecnologia é importante dentro da sala de aula? 

 

FONTE: Silva (2018) 

  

Ficando cada vez mais visível o interesso dos adolescentes e jovens pelos 

inúmeros meios tecnológicos, muitas plataformas votadas à educação buscam, 

dentro do sistema de rede, atrair essa clientela que só aumenta gradativamente. 

Assim as escolas também tendem a seguir o mesmo fluxo de crescimento. 

Senra; Batista (2011) afirma que o uso de blogs educativos é uma das 

grandes alternativas para o ensino, pois faz com que o aluno não só produza 

conteúdos com finalidades de estudos, mais que também podem acompanhar 

trabalhos de colegas e até usa-los com a finalidade de aquisição de saberes. 

Ao se depararem com a questão que pergunta se os mesmos acham a aula 

mais criativa quando o professor utiliza meios tecnológicos, a maioria, totalizando 

88% dos alunos disseram que sim, 6% disseram que não e os outros 6% disseram 

que apenas às vezes. 
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Gráfico 11: Quando o professor utiliza uma tecnologia a aula fica mais criativa? 

 

FONTE: Silva (2018) 

 

O grande desafio para o professor dentro de sala de aula muitas vezes 

consciente em unir o útil ao agradável, saber propor conteúdos que não sejam 

cansativos e fazer com que seus alunos sejam produtivos. 

Silva (2000) diz que o professor tem constantemente à sua disposição uma 

série de ferramentas, podendo essas serem utilizadas principalmente através do 

computador, possibilitando assim incrementar ainda mais a sua prática pedagógica, 

a autora cita algumas: Teleconferência; Videoconferência; Chat ou bate-papo; 

Fórum; Listas de discussão; Correio eletrônico (e-mail); Internet; Softwares 

educacionais. 

De acordo com os resultados analisados, ficou claro que o meio tecnológico 

mais utilizado pelos adolescentes, dentro do ambiente escolar, é o aparelho celular, 

ficando este com 94% dos resultados. 

Junior et al (2009), diz que sempre é um grande desafio a educação, anexar 

novas tecnologias dentro do contexto escolar, mais é extremamente necessário que 

haja essa interação entre ambos, para que se tenha uma aprendizagem rica e 

completa. 
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Gráfico 12: Qual o meio tecnológico que você mais gosta de utilizar dentro da 

escola? 

 
FONTE: Silva (2018) 

 

Assim como no resto do mundo o celular é o meio de telecomunicação mais 

utilizado, e essa forma de uso não se restringe somente em ligações, com a 

modernidade cada vez mais avançada os aparelhos contam com diversos 

aplicativos que expandem sua forma de uso. 

Dentro de um simples aparelho se pode ter conexão e manter contato com 

diversas pessoas ao redor do mundo, também se podem fazer pesquisa sobre 

diversos assuntos, a cima de tudo se ter uma biblioteca recheada de livros de 

diferentes gêneros. Esse é um dos motivos que grandes empresas investem cada 

vez nos tele móveis, podendo o usuário ter o mundo em suas mãos e carregar uma 

biblioteca sem qualquer peso ou dificuldade. 

Ao serem questionados se os mesmos acham a tecnologia uma aliada em 

sala de aula, ou se essa tecnologia apenas atrapalha o desempenho dos mesmos, o 

conceito de resposta foi unânime entre todos os alunos.  

Os mesmos responderam que a tecnologia é uma grande aliada ao 

conhecimento, pois é dentro desta que eles recorrem quando estão com dúvidas e 

quando tem alguma atividade ou trabalho a fazer.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nessa nova era, as escolas e professores convivem constantemente com o 

desafio de integrar, de maneira apositiva, novos meios tecnológicos dentro dos 

planos de ensino com a finalidade de transferir o conhecimento de forma prazerosa 

e proveitosa. 

Ainda dentro deste grande campo de diversidades inovadoras, os 

educadores não estão apenas preocupados em como unir tecnologia e educação, 

mais também o que ensinar e como estimular o interesse do aluno por conteúdos 

benéficos e de grande qualidade educativa. Assim com a intensão de investigar o 

campo da leitura dentro das esferas tecnológicas presentes entre os estudantes, 

este trabalho buscou dentro de pesquisas o interesse e a forma de uso desses 

meios. 

Foi confirmada a hipótese de que a tecnologia é sim uma aliada a busca de 

conhecimentos e pode ser usada, diretamente, como incentivo à leitura dos 

adolescentes e jovens, visto que as análises dos resultados ficaram explícitas 

quando os entrevistados disseram que com o uso da internet a aula fica mais criativa 

e proveitosa. Também as grandes maiorias dos entrevistados confirmaram que a 

tecnologia é sim importante dentro da sala de aula, pois possibilita aos mesmos 

esclarecimentos de duvidas e elaboração de trabalhos propostos pelo professor. 

Dentro das análises dos resultados, pode-se perceber que o professor está 

totalmente ciente a esses grandes avanços em sala de aula, e a maioria busca, 

dentro de suas limitações, uma melhor forma de inserir os meios tecnológicos ao 

ensino. 
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APÊNDICE 

 

Apêndice A. Questionário ao professor 

Caro professor (a) solicito sua colaboração para esta pesquisa que será de 

muita importância para os estudos que estou realizando para finalizar o curso de 

Licenciatura em Letras pela União das Faculdades de Mato Grosso. O Estudo trata 

da Internet Como Ferramenta Auxiliar no Incentivo da Leitura. Solicito o 

preenchimento de todas as questões propostas. De antemão agradeço sua 

participação. 

 

1) Qual o seu nível de formação:  

( ) Magistério  ( ) Nível superior incompleto 

( ) Nível superior completo 

2) Área de formação profissional: 

( ) Pedagogia    ( ) Ciências sociais aplicadas 

( ) Ciências biológicas  ( ) Matemática 

( ) Ciências humanas   ( ) Linguística, Letras e Artes 

( ) Outras _________________ 

3) Pós graduação: 

( ) Lato-sensu  ( ) Mestrado  ( ) Doutorado 

4) Você utiliza a internet? 

( ) Sim  ( ) Não 

5) Onde você acessa a internet? 

( ) Em casa  ( ) No trabalho 

( ) Na escola  ( ) Na casa de amigos ou parentes 

( ) Lan houses  ( ) Não acesso internet 

6) Se você acessa, quantas horas, geralmente, usa a internet por semana? 

_________________ horas. 

7) Qual o seu domínio com o uso do computador? 

( ) Excelente  ( ) Regular  ( ) Ruim 

( ) Péssimo  ( ) Nenhum 
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8) Como você se sente em relação à informática? 

( ) Utilizo com tranquilidade e quero ampliar meus conhecimentos; 

( ) Sou obrigado a aprender para poder estudar e/ou trabalhar; 

( ) Reconheço que é necessário aprender a usa, mais ainda não utilizo; 

( ) Acho tudo muito difícil e complicado e não quero aprender a atiliza-lo. 

9) Qual a contribuição que o uso da internet traz para aprendizagem? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

10) A Escola onde você trabalha estimula o uso do computador? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

11) Os conteúdos mais acessados durante a navegação na internet são: 

( ) Site de buscas  ( ) Educação  ( ) E-mail 

( ) Notícias   ( ) Esportes  ( ) Rede Social 

12) Você utiliza a internet para fazer os seus planos de aula? 

( ) Sim. Como____________________________________________________ 

( ) Não 

13) Quais da ferramentas abaixo você utiliza, ou já utilizou, em seus planejamentos 

de aulas com ao auxilio da internet? 

( ) E-mail  ( ) Fórum  ( ) Chat/bate-papo 

( ) Blog   ( ) Sites de buscas ( ) Biblioteca online 

( ) Softwares educacionais  ( ) Ambientes virtuais de aprendizagem 

( ) Redes sociais 

14) Você utiliza recursos tecnológicos em sala de aula? 

( ) Sim. Quais____________________________________________________ 

( ) Não 

15) Você acha que o uso da internet facilita a comunicação entre o professor e o 

aluno? 

( ) Sim  ( ) Não  ( ) Um pouco 

Por quê?____________________________________________________________ 
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Apêndice B. Questionário ao aluno 

Caro aluno (a) solicito sua colaboração para esta pesquisa que será de 

muita importância para os estudos que estou realizando para finalizar o curso de 

Licenciatura em Letras pela União das Faculdades de Mato Grosso. O Estudo trata 

da Internet Como Ferramenta Auxiliar no Incentivo da Leitura. Solicito o 

preenchimento de todas as questões propostas. De antemão agradeço sua 

participação. 

 

1) Com que frequência você utiliza o computado/internet? 

( ) Todos os dias ( ) 3 vezes por semana ( ) Não utilizo 

2) Você utiliza o laboratório/sala de informática na execução de atividades junto 

como professor? 

( ) Sim   ( ) Não    ( ) Às vezes 

3) Você gosta de utilizar a internet no ambiente escolar? 

( ) Sim   ( ) Não    ( ) Às vezes 

4) Durante as aulas o professor utiliza a internet para promover a leitura de textos ou 

outras atividades? 

( ) Sim   ( ) Não    ( ) Às vezes 

5) A tecnologia é importante dentro da sala de aula? 

( ) Sim   ( ) Não    ( ) Às vezes 

6) Quando o professor utiliza uma tecnologia a aula fica mais criativa? 

( ) Sim   ( ) Não    ( ) Às vezes 

7) Qual o meio tecnológico que você mais gosta de utilizar dentro da escola? 

( ) Celular  ( ) Computador  ( ) Televisão 

( ) Tablet  ( ) Internet 

8) Na sua opinião a tecnologia é uma aliada ou atrapalha as atividades em sala de 

aula? Por quê? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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ANEXO 
 
Anexo A. Termo de Consentimento da Pesquisa 
 
 
 
 


