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Resumo 

 

Este trabalho é parte da pesquisa do projeto de dissertação desenvolvida no Programa de 

Mestrado em Comunicação, Linguagem e Cultura da Universidade da Amazônia - UNAMA. 

Nele, são descritas algumas experiências com o universo do adolescente, literatura e práticas 

interacionais de comunicação no ensino médio. O objetivo deste artigo é refletir, em que medida 

e de que forma, a mediação dos meios digitais podem contribuir para o ensino e aprendizagem 

de literatura do adolescente estudante de Goianésia do Pará (PA). Para tanto, com uma visão 

interdisciplinar, este estudo articula-se entre as categorias “Ensino de Literatura” – Regina 

Zilberman e Ezequiel Theodoro Silva, “Mediação” - Martín-Barbero (2009) e “Novas 

Tecnologias da Informação e Comunicação (NTIC)” - Mark Warschauer (2006). A pesquisa 

final revelou um recorte interessante para análise, uma vez que os meios digitais motivam as 

práticas interacionais entre os adolescentes discentes e docentes no ensino de literatura no 

cenário do sudeste paraense.  
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1 Introdução 

Este artigo tem a intenção de refletir, em que medida e de que forma, a mediação 

das Novas Tecnologias da Informação e Comunicação (NTIC) pode contribuir para o 

ensino e aprendizagem do jovem estudante de Goianésia do Pará (PA). O ponto de 

partida foi o ensino de literatura, objeto de estudo do Programa de Mestrado em 

Comunicação, Linguagem e Cultura da Universidade da Amazônia – UNAMA, sob o 

tema: “Jovem, Comunicação, Literatura e as Novas Tecnologias da Informação na 

Amazônia”. Para isso, analisei uma atividade voltada para a educação dos jovens 

matriculados no ensino médio da rede pública estadual da cidade de Goianésia do Pará, 

sudeste do Estado do Pará. 



 

Este trabalho surgiu a partir de inquietações durante e após a disciplina de Estágio 

Supervisionado do Ensino Médio, do Curso de Licenciatura em Letras da Universidade 

Federal do Pará – UFPA, no Campus da Universidade Aberta do Brasil – UAB, no 

município de Goianésia do Pará. Os primeiros questionamentos a respeito do ensino de 

literatura surgiram nos meus tempos de colégio, mas, naquela época eram de estudante e 

centravam-se na importância e/ou relevância de aprendermos ou decorarmos os autores, 

obras, características das obras e os acontecimentos históricos pertinentes aos períodos 

literários. Sendo assim, esses questionamentos não se constituíram como elemento 

fundamental desta pesquisa, o que não significa que não tenham sido relevantes para 

escolha desta temática. 

A partir do momento que pensei como professora, no contexto do estágio, e que 

construir um planejamento significativo para os alunos que não focasse apenas nas 

questões tradicionalmente abordadas nas aulas de literatura, iniciei minhas reflexões 

sobre esta matéria. Ensinar literatura no ensino médio, não é apenas fazer com que os 

alunos reconheçam as características das obras literárias, com a finalidade, sobretudo de 

passar no vestibular, mas enfatizar a produção de sentidos dos textos pelo aluno.  

Esta pesquisa se apoiou em um estudo interdisciplinar, norteando-se pelas áreas 

de “ensino de Literatura” – Regina Zilberman e Ezequiel Theodoro Silva, “mediação” - 

Martín-Barbero (2009) e “Novas Tecnologias da Informação e Comunicação (NTIC)” - 

Mark Warschauer (2006). Esses autores tomam como base discussões fundantes e 

representativas do contexto tanto dos estudos a cerca do processo de ensino-

aprendizagem quanto da inserção social e cultural frente a um processo 

globalizado/capitalista mediado com grande força pelos meios de comunicação social.  

Dessa maneira, o estudo estrutura-se em quatro partes: na segunda, serão 

apresentadas algumas discussões sobre o universo Jovem e a literatura, conceitua-se o 

que é ser jovem e o que se entende por literatura, qual sua finalidade no contexto 

escolarizado; na terceira parte, o ensino de literatura é mediado pelos conceitos e 

práticas com (NTIC), mostrando como a interrelação entre tecnologia-educação 

constitui-se; por fim, algumas considerações com base na leitura e pesquisa sobre a 

Literatura e as (NTIC) no âmbito do ensino médio. 



 

 

2. O que é ser Jovem 

 

Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, Lei nº 8.062 de 13 de 

julho de 1990, art. 2º, é considerado adolescente jovens com idade entre 12 e 18 anos. 

Dentro desta faixa etária, este estudo se propõe, pois, equivalem aos jovens, entre 15 a 

17 anos, que frequentam a etapa final da Educação Básica, o Ensino Médio.  

O ECA define que crianças e adolescentes têm direito à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, ao esporte, à cultura e à liberdade. Mas, nem sempre esses 

direitos são respeitados. Aqui, reportar-nos-emos em discutir aos aspectos referentes à 

educação e à cultura. 

De acordo com a UNICEF (2012), o Brasil possui uma população de 190 milhões 

de pessoas, dos quais 60 milhões têm menos de 18 anos, desses, 10,6%, com idade de 

15 a 17 anos. De cada dez brasileiros, nessa faixa etária, praticamente dois não estudam, 

quatro estão no ensino fundamental e quatro, no ensino médio. Pela idade, todos 

deveriam estar no ensino médio, em condições de desenvolverem com plenitude todo 

seu potencial. 

Conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, o estado do 

Pará tem 7.581.051 habitantes, desses 486.649 estão na faixa etária de 15 a 17, entre os 

quais 396.698 frequentam a escola; 82.841 não frequentam, mas já frequentaram algum 

dia e, apenas 7.109 alegaram nunca ter frequentado o ensino médio. Ainda segundo o 

IBGE, os alunos que frequentam o ensino médio, em nosso Estado, encontram-se 

distribuídos da seguinte forma: 327.672 alunos matriculados na rede pública de ensino; 

40.771 na rede particular; totalizando 368.443. Esses números mostram que, apesar das 

várias criticas que a educação pública sofre, é nela que a maioria da população estuda o 

ensino médio, seja por falta de dinheiro para estudar numa escola particular, seja por 

interesses de participar das cotas da universidade pública garantidas a alunos oriundos 

do sistema gratuito de ensino. 

Já o esboço dos jovens no município de Goianésia do Pará, cujo número de 

habitantes é de 30.436, no ano de 2012, um quantitativo de 1.419 alunos foi matriculado 



 

no ensino médio
1
, sendo 1.397 na rede pública e 22 na rede privada. 

 

2.1 - Algumas considerações sobre o Jovem e a Literatura 

 

A formação do aluno precisa ter em seu alicerce, um arcabouço literário, o qual o 

fará interpretar melhor seu meio, sua realidade, contribuindo, assim, para uma 

construção de sua cidadania.  

Vinhais (2009) reforça a ideia de que a passagem do tempo e o dinamismo da 

língua podem ocasionar uma grande distância entre os alunos da era da informática e os 

grandes clássicos da literatura, mas, dependendo de como a proposta pedagógica escolar 

se apresenta no ambiente de sala de aula, o professor será capaz de evidenciar aos 

alunos que a leitura tem um papel fundamental na história do ser no mundo. Antes, no 

entanto, faz-se necessário adentrar no universo do alunado do ensino médio, desvelar 

ainda como se compõe e quais as perspectivas da Literatura dentro do contexto escolar. 

Segundo Oliveira e Reis
2
, a literatura é uma entre as várias formas de expressão 

artística. E como as outras artes (pintura, arquitetura, música, dança, escultura, etc.), sua 

característica principal é a recriação da realidade por meio de um processo de 

elaboração estética. Em outras palavras, o artista, por meio de seu olhar particular de ver 

o mundo (resultado de suas experiências, ideias, convicções), molda outra realidade 

carregada de significação própria. E a literatura opera essa recriação por meio de um 

veiculo próprio, singular: a palavra
3
. 

Nesta mesma perspectiva, Afrânio Coutinho
4
 afirma que “a literatura é uma arte, a 

arte da palavra, isto é, produto da imaginação criadora, cujo meio específico é a palavra 

e cuja finalidade é despertar no leitor ouvinte o prazer estético” 
5
. Assim, podemos dizer 
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 Idem, ibidem. p.  11. 
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5
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que o que diferencia um texto literário de outro é o seu modo particular de organizar a 

linguagem, por meio da qual o artista representa a realidade. 

Outro aspecto que os estudiosos acreditam ser bem relevante no estudo efetivo da 

literatura, é a cultura, pois, sobre a ótica literária é possível desvelar o desenvolvimento, 

os costumes e os valores de determinada sociedade. Este espelho das culturas só é 

possível porque a literatura é de modo óbvio social: “social por parte da língua que 

utiliza; social por parte dos temas; social por parte dos autores e dos leitores; social por 

parte dos recursos utilizados” (JOBIM, 2009, p. 125). 

O mesmo autor reforça que a retratação da sociedade pelo texto literário ocorre 

pela relação íntima que o texto tem com o seu contexto, logo, a literatura de um país 

tem relação com este país, evidenciando, deste modo, que a literatura não é apenas 

“jogo verbal, irrealidade, fingimento, etc.” (JOBIM, 2009, p. 125), independente do 

contexto social. 

Embora existam muitos estudos para tratar das dificuldades dentro do processo de 

ensino-aprendizagem no contexto das aulas de literatura, tornou-se necessário estudá-lo 

para investigar as dificuldades de aprendizagem escolar na área da literatura 

escolarizada, desvelando não apenas o processo em si, mas o universo do jovem que faz 

parte deste novo contexto escolar.  

Neste sentido, Zilberman e Silva (2008) evidenciam que, atualmente, não cabe 

mais ao ensino de literatura só a transmissão de um patrimônio constituído e 

consagrado, mas a formação do leitor, o que implica uma formação leitora que vá além 

da simples alfabetização e decodificação da matéria escrita; uma formação que faça 

sentido para o universo jovem constituinte do ensino médio. 

Assim, visto que a literatura caracteriza, de uma forma singular, a realidade e 

proporciona aos estudantes do ensino médio uma nova leitura não canônica de mundo, 

fez-se necessário promover este estudo no terceiro ano do ensino médio, para se 

investigar como se evidencia o cotidiano das aulas de literatura. Este direcionamento 

aconteceu em função da estrutura curricular do ensino médio, uma vez que, a disciplina 

literatura acontece apenas no último ano do deste seguimento no município de 

                                                                                                                                                                          
 



 

Goianésia do Pará. 

Infelizmente, duas aulas semanais no último ano do ensino médio não são 

suficientes para aproximar os alunos dos livros, tão pouco privilegia a formação leitora 

deles. Geraldi (2006, p. 62) salienta que o ensino de literatura deveria ocorrer deste o 

ensino fundamental, pelo menos nos últimos quatro anos, assim, nessa proposta o aluno 

teria lido um número considerado de romances, quarenta no mínimo, por exemplo, o 

que os permitiria efetivamente realizar estudos literários no ensino médio. No entanto, 

apenas distribuir as culpas a quem quer que seja não vai fazer com que os alunos gostem 

da disciplina de literatura e apropriem-se dos livros com prazer.  

Na busca de respostas, raras vezes, a escola propicia, com seus aparatos (salas de 

aula), instrumentos (livro didático) e metodologias (dever de casa) um lugar atrativo 

para os alunos (ZILBERMAN, 2010, p. 53).  

O desafio, portanto, segundo Vieira (1987), “é criar um elo entre o objeto de 

estudo e o sujeito que o estuda”, mergulhar desta maneira em qualquer que seja a 

temática da literatura escolarizada atualmente deve levar em conta os interlocutores, 

dentre os quais o aluno deve ser olhado como ser ativo, mergulhado em um mundo 

interativo e imediatista. Logo, tanto os estudos das mediações quanto das Novas 

Tecnologias da Informação e Comunicação podem servir de denominadores comuns 

nesse processo de encurtamento entre o universo jovem e o mundo da literatura. 

  

3 O Jovem, a escola e as novas tecnologias de comunicação 

Partindo do pressuposto que os discursos pedagógicos que envolvem o ambiente 

educacional do ensino médio têm geralmente, como finalidade o sucesso do aluno em 

provas, concursos e vestibulares, o que, muitas vezes, não possibilita ao educando 

condições de reflexão, deixando-o à mercê de técnicas de memorização e “macetes” 

para alcançar seus objetivos. Nesta perspectiva de ensino que visa apenas o resultado 

promissor para os alunos, o processo educacional perde o foco, pois, visa, sobretudo, ao 

produto final e não o mais salientar, a aprendizagem. 

Segundo Vinhais (2009), ao se trabalhar com a linguagem no contexto do ensino 

médio, o professor/escola precisa reconhecer a posição do aluno adolescente, o ensino 



 

precisa assim, envolver o aluno de modo que o jovem se permita constituir sujeito-leitor 

capaz de produzir sentido sobre a leitura, registrando no seu deslocamento no tempo e 

na história. Alargar as perspectivas, restritas muitas vezes às páginas dos manuais 

didáticos ou predeterminação feita pelas seleções das universidades, com vistas às 

provas dos vestibulares. 

O mundo evoluiu, os tempos mudaram e a escola permaneceu na maioria das 

vezes estática. Assim, acreditar que o aluno-leitor vá interagir com as obras literárias 

sem a interferência de seus interesses e de suas realidades de mundo, é uma visão 

ingênua no ensino de literatura no ensino médio.  

Atualmente, o jovem vive conectado e interage mediado por várias mídias e 

diferentes plataformas, ao mesmo tempo. Ele assiste à televisão conectado à internet ao 

mesmo tempo em que esta ouvindo música no smartphone, esse é o aluno que o ensino 

médio recebe na contemporaneidade, que explora tudo ao mesmo tempo. Segundo o 

Dossiê Universo Jovem MTV (2010), os jovens são os maiores consumidores de mídia, 

de todos os tipos, desde os tradicionais (televisão, rádio, livros, cinema) às novas 

tecnologias (smartphonees, smartphones, internet, redes sociais). 

Deste modo, repensar a utilização das Novas Tecnologias de Informação e 

Comunicação – (NTIC) no ambiente educacional é de suma importância tanto para se 

mediar o processo de ensino-aprendizagem quando para se promover a inclusão social 

dos alunos do ensino médio, pois, “tem-se como certo que o domínio das TICs é tão 

vital para o desenvolvimento pessoal nos dias de hoje quanto o domínio da escrita e da 

leitura, e que a exclusão digital acentua ainda mais a exclusão socioeconômica” 

(WARSCHAUER, 2006, p. 7). 

Nesse contexto, é necessário conceituar as (NTIC) como conjunto de tecnologias 

e métodos que emerge da Revolução Informacional, desencadeada entre os anos de 

1970 a 1990. As novas tecnologias possibilitam digitalizar e veicular, em rede, o 

conteúdo comunicacional. Essas tecnologias formaram a base para o surgimento da 

“sociedade da informação” (CASTELL, 2000). Dentre elas, destacam-se os cartões de 

memória, as câmera de vídeo, a webcam, o cd, o dvd, o pen drive, o telefone móvel, a tv 

por assinatura, o e-mail, a internet, a podcasting e as diferentes modalidades de 



 

smartphone disponível no mercado. Em síntese, são tecnologias associadas à 

interatividade e à ideia da possibilidade de todos criarem, todos veicularem e todos 

acessarem. Por meio da (NTIC), há a utilização das redes de dados e informação que 

abrem campo interativo para o envio e recebimento de informações (WARSCHAUER, 

2006).  

Ainda na visão de Warschauer (2006) em “Tecnologia e Inclusão Social: a 

exclusão digital em debate” analisou a relação entre tecnologia de informação e 

comunicação (NTIC) e a inclusão social, o autor problematizou a causalidade existente 

entre acesso a computadores/web e inclusão digital a partir de uma pesquisa empírica 

realizada em países de quatro continentes, inclusive no Brasil. 

Nessa pesquisa, o autor constatou que os projetos que focavam apenas em 

hardware e software e que davam pouca relevância aos sistemas social e humano não 

obtinham resultados satisfatórios quanto à inclusão digital. Warschauer (2006) propõe 

que estes sistemas deveriam mudar para que a tecnologia fizesse a diferença. Para que 

isso aconteça, as (NTIC) não devem ser uma variável exterior ao processo de inclusão, 

mas devem estar entrelaçadas nos sistemas e nos processos sociais das comunidades. 

Assim, promover a inclusão social significa “focalizar na transformação e não na 

tecnologia” (WARSCHAUER, 2006, p. 24). 

 Incluir socialmente tanto o aluno quanto qualquer outro cidadão, na visão de 

Warschauer (2006), parte do principio de que “a capacidade de acessar, adaptar e criar 

novo conhecimento por meio do uso das (NTIC) é decisiva para a inclusão social na 

época atual” 
6
. As (NTIC) na educação podem ser favoráveis, mas como já dito 

anteriormente, não meramente pelo fornecimento de hardware, software ou conexões, 

ambos podem promover informações, mas não podem prover os tipos de interação 

social que o ensino de qualidade almeja.   

Nessa discussão, será relevante pensar ainda nas aulas de literatura a partir da 

mediação; que para Martin-Barbero (2003), "a comunicação se tornou para nós questão 
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de mediações mais do que meios, questão de cultura e, portanto, não só de 

conhecimento, mas de reconhecimento" (idem, p. 28).  

Analisando que a literatura sob esse ponto de vista, as mediações “são os lugares 

que estão entre a produção e a recepção”. Pensar a comunicação sob a perspectiva das 

mediações significa entender que “entre a produção e a recepção há um espaço em que a 

cultura cotidiana se concretiza”. Martín-Barbero (1997, p. 230) conceitua três lugares de 

mediação que interferem e alteram a maneira como os receptores recebem os conteúdos 

midiáticos: a cotidianidade familiar, a temporalidade social e a competência cultural.  

Martín-Barbero entende a “comunicação como práticas sociais e o conceito de 

mediação como a categoria que liga a comunicação à cultura” (Martín-Barbero, 1997, p. 

233). 

Essa discussão tem relevância científica exponencial para esse estudo, uma vez 

que o objetivo desse artigo é refletir em que medida e de que forma a mediação das 

(NTIC) pode contribuir para o ensino e aprendizagem do jovem estudante de ensino 

médio na cidade de Goianésia do Pará (PA). 

Assim, pela mediação, os valores culturais são compreendidos como construtos de 

diferentes linguagens, os modos como nos apropriamos das linguagens definem nossa 

relação com as tecnologias e com os meios de comunicação, que podem ser pensados 

não apenas na sua dimensão instrumental, utilitária para ampliar as comunicações, mas, 

também como suportes para as experimentações artísticas, como formas de 

entretenimento, enfim, na expressão de sentimentos e saberes.  

 

3 Literatura, pesquisa e resultados  

 

Na busca por algumas respostas, nos meses fevereiro e início de março de 2014, 

foram feitas entrevistas e distribuídos questionários para alunos do 3º ano do ensino 

médio, a fim de desvelar um pouco mais o universo do alunado no que diz respeito às 

NTIC e ao processo de suas mediações. Tais atividades são pertinentes à pesquisa de 

campo da dissertação de Mestrado em Comunicação, Linguagens e Cultura da 

Universidade da Amazônia.  



 

Nesta sessão, são descritas alguns resultados referentes ao questionário com 

perguntas fechadas aplicado a uma turma de 29 alunos do turno matutino do Colégio 

Estadual de Ensino Médio Profa. Anunciada Chaves. A escola em foco possui um único 

estabelecimento de ensino que atende três Vilas do município (Vila Janarí, Vila Nossa 

Senhora Aparecida e Vila Rio Dourado), que conforme o último senso totalizou 1.419 

estudantes, desses 1.109 no ensino regular e 310 no sistema modular de ensino.  

A escola pesquisada localiza-se num bairro relativamente novo de Goianésia do 

Pará, o da Floresta, cercado por construções residenciais. O público alvo desta escola é 

bem eclético, 82% são oriundos das escolas de ensino fundamental pública (EMEF 

“Gov. Alacid Nunes” e EMEF “Profº. Lucíolo de Oliveira Rabelo”) e 18% da rede 

particular de ensino (Escola Manain), oriundos dos mais diversos bairros da cidade 

(Centro, Floresta, Santa Luzia, São Judas, Rio Verde, São Luiz, Santo Amaro, Colegial 

e Industrial) e também do espaço rural da cidade. 

Abordamos como procedimento para a análise do questionário a leitura flutuante
7
 

que consiste estabelecer contato direto com os documentos a serem analisados e em 

conhecer o texto deixando-se invadir por impressões e orientações, deste modo, fez-se a 

leitura flutuante de 29 (vinte e nove) questionários respondidos com o objetivo de 

conhecer o discurso de cada individuo e permitir o surgimento de impressões e 

orientações. 

O questionário elencava os seguintes questionamentos: atividades de lazer 

preferidas; itens de posse para uso próprio; hábitos de consumo dos meios; tipo de 

comunicação on-line; atividades realizadas na internet; funções disponíveis no 

smartphone; funções utilizadas no smartphone; hábitos de leitura. Familiarizados com 

estes dados, propusemo-nos a organizá-los a partir de três categorias, sendo elas: 

hábitos de consumo dos meios, funções utilizadas no smartphone e hábitos de leitura. 

No que diz respeito aos hábitos de consumo dos meios, o smartphone é meio 

mais utilizado pelos jovens com 62%, seguido da internet com 24%, empatados com 7% 

da preferência dos jovens aparecem os games e os livros. 
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Como o smartphone aparece na pesquisa como o meio mais usado pelos jovens, 

investigou-se as funções mais utilizadas desta tecnologia, entre elas, fazer ligações, 

enviar torpedos, tirar fotos, baixar músicas, acessar à internet e enviar e-mail. 

O smartphone é um bem de consumo muito popular entre os adolescentes, 

jovens e adultos e, ao contrário do que acontece nos grandes centros, onde o roubo 

desses aparelhos é muito recorrente, nas cidades do interior, como em Goianésia do 

Pará, os jovens pesquisados podem escolher o seu modelo, geralmente almejam os mais 

caros, com mais funções. Mas, como o smartphone é um capital social (CANCLINI, 

2008) e assim como acontece com o dinheiro, por exemplo, não há igualdade na 

distribuição, 85% da turma possuem smartphones, por dois fatores: por ser mais top
8
 e 

por terem segurança em utilizá-los. 

Gráfico 1 – Funções utilizadas no smartphones 

 

 

Como se pode constatar através do gráfico 1, o jovem entre as várias funções 

disponíveis no smartphone faz mais uso da internet, seguido pelo envio de torpedos, 

baixar músicas e tirar fotos, enviar e-mail e fazer ligações não foram cotados, tais 

percentuais não se mostraram surpreendentes, pois, segundo o Dossiê Universo Jovem 

MTV (2010) a internet proporciona ao jovem como principal benefício, a interatividade: 

a possibilidade de agir e interagir, de participar, de estar no comando e de fazer 
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acontecer.  Não interessa ao jovem deste modo apenas falar (fazer ligações), nem 

escrever (mandar e-mail), ele quer ser ouvido, visto, tudo ao mesmo tempo e para o 

maior número de pessoas, “amigos”, possíveis, mesmo que o jovem não tenha 

smartphone, como foi o caso de um dos participantes desta etapa da pesquisa.  

Outro dado interessante da pesquisa diz respeito a dois alunos que moram no 

espaço rural do município, onde o sinal do smartphone não funciona direito. Para não 

ficarem “incomunicáveis” quando estão fora do espaço urbano, os mesmos utilizam 

uma prática bastante recorrente do interior de Goianésia do Pará, acoplam o smartphone 

a uma antena fixa, o que ameniza a situação, embora comprometa a mobilidade do 

aparelho. 

Na categoria pertinente aos hábitos de leitura, a leitura relacionada à internet 

apresenta percentual elevado, 62%, mesmo que esta frequência seja relativa, de vez 

enquanto. No que diz respeito à leitura de material impresso (livros não acadêmicos), 

21% leem sempre; 9% de vez enquanto, 38% raramente e 10% nunca leem. 

Os resultados preliminares desta pesquisa evidenciam que o trabalho com textos 

literários em âmbito escolar requer muito mais do que as atividades e exercícios 

propostos pelos livros didáticos, pois os textos literários não podem servir apenas de 

pretexto para se atingir conteúdos de cunho gramaticais e ortográficos. No entanto, se 

reconhece que prover o ensino de literatura não constitui uma tarefa muito fácil, em 

decorrência de diversos fatores, entre o quais Carvalho e Mendonça (2006) abordam 

corresponder a principal angústia do trabalho com literatura que incide justamente num 

paradoxo: escolarizar o texto literário e preservar suas especificidades de linguagem 

artística.  

De acordo com as autoras, independentemente do nível de escolarização dos 

alunos, é preciso dar acesso ao texto literário, “democratizá-lo no espaço escolar”, posto 

ser ele, às vezes, o único possível na vida de muitos dos alunos; contudo, é preciso 

preservar as especificidades de linguagem artísticas desse tipo de texto. É, portanto, 

exatamente nesse ponto que se instaura uma das maiores dificuldades do ensino de 

Literatura; “transferir experiências sem correr o risco de apresentar receitas e eleger 

apenas textos canônicos”. 



 

Mais difícil que deixar os livros didáticos de lado, é utilizar as tecnologias na 

escola, pois as tecnologias ainda são uma barreira para muitos professores, pois muitos 

não gostam ou não querem absorvê-las em suas aulas. Na escola pesquisada era visível 

este empecilho, uma vez que o laboratório de informática encontrava-se sucateado e os 

alunos eram proibidos de usar seus aparelhos em sala de aula. Assim, quando o 

professor queria fazer uma atividade que envolvesse o uso da internet, por exemplo, este 

trazia todo um aparato para sala de aula (modem, roteador, extensão elétrica, notebook 

etc.). 

Canclini (2008), mencionando Martín-Barbero (2002), chama a atenção para o 

divórcio ou curto-circuito existente entre a escola e a literatura, e, do outro, do mundo 

da televisão, cinema e outros passatempos audiovisuais. Apesar dessa visão antagônica 

entre leitura e tecnologias midiáticas estar sendo revista tanto pelos estudos culturais 

quanto da comunicação, esta pesquisa revelou que muitos ainda relutam em traduzir 

essas mudanças no conceito de uma escola que admita a interação da leitura com a 

cultura oral e audiovisual-eletrônica. 

Com base na pesquisa que mostrou um hábito de leitura não canônico (do livro 

tradicional) é importante compreender o atual debate de práticas e hábitos de leitura, 

consumo de mídia e a participação após a Web 2.0, across-media, transmídia, 

storytelling, prosumers, convergência, redes sociais, métrica, termos conceituados e 

discutidos nos cursos de comunicação no Brasil por meio da leitura de autores 

americanos e britânicos (Douglas Kellner, Henry Jenkins, John B. Thompson). 

Jan-Hinrik Schmidt ressalta que é importante 

[...] debater o tema porque a participação é o fator principal da democracia e 

a internet é a mídia da participação; de quem é o controle dessa internet da 

qual estamos participando também é uma questão essencial. (SCHMIDT, 

2013). 

 

Na palestra, "O paradoxo da participação: as mídias sociais e a participação no 

espaço público" (16/10/2013), Schmidt destacou que o poder de participação na esfera 

pública, por meio da web, é bastante restrito. O paradoxo da participação significa que 

“por um lado, a internet oferece a possibilidade para as pessoas participarem, por outro 



 

lado, elas têm que fazer isso por meio de instrumentos, softwares, plataformas que, em 

si, não têm estruturas claras e não permitem maior participação”. 

Analisando pelo ponto de vista da importância da participação a metodologia 

com a prática do Grupo Focal seguida da Análise de Conteúdo (BARDIN, 2011) foi  

mais apropriada para essa pesquisa. De acordo com Duarte (2005, p. 82), 

 [...] grupo focal é uma modalidade específica de grupo, que recupera o 

significado original do termo. Os membros de um grupo focal são 

selecionados por suas características comuns, com o objetivo de conhecer – 

por meio de entrevistas em profundidade – as percepções, atitudes e 

comportamentos de determinados agentes sociais. 

 

Por isso, entrevistas individuais e Grupo Focal e Análise de Conteúdo foram as 

bases dos procedimentos metodológicos dessa pesquisa, pelo fato do Grupo Focal ser 

um método oral e grupal que não busca o consenso, mas a emergência de opiniões. 

Quando se procura conhecer o mundo tomando como referência o ponto de vista dos 

agentes sociais, é necessário descobrir suas rotinas cotidianas, as motivações, as 

emoções e as reações. O grupo focal possibilitou que esses dados fossem trabalhados, 

dando espaço e voz aos entrevistados (alunos/professores), “os conhecedores” de seu 

espaço, sabendo como descrevê-lo. 

 

4 Algumas Considerações Finais 

 

Constatou-se que, atualmente, alcançar e tocar com metodologia de ensino 

tradicional os alunos é muito difícil, envolvê-lo no universo literário então é uma 

missão quase impossível, mas acredita-se que através dos estudos contemporâneos, o 

universo jovem estudantil pode ser abarcado, motivado e, neste percurso, as mídias e 

(NTIC) constituem-se como um elo singular, mostrando-se como ponto de encontro, 

dialógico, comunicacional, podendo promover efetiva aprendizagem com interação. 

A reflexão proposta neste estudo é a do papel que a literatura tem no contexto 

escolar, a reformulação que está se estabelecendo entre ela e espaço, entre o leitor que a 

escola costumava tratar (contemplativo) e o que realmente se encontra nos bancos 

escolares – o ubíquo.  



 

Assim, esse novo leitor, que pode estar em dois mundos diferentes ao mesmo 

tempo, requer uma nova postura da escola. Para Warschauer (2006), o uso eficaz das 

tecnologias, especialmente nos processos educacionais, exige uma programação muito 

mais complexa e interativa do que podem supor os fornecedores de hard e software e os 

governos que incentivam apenas os programas de distribuição generosa de novas 

tecnologias.  

O fracasso desse tipo de ação, como mostrou Warschauer (2006), dispõe da falta 

de integração social das tecnologias, pois financiar e distribuir equipamentos só não 

basta. É preciso considerar conteúdo e linguagem, letramento e educação, comunidades 

e instituições. Esse fato foi evidenciado neste estudo através de um laboratório de 

informática que se encontrava sucateado (fornecido pelo governo), que não melhorava 

em nada a articulação das novas tecnologias e o processo de ensino aprendizagem dos 

alunos do ensino médio, pois o que realmente funcionava eram as iniciativas 

individuais, partidas da própria comunidade, com os aparatos que o professor de 

literatura trazia para sala de aula, pois eram estes que realmente faziam diferença social 

na vida dos alunos. 

E fazendo uso das palavras de Santaella (2013), “é preciso considerar a 

constituição do novo tipo de leitor contemporâneo, o leitor híbrido, que tem na 

ubiquidade sua potência coadjuvante”. O que implica dizer que embora os alunos do 

ensino médio, aqui estudados, tenham mais afinidades com a aprendizagem voltada ao   

uso das novas tecnologias, caracterizando-os como ubíquos; as outras formas de lidar 

com o texto (imersão, contemplação e movência) devem constar na educação formal, 

pois todos esses tipos de leituras e consequentemente leitores, complementam-se, o que 

torna o processo educativo mais rico, híbrido. 

Tecnologia e literatura foram vistas, neste estudo, como estudos afins, mediados 

por suportes como as redes sociais, faces se entrelaçaram e deram voz a leitura literária 

no contexto escolar. O entrelaçar dessas áreas é relevante, pois a expansão das novas 

tecnologias de comunicação e informação na sociedade atual adquiriu novas maneiras 

de viver, de trabalhar, de se organizar, de representar a realidade e de se fazer educação. 



 

Notou-se que a utilização das tecnologias nas aulas de literatura efetua-se de 

maneira isolada, por iniciativa de um professor, o que configura uma ação desarticulada 

das demais disciplinas, demostrando que não há um trabalho pedagógico, curricular 

articulado, voltado para interdisciplinaridade no que diz respeito ao uso consciente das 

novas tecnologias da informação e comunicação. 

Por fim, entende-se que esta pesquisa preliminar das aulas de literatura e as 

(NTIC) constitui um desafio a ser mais ampliando pelos estudos do Programa de 

Mestrado em Comunicação, Linguagem e Cultura da Universidade da Amazônia – 

UNAMA e por toda a sociedade, uma vez que oferece diversificados tipos de caminhos 

para suas análises e interpretações, ficando assim, uma contribuição acerca dessa 

temática.  
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