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Resumo 

 

O presente trabalho aborda a expansão da tecnologia e o grande crescimento do 
uso de dispositivos móveis como os tablets, os smartphones e os leitores de e-
books. Devido a esse grande crescimento, discute-se o espaço que os livros digitais 
conquistaram e, inclusive, discute-se a aparente rivalidade entre os livros impressos 
e os e-books. O trabalho também aborda a teoria de Marc Prensky (2001) sobre 
Nativos e Imigrantes Digitais acerca das gerações que nasceram em meio a uma era 
digital e sobre como isso interfere na forma como se relacionam com a 
aprendizagem. Além disso, conceitos chave para o trabalho apresentam-se 
embasados por Stephen Bax (2003) que trata da normalização de novas tecnologias 
– tais como, neste trabalho, tablets, smartphones e leitores de e-books. Para aplicar 
a teoria à prática, foi feita uma pesquisa de campo com seis estudantes do curso de 
licenciatura em Letras Inglês/Português da Universidade Federal de Pelotas com o 
intuito de verificar a relação que eles têm com a tecnologia. Assim, foi possível medir 
o grau de normalização com seus dispositivos móveis para a leitura, bem como 
perceber a maneira como enxergam essas inovações como recursos didáticos em 
sala de aula. 
 
Palavras-chave: Dispositivos móveis; Educação; Leitura.  
 
 
 

Abstract 

This paper discusses the expansion of technology and the huge growth in the use of 
mobile devices such as tablets, smartphones and e-book readers. Due to this 
tremendous growth, we discuss the space that digital books have won and even 
discuss the apparent rivalry between traditional books and e-books. The paper also 
discusses the theory of Marc Prensky (2001) of Natives and Digital Immigrants that is 
about the generations who were born in the midst of a digital age and how it affects 
the way they relate to learning. In addition, key concepts for this work present 
themselves grounded by Stephen Bax (2003) which deals with the normalization of 
new technologies – such as tablets, smartphones and e-book readers. To apply 
theory to practice, we made a field survey with six students of English / Portuguese 
course of the Federal University of Pelotas in order to verify the relationship they 
have with the technology. Thus, it was possible to measure the normalization of their 
mobile devices for reading and we could understand the way they see these 
innovations as teaching resources in the classroom. 
 
Key Words: Mobile Devices; Education; Reading. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Neste século, as transações comerciais, os relacionamentos interpessoais, a 

economia, até mesmo o transporte – tudo isso tem convergido para a globalização, 

de maneira que a sociedade, como um todo, tem estado mais interligada 

(MARTÍNEZ, SALAS y MÁRQUEZ, 1997). Nesse contexto, a tecnologia possui um 

papel central. Seu desenvolvimento tem viabilizado mudanças na maneira como as 

coisas são feitas no mundo, especialmente no século XXI em que ela toma forma 

todos os dias de maneiras diferentes e está em constante desenvolvimento. Diante 

desse contexto, é relevante observar o papel que a tecnologia desempenha na vida 

cotidiana e como ela afeta, especialmente, o hábito de leitura das pessoas.   

 

A indústria da computação móvel é uma realidade que tem tomado espaço no 

mercado. Ter um smartphone, um tablet e um leitor de e-books não é mais algo tão 

distante da realidade da população; pelo contrário, não só no Brasil, mas no mundo, 

muitos investimentos têm sido feitos nesse sentido. Segundo o Groupe Speciale 

Mobile Association (GSMA), grupo que reúne os interesses de operadores de redes 

móveis ao redor do mundo, é esperado um investimento nwa computação móvel de 

793 bilhões de dólares em capital e uma contribuição de 2,7 trilhões de dólares para 

o financiamento público em todo mundo entre de 2012 e 2015. A indústria móvel é 

um fator que tem contribuído bem significativamente para o crescimento das 

economias globais. Obviamente, investimentos como esses são feitos justamente 

porque a tecnologia portátil ocupa espaço na vida e no cotidiano.  

 

De acordo com o autor Marc Prensky (2001), em seu texto Digital Natives, 

Digital Immigrants, é impressionante observar que, nas discussões a respeito do 
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porquê a educação nos Estados Unidos declinou tanto, a principal causa é ignorada. 

O autor defende que um dos grandes motivos para esse declínio é que ainda não 

ficou claro que essas novas gerações têm a tecnologia como uma espécie de “língua 

materna”, enquanto as gerações mais antigas não. Daí, surgem os conflitos; as 

gerações de hoje, devido ao contato com a tecnologia desde muito cedo, não 

aprendem como aprendiam as de antigamente. O ensino oferecido pelas escolas 

não está preparado para receber os que são “falantes” nativos da linguagem 

tecnológica, segundo Prensky (2001). A influência dos meios digitais na mente, 

desde a infância, é tão poderosa que também gera impacto na vida de leitura 

daqueles que têm familiaridade com esses meios – o que é possível inferir quando 

se observa a maneira como os jovens se relacionam com a tecnologia.  

 

Enquanto suportes de leitura, os dispositivos móveis mostram possuir muitas 

vantagens. Algumas delas são o preço, o peso, a capacidade de armazenamento de 

conteúdo, a praticidade e a multifuncionalidade. A leitura é uma função disponível 

nesses meios e, a ela, daremos destaque. O livro, quando comparado com os 

dispositivos, mostra-se pesado – como no caso da coleção O Tempo e o Vento, da 

edição de 2009, que possui mais de duas mil e seiscentas páginas divididas em 7 

volumes –, além de caros em vista do valor dos e-books e das leituras disponíveis 

para download gratuitamente na internet; também pouco práticos e sem o benefício 

da multifuncionalidade, ou seja, um livro é apenas um livro e contém apenas aquele 

conteúdo, enquanto um tablet  ou um smartphone  pode servir para acessar à 

internet, ouvir música, reproduzir vídeos, etc., além de poder armazenar diversas 

obras literárias em apenas um dispositivo. Essa última opção também se aplica às 

mídias leitoras de e-book que podem armazenar diversas obras e ainda permanecer 

com a portabilidade e a leveza. Autores renomados como Umberto Eco e Roger 

Chartier acharam relevante discutir se, por fim, os livros digitais realmente ganharão 

o espaço dos livros tradicionais. Esse assunto também será abordado ao longo do 

trabalho.  

 

Devido ao espaço que a tecnologia tem tomado no cotidiano da sociedade, o 

conceito de normalização (BAX, 2003) será amplamente considerado. Trata-se de 

saber se a tecnologia realmente já ganhou espaço de forma que seja vista como 

algo normal ou se sua presença ainda causa um certo estranhamento. Neste 
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aspecto, esse trabalho, de maneira geral, objetiva verificar se a tecnologia – 

especificamente aquela relacionada a dispositivos digitais móveis – já é algo 

normalizado na vida de futuros professores da língua inglesa. Buscar-se-á observar 

se os graduandos de Licenciatura em Letras Inglês da Universidade Federal de 

Pelotas fazem uso da tecnologia de maneira normalizada no que concerne à leitura. 

Foram escolhidos os futuros professores pelo fato de que, hoje em dia, é necessária 

grande familiaridade com a tecnologia para ensinar e incentivar os alunos que, 

segundo Prensky (2001), são nativos na linguagem digital. Portanto, julga-se 

relevante observar qual o espaço que a tecnologia ocupa em suas vidas no que diz 

respeito à leitura, já que, futuramente, eles deverão incentivar os seus alunos a 

lerem.  

 

Em um plano mais específico, procurar-se-á observar se os licenciandos em 

Letras consideram a tecnologia relevante, enquanto ferramenta de leitura, para a 

sociedade em que estamos inseridos. Procurar-se-á também verificar se os futuros 

professores, os quais possuem a tecnologia à disposição para fins didáticos – 

inclusive para incentivar o contato dos alunos com a leitura – consideram importante 

utilizar esses meios tecnológicos como um recurso didático em suas aulas, levando 

em conta o novo perfil de estudantes que predomina no século XXI. Por fim, buscar-

se-á perceber se a tecnologia utilizada para a leitura já se tornou algo normalizado 

no dia a dia deles e se eles usam dispositivos como tablets, smartphones e leitores 

de e-books para ler em suas próprias realidades. A partir dessas observações será 

possível verificar se a crença da importância da tecnologia e a normalização dela no 

dia a dia dos futuros professores coexistem de maneira harmoniosa ou conflituosa.  

Em outras palavras, caso os licenciandos acreditem na relevância da tecnologia 

para os dias de hoje e a considerem importante para fins didáticos, poderemos 

observar se eles fazem uso das tecnologias para lerem em suas próprias realidades 

de maneira natural ou se, ainda assim, têm resistência a essas inovações.



2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 A relevância da tecnologia e sua recente expansão 

 

Desde a segunda metade do século XX, a tecnologia começou a desenvolver-

se largamente, de forma a influenciar as áreas da comunicação, da informação e a 

tornar mais possível, aos cidadãos, o acesso a diferentes tecnologias que chegaram 

ao Brasil. Foi, entretanto, mais especificamente a partir dos anos 2000, no Brasil, 

que se tornou mais viável o contato direto com meios tecnológicos de uso pessoal, 

os quais poderiam estar dentro da casa das pessoas, como é o caso do computador 

e, mais atualmente, dos tablets e smartphones. 

 

Assim que se tornou mais fácil ter acesso à internet de banda larga, 

proporcionando mais velocidade ao acessar a web, as tecnologias portáteis 

ganharam ainda mais destaque na vida cotidiana. O desenvolvimento da internet 3G 

oferecidas pelas operadoras de celulares, deram acesso à internet aos 

smartphones, com planos que cobram menos de R$1,00 por dia, fato que não era 

visto e nem possível no século passado, neste país.1 

 

Toda essa inserção dos meios tecnológicos na vida das pessoas, obviamente, 

impactou na maneira pela qual elas acessam informações, relacionam-se entre si, 

enxergam o mundo e, inclusive, experienciam a leitura. Essa fusão de leitura e 

tecnologia é um assunto que deve ser aprofundado e que receberá destaque neste 

trabalho. 

                                            
1
 A operadora TIM tem planos que oferecem 10 MEGA de internet por R$0,60 e 30 MEGA por apenas 

R$1,00 por dia.  
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Portanto, o que é, especificamente, a leitura? Ao refletir acerca de uma 

definição cabível, Tersariol (1996, p. 266) traz a seguinte afirmação: “leitura é o ato 

ou efeito de ler, arte, hábito de ler; aquilo que se lê”. Já para Brandão e Micheletti 

(2002, p.9), o ato de ler se traduz como 

 

Um processo abrangente e complexo; é um processo de compreensão, de 
intelecção de mundo que envolve uma característica essencial e singular ao 
homem: a sua capacidade simbólica e de interação com o outro pela 
mediação de palavras. O ato de ler não pode se caracterizar como uma 
atividade passiva.  

 

Diante da definição dada por Tersariol, percebe-se que leitura está 

relacionada com a ação de ler e, intrinsecamente, relacionada ao hábito de tomar 

algo para ler. Completando o sentido da afirmação feita, Brandão e Micheletti vêm 

com o desdobramento do que seria esse ato de ler e que, como pôde-se notar, não 

é um processo simples, mas complexo. Relaciona-se com a compreensão de mundo 

e com a capacidade de interagir com o outro por meio das palavras. Definitivamente, 

esse não é um ato passivo, mas diretamente ativo para que todos esses processos 

possam ocorrer durante a leitura. 

 

Discorrendo sobre o assunto, Kleiman (1989) diz que a leitura é “um ato 

social, entre dois sujeitos – leitor e autor – que interagem entre si, obedecendo a 

objetivos e necessidades socialmente determinados” (p.10). Ou seja, existe uma 

interação entre autor e leitor; é o leitor quem atribui sentido ao texto através dos 

sinais deixados pelo autor. Por conta dessa interação entre autor e leitor e pela 

construção dos sentidos é que se diz que a leitura é um ato social. Chartier (1998, 

p.77) oferece ainda uma explicação mais completa sobre o que seria esse ato social 

e complexo que é a leitura. Ele afirma: 

 

A leitura é sempre apropriação, invenção, produção de significados. 
Segundo a bela imagem de Michel de Certeau, o leitor é um caçador que 
percorre terras alheias. Apreendido pela leitura, o texto não tem de modo 
algum – ou ao menos totalmente – o sentido que lhe atribui seu autor, seu 
editor ou seus comentadores. Toda história da leitura supõe, em seu 
princípio, esta liberdade do leitor que desloca e subverte aquilo que o livro 
lhe pretende impor.  
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Essa definição dada por Chartier explica que o autor, de maneira nenhuma, 

impõe o sentido do texto, que ele escreveu, sobre o leitor. Esse último, na verdade, 

se apropria do texto do outro atribuindo à leitura um significado particular e subjetivo 

e isso torna cada leitura única.  

 

Entrando, agora, no campo das tecnologias digitais, encontra-se o conceito de 

tecnologia, a qual é bastante explorada neste trabalho. O termo advém da junção da 

palavra tecno com a palavra logia. No grego, tchné, que se relaciona com o tecno do 

português, significa saber fazer. Logus, que originou logia, significa razão. Portanto, 

tecnologia significa a razão de saber fazer (RODRIGUES, 2001). Ela é o estudo da 

própria atividade do modificar, do transformar, do agir (VERASZTO, 2004; SIMON, 

2004). 

 

No sentido de transformação e de razão, é possível compreender como a 

tecnologia pode servir de apoio e de suporte para a leitura. Como foi visto, a leitura é 

subjetiva, dinâmica, complexa e a atribuição de sentido à coisa lida é variável de 

leitor para leitor. A tecnologia é regida por princípios parecidos. Ela também é uma 

plataforma complexa, já que se transforma muito rapidamente; é fruto da razão, 

assim como a leitura, e também implica uma ação. Dessa maneira, é possível 

compreender que a leitura e a tecnologia podem ser satisfatoriamente combinadas. 

Como se vê, afinal, a segunda pode ser um suporte dinâmico para a primeira, de 

maneira que satisfaça o leitor na interação com a obra lida. 

 

2.2 Livros impressos versus livros digitais: um vencedor? 

 

Observando a maneira positiva como a leitura pode se relacionar com a 

tecnologia, é importante atentar para a nova forma através da qual muitos têm 

experimentado a leitura: através da forma digital. Dentro deste campo, existe hoje 

uma grande discussão acerca do futuro do livro. Diante das transformações sociais 

que estão ocorrendo e da era do desenvolvimento tecnológico pela qual o mundo 

passa, será que os livros impressos serão substituídos pelos livros digitais no futuro? 

Teóricos da Linguística e autores conceituados têm refletido sobre esse assunto e 
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procurado uma resposta. Afinal, a grande pergunta é: qual será o futuro dos livros 

baseado no se percebe hoje? 

 

Umberto Eco2 e Jean-Claude Carrière3 discorrem sobre esse tópico na obra 

Não contem com o fim do livro (2010), que é de autoria de ambos.  Os autores 

colocam suas opiniões a respeito da sobrevivência do livro na era digital. Será que 

ele que tem sobrevivido até o século XXI acabará por cair em desuso sendo 

substituído pelas plataformas virtuais? Os autores defendem que “da mesma forma, 

se o livro eletrônico terminar por se impor em detrimento do livro impresso, há 

poucas razões para que seja capaz de tirá-lo de nossas casas e de nossos hábitos. 

Portanto, o e-book não matará o livro”. (Prefácio, 2010, p.7). 

 

Ao longo da obra, Eco e Carrière colocam argumentos para sustentar a 

opinião de que o livro impresso não será substituído pelo e-book. Os autores 

indagam: “O que fazer com uma cultura ameaçada? Como salvá-la? E o que 

salvar?” (p.32). O livro impresso seria a resposta para isso, sendo que, futuramente, 

eles não têm certeza de que o mundo disporá de energia o suficiente para manter 

funcionando todos os dispositivos eletrônicos que a humanidade passou a adquirir 

(p.30). É claro que, ao considerar isso, não foi observado o movimento para tornar 

os meios de leitura digitais o mais energeticamente econômicos possível, a exemplo 

do leitor de e-books Kindle Paperwhite, da Amazon, que tem uma bateria com 

durabilidade de até oito semanas. 

 

Seguindo uma linha semelhante à de Eco e Carrière, Roger Chartier4 (1998), 

discorre sobre alguns benefícios e possibilidades que a leitura em dispositivos 

móveis poderia trazer para o leitor. Ele afirma que "o texto eletrônico poderia, com o 

tempo, supor a retomada da leitura no espaço doméstico e privado ou nos lugares 

                                            
2
 É nascido em 1932 em Alexandria, na Itália, é autor de livros em diversas áreas, como a Estética 

(Opera Aperta, 1962), Literatura, Comunicação, Sociologia e, especialmente, a Semiótica (A Theory 
of Semiotics, 1976 e Semiotics and Philosophy of Language, 1984), além de ser um romancista 
renomado com obras como O Nome da Rosa, 1980 e O Pêndulo de Foucault, 1981. Ainda hoje, é 
professor titular da disciplina de Semiótica na Universidade de Bolonha. 
3
 É roteirista, diretor, escritor e também ator, sendo o cinema sua principal área de atuação. Já 

produziu mais de cinquenta filmes, dentre os quais se encontram Fantasma da Liberdade (1974) e 
Esse Obscuro Objeto de Desejo (1977), além de ter trabalhado junto a diretores renomados como 
Carlos Saura. 
4
 É historiador francês, professor e pesquisador da Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais e 

professor do Collège de France e nascido em 1945 em Lyon, na França. 
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em que a utilização dos bancos de dados informáticos, das redes eletrônicas, é a 

mais importante" (p.142). Nessa citação, o autor afirma que a leitura nesses meios 

digitais pode ser feita em casa ou na vida particular em outro lugar e, até mesmo, 

numa rede de dados em que a leitura não é a principal atividade exercida. 

 

Ainda tratando sobre os benefícios da tecnologia portátil, Chartier (1998) diz 

que "a trajetória deste novo meio poderia levar a uma forma de leitura mais privada 

do que aquela que a precedia, por exemplo, na biblioteca." (p.142). Ou seja, pode 

ser um ganho significativo para o leitor que, antes, tinha o hábito de ler em lugares 

públicos, onde todos os que circulassem por ali conseguiam saber que tipo de livro 

ele estava lendo, etc. Agora, lendo de maneira digital, ele tem a vantagem da 

privacidade. 

 

Discorrendo ainda sobre a grande influência que os computadores e 

tecnologias portáteis têm tido na vida dos leitores, ele pondera: 

 

Afirma-se frequentemente que não dá pra imaginar muito bem como se 
pode ler na cama com um computador, como a leitura de certos textos que 
envolvem a afetividade do leitor pode ser possível através dessa mediação 
fria. Mas sabemos o que virão a ser os suportes materiais da comunicação 
dos textos eletrônicos. (CHARTIER, 1998, p.142)  

 

Em sua ponderação, ele cita que corriqueiramente é dito não ser possível 

imaginar muito bem como seria ler na cama com um computador, por exemplo. 

Entretanto, hoje os dispositivos móveis - e leves - estão cada vez mais acessíveis. 

Os leitores de e-books são uma ótima opção para aqueles que gostam de passar 

bastante tempo lendo e que leem diversas obras com frequência. A leveza e a 

capacidade de armazenamento de livros digitais são características desses 

dispositivos. Eles pesam, em média, 200 gramas e chegam a armazenar 1.400 

obras. 

 

Já no campo pessoal, subjetivo, a afetividade pelo livro impresso é sempre 

um argumento aliado daqueles que desacreditam que os meios digitais conseguirão 

superar os meios tradicionais de leitura no cotidiano dos leitores – conforme citado 

acima por Chartier. O cheiro, as páginas, as cores dos livros, tudo isso se relaciona 

com a experiência de leitura; esses são meios físicos que auxiliam na 
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experimentação do livro como um todo. Chartier, entretanto, olha para o futuro – que 

já é o presente de hoje, visto que a obra dele foi escrita em 1998 – e ressalta como 

os suportes materiais de textos eletrônicos serão importantes e farão parte da vida 

das pessoas podendo ser um meio de leitura bem utilizado, por mais que haja 

argumentos contra isso, conforme vimos em sua citação no parágrafo anterior. 

 

Para concluir o assunto iniciado neste subtítulo, o referido autor afirma, em 

sua obra A Aventura do Livro (1998), sobre a figura do leitor do futuro. Será ele um 

leitor de mídias digitais ou um leitor tradicional? Ele diz:  

   

Sabe-se igualmente que os primeiros leitores eletrônicos verdadeiros não 
passam mais pelo papel. Nas experiências que foram feitas em torno da 
Biblioteca Nacional da França, envolvendo uma população de estudiosos ou 
grandes leitores profissionais, pôde-se observar que alguns dentre eles liam 
diretamente nas telas as informações e os textos armazenados na memória 
de seu computador. Nos Estados Unidos, vê-se mesmo desenvolver a 
prática da leitura de conferências na tela do computador portátil, aberto pelo 
conferencista como era o caderno ou a pasta de papéis. Isto define uma 
figura do leitor futuro? Talvez. (CHARTIER, 1998, p. 95)  

  

Segundo Chartier, ainda não é possível concluir que as páginas deixarão de 

existir como o suporte mais utilizado para a leitura. Entretanto, é inegável que a 

tecnologia já tem assumido um papel bem significativo na escolha feita pelo cidadão 

a respeito de qual suporte utilizar para isso. O perfil do leitor do futuro pode ser 

inferido a partir do perfil do leitor do presente – e não apenas do leitor de literatura, 

mas também do estudante, o qual faz uso da leitura em diversas tecnologias para 

obter as informações e o conhecimento que busca. 

 

 2.3 Nativos Digitais, Imigrantes Digitais e suas relações com a 

tecnologia no contexto educacional 

 

Ao observar a tecnologia no contexto educacional, percebe-se um grande 

movimento a favor dela ao redor do mundo. Não é de hoje que a educação conta 

com os meios tecnológicos para auxiliar na transmissão do conhecimento e para 

tornar mais palpável, ao aluno, o conteúdo ensinado. É esse um movimento que 

vem tomando forma desde o final do século passado. Ao observar essa evolução 
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sob o prisma do estudante, é possível perceber que ele também busca, por si, 

acesso ao conteúdo que lhe é interessante de forma online. 

 

Marc Prensky (2001) discorre sobre um fato que é alvo de lamento e de 

preocupação nos Estados Unidos da América (EUA): o declínio da educação. Ele 

não atribui a principal razão disso à falta de qualidade dos professores ou a qualquer 

outro motivo comum, mas sim ao perfil dos alunos que já não é mais o mesmo e, 

infelizmente, à maneira de ensinar que não acompanhou essa mudança. Ele afirma: 

 

É impressionante para mim ver que, com toda essa comoção e debate nos 
dias de hoje sobre o declínio da educação nos EUA, nós simplesmente 
ignoremos a principal causa disso. Nossos estudantes mudaram 
radicalmente. Os estudantes de hoje não são mais aquelas pessoas para as 
quais o nosso sistema educacional foi planejado para ensinar (PRENSKY, 
2001, p.1).

5
 

 

Nessa afirmação, o autor afirma que está sendo ignorado o que, segundo ele, 

é o principal motivo do declínio da educação: o fato de que os estudantes mudaram 

radicalmente. O sistema educacional foi projetado para atingir um perfil de alunos 

que não existe mais. Por essa razão, a educação não funciona com a sua eficácia 

máxima. 

 

Discorrendo sobre o assunto, Prensky defende que a mudança que ocorreu 

nos estudantes de hoje não é como as mudanças que já ocorreram nos estudantes 

de décadas anteriores. Observando o século passado, é possível perceber que os 

alunos mudaram a maneira de se vestir, as gírias usadas, os adornos preferidos e 

outras coisas do gênero. Entretanto, a mudança que ocorre agora é singular e 

permanente (PRENSKY, 2001, p.1). Segundo o autor, os jovens não voltarão atrás; 

é uma mudança tão profunda que nem é passível de regressão. Ele diz: “Isso que é 

chamado de ‘singularidade’ é a chegada e a rápida disseminação da tecnologia na 

última década do século XX” (PRENSKY, 2001, p.1)6. Ou seja, essa mudança 

                                            
5
 It is amazing to me how in all the hoopla and debate these days about the decline of education in the 

US we ignore the most fundamental of its causes. Our students have changed radically. Today’s 
students are no longer the people our educational system was designed to teach (p. 1). Tradução 
nossa. 
6
 "This socalled “singularity” is the arrival and rapid dissemination of digital technology in the last 

decades of the 20th century." (p. 1). Tradução nossa. 
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singular se dá pelo advento aparentemente definitivo da tecnologia e sua inserção 

rápida na vida das pessoas. 

 

Ao traçar um perfil para estudantes universitários dos EUA, o autor aborda o 

fato de que as gerações que, em 2001, entravam na faculdade, representam as 

primeiras gerações que cresceram cheias de facilidades tecnológicas. Não foi no 

século XXI que essas facilidades tecnológicas começaram a se desenvolver; na 

verdade, no final do século passado, tecnologias portáteis começaram a ganhar 

força. As primeiras gerações do início deste século tiveram contato, desde a 

infância, com computadores, videogames, tocadores de músicas digitais, filmadoras, 

dentre outros. Segundo ele: 

 

Os estudantes universitários de hoje gastaram, em média, menos de 5 mil 
horas de suas vidas lendo, porém mais de 10 mil horas jogando 
videogames (sem mencionar as 20 mil horas assistindo à televisão). Jogos 
de computador, e-mails, a internet, celulares e mensagens instantâneas são 
parte essencial de suas vidas (PRENSKY, 2001, p.1).

7
 

 

Prensky (2001) faz a constatação que os alunos que agora estão na 

universidade gastaram menos de 5 mil horas lendo e mais de 10 mil horas jogando 

videogames, além das 20 mil horas assistindo à TV, até então – o que são números 

impressionantes. Além disso, eles cresceram utilizando a internet, ferramentas como 

o e-mail, o celular – uma tecnologia portátil – além de já utilizarem, em larga escala, 

mensagens instantâneas através de redes sociais para se relacionarem. É claro que 

a influência que tiveram na infância fará diferença na juventude e na vida adulta, 

tanto na maneira como aprendem, como na maneira como preferem acessar as 

informações – incluindo, aqui, o meio pelo qual preferem gastar seu tempo lendo.  

 

O autor indaga como poderia ser classificada essa geração que possui tanta 

familiaridade com a tecnologia. Ele acha adequado chamá-los de Nativos Digitais 

justamente porque têm como “língua materna” a própria tecnologia; desde 

pequenos, os nativos têm seu processo de aprendizado constituído através dessa 

linguagem. E como deveriam ser chamados aqueles que não possuem tanta 

                                            
7
 Today‟s average college grads have spent less than 5,000 hours of their lives reading, but over 

10,000 hours playing video games (not to mention 20,000 hours watching TV). Computer games, 
email, the Internet, cell phones and instant messaging are integral parts of their lives (p.1). Tradução 
nossa. 
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afinidade com os meios tecnológicos? O autor os chama de Imigrantes Digitais. 

Esses são os que procuram acompanhar a evolução digital mediante certo esforço, 

os que não têm tanta facilidade e que procuram utilizar os meios tradicionais para 

chegarem às informações, para aprenderem, para lerem, etc. 

 

E quais são as diferenças que existem entre os Nativos Digitais e entre os 

Imigrantes Digitais? Os Nativos são multitarefas, enquanto os Imigrantes preferem 

fazer uma coisa de cada vez; os Nativos não se relacionam com a informação de 

maneira linear, enquanto os Imigrantes preferem a maneira tradicional, ordenada; os 

Nativos preferem a linguagem icônica antes da escrita, já os Imigrantes, preferem o 

contrário; os Nativos preferem estudar conectados à internet, enquanto os 

Imigrantes preferem ficar sozinhos para se concentrar; os Nativos já são mais 

colaborativos por influência de fóruns na internet, etc., enquanto os Imigrantes são 

mais competitivos; Nativos procuram ser ativos, enquanto os Imigrantes tendem a 

ser mais passivos; os Nativos tem a tecnologia como uma aliada, e, em 

contrapartida, os Imigrantes a têm como uma inimiga. 

 

São muitas as diferenças de comportamento entre os dois grupos no que 

concerne à vida e não apenas à tecnologia; mas, com certeza, essa grande 

mudança tem a influência da tecnologia. No que diz respeito ao aprendizado, o 

supracitado autor declara: 

 

Os Imigrantes Digitais não acreditam que os seus alunos podem aprender 
de forma bem sucedida enquanto assistem à TV ou ouvem música, pois 
eles, os imigrantes, não conseguem. É claro que não conseguem, pois eles 
não praticaram essa habilidade constantemente durante toda a sua 
formação. Os Imigrantes Digitais acreditam que o aprendizado não pode – 
ou não deve – ser divertido. E por que eles deveriam achar que pode ser 
divertido? Eles não gastaram sua formação aprendendo com Sesame 
Street

89
 (PRENSKY, 2001, p.3). 

 

O autor revela o ceticismo dos Imigrantes com relação à aprendizagem 

dinâmica dos Nativos – a qual se dá enquanto assistem à TV ou enquanto estão 

                                            
8
 Digital Immigrants don’t believe their students can learn successfully while watching TV or listening 

to music, because they (the Immigrant) can‟t. Of course not – they didn’t practice this skill constantly 
for all of their formative years. Digital Immigrants think learning can’t (or shouldn’t) be fun. Why should 
they – they didn’t spend their formative years learning with Sesame Street (p.3). Tradução nossa. 
9
 Sesame Street é um programa de televisão educacional para crianças, produzido nos Estados 

Unidos. Sua estréia deu-se em 1969, pela rede pública NET. 
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conectados a uma rede social por exemplo. Como vimos, os imigrantes preferem um 

estudo solitário para se concentrar. E por que é assim? Justamente porque os 

Imigrantes usam pouco essa habilidade multitarefa e, por não conseguirem ser bem 

sucedidos com tanta facilidade nesse quesito, acreditam que os nativos também não 

podem ser. Os Imigrantes também pensam que estudar não pode ser divertido, já 

que a formação que tiveram foi séria e, portanto, acreditam que nativo deve se 

relacionar com o aprendizado da mesma maneira. 

 

E quem deveria mudar? Tendo em vista tamanhas diferenças entre 

professores que, normalmente, são imigrantes e entre os alunos que são nativos, 

quem deveria mudar a maneira como se relaciona com a tecnologia e com o 

aprendizado? Prensky afirma:  

  

Infelizmente, não importa o quanto os Imigrantes desejem isso, é altamente 
improvável que os Nativos deem um passo para trás. Em primeiro lugar, 
isso seria impossível – os cérebros deles já funcionam diferentemente. Isso 
também está de acordo com o que observamos sobre a migração cultural. 
As crianças que nascem numa nova cultura aprendem a nova língua com 
facilidade e, com força, resistem ao uso da antiga. Imigrantes adultos 
inteligentes aceitam que elas não sabem nada sobre o novo mundo e obtêm 
vantagem sobre as crianças para ajudá-las no processo de aprendizagem e 

de integração. Os Imigrantes menos inteligentes – ou menos flexíveis – 

gastam a maior parte de seu tempo resmungando de como as coisas eram 
melhores no país antigo (p.3).

10
 

 

O que o autor está dizendo é que o cérebro dos Nativos funciona de maneira 

diferenciada e, portanto, nem poderiam ser eles a mudarem a maneira como se 

relacionam com o conhecimento e com o aprendizado. Esse é um ponto importante 

e que merece ser destacado. A tecnologia tem um poder e uma influência tão 

grande sobre aqueles que já foram alfabetizados na linguagem digital que o cérebro 

funciona de uma maneira diferenciada do cérebro dos imigrantes. De acordo com 

Dr. Bruce D. Perry, da Universidade de Medicina de Baylor, diferentes tipos de 

experiências conduzem a estruturas cerebrais diferentes (PRENSKY, 2001, p.1). 

Portanto, esse é um ponto a ser considerado no que diz respeito aos nativos da era 

                                            
10

 Unfortunately, no matter how much the Immigrants may wish it, it is highly unlikely the Digital 
Natives will go backwards. In the first place, it may be impossible – their brains may already be 
different. It also flies in the face of everything we know about cultural migration. Kids born into any new 
culture learn the new language easily, and forcefully resist using the old. Smart adult immigrants 
accept that they don’t know about their new world and take advantage of their kids to help them learn 
and integrate. Not-so-smart (or not-so-flexible) immigrants spend most of their time grousing about 
how good things were in the “old country.” (p.3). Tradução nossa. 
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digital. Prensky sintetiza que os mais abertos, os quais ele denomina de mais 

inteligentes, procurarão se superar e aprender uma nova maneira de se comunicar 

com aqueles que nasceram no novo mundo cada vez mais digitalizado. Os mais 

inflexíveis ficarão apenas relembrando como era bom anteriormente sem a ambição 

de se inserir e de aprender nesse novo contexto. 

 

2.4 A normalização da tecnologia 

 

Quando se trata de inovação, geralmente há resistência. Quando uma nova 

tecnologia é lançada, trazendo consigo a oportunidade de fazer algo comum de 

maneira diferente, ela necessita percorrer um caminho até se tornar aceita na 

sociedade, até não causar tanto estranhamento. Por mais que vivamos num século 

em que as inovações estão fazendo parte da vida das pessoas, não são incomuns 

os olhares curiosos direcionados a um aluno, por exemplo, que prefere anotar as 

informações da aula num tablet ao invés de usar o caderno e a caneta. Certas 

tecnologias ainda são muito visadas.  

 

É interessante observar como a maioria das pessoas usa um relógio de pulso 

todos os dias e, quando precisa saber da hora, consulta o relógio imediata e 

automaticamente, sem escandalizar as pessoas ao redor. Também é comum que 

alguém que precise anotar alguma informação use uma caneta azul. Vê-se 

cotidianamente nos consultórios de médicos, nos metrôs, nos bancos das praças e 

nas bibliotecas, as pessoas lendo livros ou revistas sem chamarem a atenção de 

outros à volta. Entretanto, não é considerado natural que alguém que precise anotar 

uma informação use um tablet ou que alguém ande por aí lendo algo num leitor de 

e-books, sentado, numa praça, à vista de todos – essas ocorrências causam 

estranhamento e chamam a atenção.  

 

Pode-se dizer que existem diferentes reações às tecnologias devido à fase do 

processo de normalização em que cada uma está inserida. Segundo Stephen Bax 

(2003), diz-se que a tecnologia está normalizada quando ela se torna invisível, 

incorporada no dia a dia. Isso significa que determinado dispositivo não se torna 

aceito gratuitamente, mas que há um caminho a ser percorrido até que ele alcance 
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esse estágio final de normalização. Alguns exemplos de tecnologias que já 

passaram, com sucesso, por todos esses estágios são a caneta, o caderno, o livro, o 

sapato, o relógio de pulso, etc. Por isso, objetos como esses são usados no dia a dia 

sem gerar nenhum tipo de estranhamento a alguém, pois estão incorporados no 

cotidiano; tornaram-se invisíveis. Faz-se importante, portanto, identificar quais são 

as fases de aceitação descritas por Bax (2003), bem como descrever o processo 

que ocorre em cada uma. Abaixo, elas estão listadas de acordo com o autor11: 

1) Adesão12. A primeira necessidade para a normalização de qualquer inovação 

é de adeptos que escolham experimentar aquela nova tecnologia por pura 

curiosidade, por mais que não saibam manuseá-la, etc. Portanto, a adesão 

das pessoas é o primeiro estágio da normalização. 

2)  Ceticismo13. Essa é uma realidade e faz parte do processo de normalização. 

A maioria das pessoas é cética ou não tem conhecimento da existência de 

determinada tecnologia. Muitos não acreditam que ela seja útil ou que seja 

uma necessidade, enquanto outros simplesmente nem tem conhecimento de 

que ela existe. Logo, o ceticismo é o segundo estágio que se observa no 

processo de normalização. 

3)  Primeira tentativa14. Após possuir a tecnologia em mãos, aqueles que a 

adotaram tentam usá-la de maneira a produzir os resultados que esperam. 

Entretanto, ao ocorrer o primeiro problema, eles tendem a desistir e a rejeitar 

aquela inovação, pois "não funciona", deixando de lado o valor e o potencial 

que ela possui. Por não conseguirem manusear, é comum que não vejam real 

vantagem em usar a nova tecnologia. Esse primeiro contato é tido como a 

terceira fase do processo. 

4)  Segunda tentativa15. É comum que, após não conseguirem manusear, 

alguém diga: "mas funciona! E funciona muito bem." Então, novamente eles 

fazem uma outra tentativa. Nessa segunda vez, percebem que realmente há 

alguns recursos que funcionam e, então, eles veem certa vantagem em 

utilizar o dispositivo. Eis o quarto estágio da normalização. 

                                            
11

 A tradução da nomenclatura de cada fase descrita por Bax é de nossa responsabilidade. 
12

 No original em Bax, o termo é Early Adopters. 
13

 No original, o termo é Ignorance/scepticism. 
14

 No original, o termo é Try once. 
15

 No original, o termo é Try again. 
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5)  Temor16. Mais pessoas aderem à inovação e começam a usá-la. Entretanto, 

ainda há um medo que os circunda, uma insegurança sobre esse dispositivo. 

O receio dos usuários é alternado com expectativas exageradas. Ainda há 

certo desconforto. Esse cenário é tido como o quinto estágio descrito por Bax. 

6)  Aceitação17. Gradativamente, a tecnologia em questão começa a ser aceita, 

a ser vista de maneira natural, sem causar tanto estranhamento e sem 

chamar tanta atenção no dia a dia. Aos poucos, ela começa a causar menos 

insegurança, menos medo e a gerar menos expectativas. A maior aceitação 

da parte dos usuários configura-se como a sexta fase. 

7)  Normalização18.  Finalmente, a tecnologia se torna tão corriqueira, tão 

palpável e tão utilizada naturalmente, que ela é incorporada na vida e acaba 

por se tornar invisível, ou seja, a presença dela não é mais um evento; 

chegou, por fim, ao seu lugar.  Esse é o estágio final de normalização. 

 

A tecnologia digital já assumiu seu papel em diversas áreas da sociedade. 

Há, no entanto, algumas áreas nas quais essas tecnologias não cumpriram ainda as 

funções para as quais foram desenvolvidas. Quando se vê, numa sala de aula, um 

grande quadro digital que concede acesso à internet, que permite a transposição de 

um texto online para uma plataforma offline editável, que concede a escolha de 

diferentes cores para uma caneta digital, dentre outras funcionalidades, a principal 

função desse quadro não é impressionar, mas servir, de maneira mais eficiente, 

para o aprendizado do aluno, levando em consideração o perfil da geração de hoje 

que foi exposto anteriormente.  

 

A tecnologia tem uma finalidade que, por vezes, não consegue ser atingida 

devido aos usuários que fazem dela o centro e não apenas um recurso. Geralmente, 

ao contemplar um dispositivo multitarefas, que tem um grande potencial, tende-se a 

colocá-lo num pedestal; pressupõe-se que ele pode fazer coisas inimagináveis, 

tornando-se, portanto, o foco. Muitos acreditam que o sucesso da implementação de 

determinada tecnologia depende dela mesma. Segundo Bax, essa é a falácia do 

agente único (p.13). Os benefícios da tecnologia, entretanto, dependem mais dos 

                                            
16

 No original, o termo é Fear/awe. 
17

 No original, o termo é Normalising. 
18

 No original, o termo é Normalisation. 
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usuários do que dela. Conseguir que algo seja aceito e usado de maneira adequada 

não depende apenas de um agente, é um trabalho conjunto entre a tecnologia e o 

usuário. 

 

Os estágios descritos neste capítulo ocorrem com relação a qualquer 

dispositivo que apresente novos recursos, maneiras diferentes de fazer coisas 

comuns ou que ameace a zona de conforto dos usuários, justamente por serem 

manuseados de maneira não tradicional. Neste contexto, pode-se identificar as fases 

descritas por Bax (2003) no que diz respeito à normalização dos novos dispositivos 

usados para a leitura – que não o livro impresso – quais sejam o tablet, o leitor de e-

books e os smartphones. É natural que haja resistência, desconforto, receio, recusa, 

etc., mas a tendência é que esses meios se tornem normalizados, conforme o 

crescimento da quantidade de adeptos. 



3 METODOLOGIA 

 

Diante da crescente importância da tecnologia no século XXI e de suas 

implicações na educação e na vida particular das pessoas, este trabalho pressupõe 

que os futuros professores da língua inglesa reconhecem que os dispositivos móveis 

têm tomado espaço nos dias de hoje em várias áreas, inclusive no que concerne à 

leitura, bem como admitem a utilidade da tecnologia para fins educacionais. 

Entretanto, pressupõe-se que, por mais que seja reconhecida como importante, a 

tecnologia ainda não está normalizada em termos de leitura na vida dos licenciandos 

em Letras Português/Inglês – os quais lidarão com uma geração de Nativos Digitais 

e terão o desafio de incentivá-los a ler, bem como de lecionar a eles na linguagem 

que melhor entendem.  

 

Foram escolhidos seis estudantes que participaram deste trabalho, sendo três 

deles cursando até o quarto semestre e que não obtiveram experiência enquanto 

professores ainda e, os outros três, do sexto semestre em diante e com experiência 

e prática docente. Esses informantes escolhidos estão – ou estarão – no limiar entre 

aqueles que experienciam uma geração que demanda cada vez mais familiaridade 

com a tecnologia, que podem fazer uso dela no exercício de seus ofícios e que 

fazem suas escolhas diárias com relação ao uso e à aceitabilidade dos novos 

dispositivos digitais de leitura.  Percebeu-se se os alunos sem experiência no ensino 

enxergam o espaço que a tecnologia ocupa na vida de seus futuros alunos da 

mesma forma que os que já deram aulas enxergam. Observou-se se ambos os 

grupos entendem como relevante o papel da tecnologia em sala de aula, se fariam 

uso de dispositivos móveis em classe e como eles mesmos têm utilizado os seus 

dispositivos para a leitura, que é algo que está intimamente relacionado à educação.  
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Tendo em vista os objetivos apresentados, foi elaborado um questionário 

(ANEXO B) com base na escala Likert, em que eles deveriam expressar suas 

opiniões em relação às afirmações feitas. Esse tipo de escala trabalha com cinco 

opções de respostas, quais sejam: “concordo totalmente”, “concordo parcialmente”, 

“neutro”, “discordo parcialmente”, “discordo totalmente”. O questionário foi elaborado 

com uma questão em que eles deveriam apontar quais dispositivos móveis possuem 

e outras treze em que tiveram de opinar sobre a relevância da tecnologia para o 

contexto de globalização em que estão inseridos, sobre a relevância dela para o 

contexto educacional, bem como sobre o que pensam a respeito da leitura de livros 

digitais em tecnologia portátil – ou seja, nos tablets, smartphones e leitores de e-

books.  

 

Após as questões objetivas, havia três questões subjetivas para que os 

informantes discorressem brevemente sobre a maneira como utilizam seus 

dispositivos móveis no que tange à leitura, bem como sobre a utilização desses 

recursos dentro da sala de aula. Com a primeira questão aberta, procurou-se pistas 

que colaborassem para depreender qual é o grau de normalização destas 

tecnologias na vida pessoal dos licenciandos, percebendo, assim, qual é o tipo de 

relacionamento prático que eles possuem com elas. Verificou-se se a teoria que 

defendem e a prática que ocorre são coerentes entre si ou se são divergentes, tanto 

no uso pessoal dessas tecnologias quanto no uso para a educação.   

 

Portanto, primeiramente, foi agendado um horário com cada participante na 

Universidade Federal de Pelotas, no campus Porto. Antes de começar o momento 

em que eles responderam às questões apresentadas de maneira impressa, eles 

assinaram um termo de consentimento para gravação do momento em que 

respondiam às questões. Julgou-se que gravar esse momento seria relevante para o 

caso de surgirem dúvidas por parte dos participantes. Nesse caso, eles poderiam 

revelar algum dado relevante para a análise que, porventura, não teriam escrito no 

papel.  No caso dessas ocorrências, o trecho foi transcrito abaixo da questão em 

que tiveram dúvidas. 
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No termo de consentimento, consta que a identidade dos informantes não 

será revelada. Por conta disso, no trabalho, foram criados nomes fictícios para cada 

participante e eles foram dispostos de forma alfabética. O primeiro grupo tem 

integrantes com nomes fictícios que começam com A, B e C, que são a Alice, a 

Beatriz e o Cássio e esse é o grupo dos universitários que ainda não possuíram 

experiência em sala de aula. No segundo grupo, os informantes têm as letras 

correspondentes D, E e F, sendo a Débora, a Ellen e o Fábio e esse é o grupo dos 

entrevistados que têm experiência enquanto professores.  

 

Para que os resultados obtidos pudessem ser melhor observados, foi 

elaborada uma tabela com as respostas de cada participante, disposta de forma 

alfabética e que deve ser interpretada a partir das colunas. Nessa tabela, pode-se 

perceber, mais claramente, a diferença de respostas entre os informantes. As três 

primeiras colunas têm três tons de azul, o que delimita o primeiro grupo. Já as três 

outras possuem três diferentes tons de laranja, que indica que se trata dos 

informantes do segundo grupo.  

 

A análise das respostas dos informantes foi dividida em duas partes. A 

primeira diz respeito a cada grupo. Considerou-se, a princípio, as respostas 

concedidas pelo grupo que não teve experiência em sala de aula, de forma a 

perceber as semelhanças e diferenças existentes dentro de um mesmo grupo. 

Depois, considerou-se as respostas do segundo grupo, aquele que já obteve 

experiência na docência.  

 

No segundo momento foi feita uma subseção com a análise individual de 

cada respondente – primeiro, com os informantes do primeiro grupo e, depois, com 

os do segundo grupo. Nessa segunda análise, pode-se observar ainda mais 

claramente se houve coerência ou contradição nas respostas de cada indivíduo. 

Explorou-se, também, as respostas concedidas às questões subjetivas que, junto 

das objetivas, permitiram conclusões relevantes para a pesquisa. Pode-se, portanto, 

confrontar as respostas obtidas com a teoria apresentada ao longo deste trabalho e 

pode-se, também, inferir o grau de normalização dos licenciandos para a leitura no 

que concerne aos seus dispositivos móveis baseado na teoria proposta por Bax 

(2003). 
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O presente trabalho, com base nos objetivos explanados, é uma pesquisa 

qualitativa, tendo em vista que se trata de questões subjetivas de cada indivíduo 

entrevistado. Segundo Bogdan & Biklen (1994, p.16), a pesquisa qualitativa possui 

os seguintes atributos: 

 

O objetivo de investigar os fenômenos em toda a sua complexidade e em 
contexto natural. Ainda que os indivíduos que fazem a investigação 
qualitativa possam vir a selecionar questões específicas à medida que 
recolhem os dados, a abordagem à investigação não é feita com o objetivo 
de responder a questões prévias ou de testar hipóteses. Privilegiam, 
essencialmente, a compreensão dos comportamentos a partir da 
perspectiva dos sujeitos da investigação. As causas exteriores são 
consideradas de importância secundária. Recolhem normalmente os dados 
em função de um contato aprofundado com os indivíduos, nos seus 
contextos ecológicos naturais. 
  

 

Tendo como base para a pesquisa qualitativa os autores Bogdan & Biklen 

(1994), procurou-se compreender o comportamento e as opiniões dos informantes 

com profundidade, por isso foi feita uma análise mais detalhada, confrontando os 

resultados com a teoria. Tomou-se o cuidado de deixá-los completamente à vontade 

para responderem às questões e para fazê-los se sentirem à vontade para contribuir 

com a pesquisa. 



4 ANÁLISE DAS RESPOSTAS DOS INFORMANTES  

 

Foram seis os alunos que participaram da pesquisa. Dentre eles, três 

estavam do início ao meio da graduação e, portanto, não possuíam experiência em 

sala de aula e três deles estavam entre o sexto e o oitavo semestres e já haviam tido 

experiência enquanto professores. Eles foram subdivididos nesses grupos – entre os 

que já deram aula e entre os que não deram ainda – para que fosse possível 

constatar se a visão sobre a realidade da educação varia entre quem apenas sabe 

da teoria e entre quem já possui a prática. Era possível que houvesse diferença nas 

respostas devido à experiência de campo. 

 

Os alunos receberam nomes fictícios. O primeiro recebeu o nome de Alice, a 

segunda de Beatriz, o terceiro de Cássio, a quarta de Débora, a quinta de Ellen e o 

sexto de Fábio. A ordem da entrevista segue a ordem alfabética do nome dos 

participantes. 

 

Para melhor organizar as respostas dos alunos, foi organizada uma tabela 

que permite ver as respostas que eles deram para que, assim, possa ser feita uma 

análise de cada caso. Nessa análise, ver-se-á a coerência entre as respostas, bem 

como medir-se-á o grau de normalização dos seus dispositivos para a leitura. Ou 

seja, além de identificar se existe coerência entre as percepções de mundo que têm 

e entre a prática que exercem, ver-se-á se eles usam, normalmente, seus 

dispositivos como meios para a leitura.  

 

A tabela a seguir traz todas as questões objetivas que foram feitas, bem como 

as respostas dos informantes. Ela foi organizada em colunas. Portanto, a primeira 
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coluna traz as respostas do primeiro informante e assim por diante. Analisar-se-á, 

primeiramente, em dois blocos: o primeiro, o bloco de alunos que ainda não tiveram 

experiência enquanto professores e o segundo bloco de alunos que obtiveram essa 

experiência. Após, far-se-á uma análise individual levando em consideração as 

respostas subjetivas e identificando o grau de normalização dos dispositivos que 

possuem para leitura. Eis a tabela abaixo: 

 

Tabela 1 - Respostas Individuais ao Questionário 

Alice Beatriz Cássio Débora Ellen Fábio 

Questão 1: Você possui algum (ou alguns) dos dispositivos móveis abaixo? Qual (quais)? 

Smartphone 
Tablet e 

smartphone 
Smartphone Smartphone 

Tablet e 

smartphone 

Smartphone 

e leitor de e-

books 

Questão 2: As tecnologias digitais integram o mundo globalizado do século XXI e possuem 

um papel central nas mudanças que estão ocorrendo no que diz respeito à forma como as 

coisas ocorrem no campo dos relacionamentos pessoais, da economia, do transporte e da 

educação. 

Concordo 

Parcialmente 

Concordo 

Totalmente 

Concordo 

Totalmente 

Concordo 

Totalmente 

Concordo 

Totalmente 

Concordo 

Totalmente 

Questão 3: A tecnologia digital é muito importante para a educação, na sala de aula, no 

trato com os jovens estudantes. 

Concordo 

Parcialmente 

Concordo 

Totalmente 

Concordo 

Parcialmente 

Concordo 

Totalmente 

Concordo 

Totalmente 

Concordo 

Parcialmente 

Questão 4: Os dispositivos móveis, como tablets e smartphones, fazem parte do dia a dia 

dos alunos de hoje, dentro e fora da escola. 

Concordo 

Totalmente 

Concordo 

Totalmente 

Concordo 

Totalmente 

Concordo 

Totalmente 

Concordo 

Parcialmente 

Concordo 

Totalmente 

Questão 5: Os tablets e smartphones são ferramentas importantes neste mundo 

globalizado e dinamizado em que estamos inseridos, em pleno século XXI. 

Concordo 

Totalmente 

Concordo 

Totalmente 

Concordo 

Totalmente 

Concordo 

Totalmente 

Concordo 

Totalmente 

Concordo 

Totalmente 

Questão 6: A tecnologia digital é importante ferramenta de apoio no trabalho dos 

professores na medida que os aproxima dos alunos. 

Concordo 

Totalmente 

Concordo 

Totalmente 

Concordo 

Parcialmente 

Concordo 

Totalmente 

Concordo 

Totalmente 

Concordo 

Parcialmente 
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Alice Beatriz Cássio Débora Ellen Fábio 

Questão 7: Diante da crescente inserção dos meios digitais portáteis – os tablets e os 

smartphones – na sociedade, pode-se compreender a importância que esses dispositivos 

têm assumido, já que têm se tornado parte da vida cotidiana das pessoas de modo geral. 

Concordo 

Totalmente 

Concordo 

Totalmente 

Concordo 

Totalmente 

Concordo 

Totalmente 

Concordo 

Totalmente 

Concordo 

Totalmente 

Questão 8: Prefiro ler em meios digitais portáteis do que em livros impressos. 

Discordo 

Parcialmente 

Discordo 

Parcialmente 

Discordo 

Totalmente 

Discordo 

Totalmente 

Discordo 

Parcialmente 

Discordo 

Parcialmente 

Questão 9: Uma das vantagens de optar pela leitura de e-books é a facilidade de carregar 

muitas obras em um dispositivo apenas. 

Neutro 
Concordo 

Totalmente 

Concordo 

Parcialmente 

Concordo 

Parcialmente 

Concordo 

Totalmente 

Concordo 

Totalmente 

Questão 10: Não vejo grande diferença entre ler e-books e livros impressos. Gosto de 

ambos. 

Discordo 

Totalmente 

Discordo 

Parcialmente 

Discordo 

Parcialmente 

Discordo 

Totalmente 

Discordo 

Parcialmente 

Discordo 

Parcialmente 

Questão 11: Os livros impressos têm o preço mais baixo como vantagem sobre os livros 

digitais. 

Neutro 
Discordo 

Parcialmente 

Concordo 

Parcialmente 

Concordo 

Parcialmente 

Concordo 

Totalmente 

Discordo 

Totalmente 

Questão 12: Em minha vida pessoal, gosto da experiência de ler em dispositivos móveis 

como os tablets, smartphones e leitores de e-books. 

Neutro 
Concordo 

Parcialmente 

Discordo 

Parcialmente 

Discordo 

Totalmente 

Concordo 

Totalmente 

Discordo 

Parcialmente 

Questão 13: Os e-books (livros digitais) são uma boa alternativa aos livros tradicionais 

(impressos). 

Neutro 
Concordo 

Parcialmente 
Neutro Neutro 

Concordo 

Totalmente 

Concordo 

Parcialmente 

Questão 14: Fazer marcações no conteúdo de uma literatura é mais fácil nos e-books que 

nos livros impressos, já que todas as ferramentas para edições estão disponíveis à mão nos 

livros digitais. 

Discordo 

Parcialmente 

Discordo 

Parcialmente 

Concordo 

Parcialmente 

Concordo 

Parcialmente 

Discordo 

Parcialmente 

Concordo 

Parcialmente 
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O primeiro bloco – dos alunos que ainda não tiveram experiência como 

professores – é formado pelos alunos Alice, Beatriz e Cássio. Alice é aluna do 2º 

semestre do curso de Licenciatura em Letras Português/Inglês, juntamente com 

Cássio, que também cursa o 2º semestre do mesmo curso. Já Beatriz está no 4º 

semestre da Licenciatura Português/Inglês. Dos três, Cássio e Alice possuem 

smartphone e Beatriz é a única que, além disso, possui o tablet.  

 

Na segunda afirmativa, percebe-se uma pequena diferença entre as 

respostas dos participantes. Beatriz e Cássio concordaram totalmente com a 

questão de que as tecnologias digitais integram o mundo globalizado do século XXI 

e que possuem um papel central nas mudanças que estão ocorrendo na sociedade 

em diversas áreas. Em contrapartida, Alice concorda, porém, apenas parcialmente 

com essa afirmação. A terceira questão também apresentou certa divergência entre 

eles. Alice e Cássio concordam parcialmente que a tecnologia digital – de forma 

geral – é importante para e educação, enquanto Beatriz concorda totalmente com 

isso. Percebe-se aqui que Alice, que concordou parcialmente com a afirmativa 

anterior, mantém sua linha de pensamento, bem como Beatriz, que concordou 

totalmente com ambas. Cássio, todavia, reconhece o espaço que a tecnologia tem 

tomado, mas não assume completamente a tecnologia como importante no trato 

com os estudantes, concordando apenas parcialmente com essa afirmação. 

 

A quarta questão foi unânime entre eles; todos concordam plenamente que os 

dispositivos móveis fazem parte da vida dos alunos dentro e fora da sala de aula. Na 

quinta questão também houve unanimidade de resposta e todos demonstraram 

concordar totalmente que os tablets e os smartphones são ferramentas importantes 

no mundo globalizado e dinamizado em que estamos inseridos.  

 

A sexta questão trouxe leve diferença nas respostas. Alice e Beatriz 

concordam totalmente que a tecnologia é importante ferramenta de apoio ao 

professor na medida em que ela os aproxima dos alunos. Já Cássio concorda 

parcialmente com essa afirmativa. Já a sétima questão trouxe a mesma resposta de 

todos os informantes. Todos concordam totalmente com a afirmativa de que os 

tablets e os smartphones têm ganhado importância devido ao espaço que ocupam 

na vida cotidiana das pessoas. 
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A questão oito, todavia, trouxe mais uma diferença entre eles. Todos 

discordam da afirmativa que diz que preferem ler em meios digitais do que em livros 

impressos. Alice e Beatriz discordam parcialmente com isso, enquanto Cássio 

discorda totalmente. Isso mostra que, por mais que eles reconheçam o crescente 

uso desses dispositivos e eles os possuam, eles mantêm o gosto tradicional pelos 

livros impressos, sem preferir a maneira digital. Já a nona questão trouxe uma 

diferença maior entre as respostas dos respondentes. Alice preferiu se posicionar 

como neutra à afirmativa de que a facilidade de carregar muitas obras em apenas 

um dispositivo é uma vantagem dos e-books. Já Beatriz concorda totalmente que 

essa é uma vantagem dos livros digitais, bem como o Cássio que também concorda, 

mas apenas parcialmente.  

 

Na décima questão, todos demonstraram que percebem diferença entre ler 

em e-books e ler em livros impressos e o gosto não é o mesmo para ambos meios 

de leitura. Beatriz e Cássio discordam parcialmente e Alice discorda totalmente. 

Essa questão trouxe bastante divergência de respostas. Alice não se posicionou 

sobre o que acha dos preços dos livros impressos sobre os livros digitais. A 

afirmativa diz que os impressos têm o preço mais baixo do que os digitais. Já Beatriz 

afirma que discorda parcialmente disso, ou seja, os livros digitais são, em certa 

medida, mais baratos do que os impressos. Em contrapartida, Cássio concorda 

parcialmente, ou seja, acredita, sim, que os livro impressos são mais acessíveis 

financeiramente do que os digitais, em certa medida. 

 

Na antepenúltima questão, Alice, mais uma vez, se posicionou como neutra 

quanto a gostar da experiência de ler em dispositivos móveis. Já Beatriz disse que 

concorda parcialmente, ou seja, concorda que gosta dessa experiência de leitura. Já 

Cássio discorda parcialmente disso. Na décima terceira questão, mais uma vez Alice 

mantém-se neutra sobre a afirmativa de que os e-books são uma boa alternativa aos 

livros tradicionais, enquanto Beatriz enxerga-os como uma boa alternativa. Já 

Cássio também não se posiciona sobre isso e mantém-se neutro, tal qual Alice. 

 

Por fim, para a última questão, observa-se certa divergência nas respostas, 

mais uma vez. Alice discorda parcialmente de que é mais fácil fazer marcações em 
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conteúdos de literatura virtual do que em livros impressos. Beatriz também discorda 

parcialmente disso, enquanto Cássio concorda parcialmente. 

 

O que se pode perceber a partir da observação dos resultados é que, até 

cerca da metade das afirmativas, obteve-se respostas similares. Depois, houve certa 

divergência e, em alguns pontos, as respostas mostraram-se bem diferentes entre 

eles. Para melhor compreensão, portanto, achou-se mais favorável fazer uma 

análise individual de cada integrante deste primeiro grupo, que será apresentada na 

próxima etapa da análise.  

 

O segundo bloco é formado pelos alunos Débora, Ellen e Fábio. Débora está 

cursando o 6º semestre do curso e também já deu aulas, juntamente com Ellen que 

também cursa o 6º semestre e já possui alguma experiência enquanto professora. 

Fábio, por sua vez, é um aluno do 8º semestre do curso de Licenciatura 

Português/Inglês e também já teve experiência como professor. 

 

Em resposta à primeira afirmativa, os dispositivos que possuem são 

diversificados. Fábio é o único, de ambos os grupos, que possui smartphone e leitor 

de e-books. Débora possui apenas smartphone e Ellen possui smartphone e tablet. 

Partindo daí, pode-se observar que a resposta para a segunda questão deste bloco 

de estudantes entrevistados foi unânime; ou seja, todos concordaram plenamente 

que as tecnologias digitais integram o mundo globalizado do século XXI e que elas 

possuem um papel central nas mudanças que estão ocorrendo em vários setores da 

sociedade. Em contrapartida, a terceira questão trouxe uma divergência entre eles. 

Fábio concorda parcialmente com a afirmação de que a tecnologia digital, de forma 

geral, é muito importante para a educação no trato com os estudantes; já Débora e 

Ellen concordam totalmente com isso. Portanto, o que se percebe é que Fábio 

parece compreender que as tecnologias digitais assumem um papel central neste 

século, mas, ao mesmo tempo, não concorda plenamente com a afirmação de que a 

tecnologia é muito importante para a educação. 

 

Na quarta questão, Fábio e Débora concordam totalmente com a afirmativa 

de que os dispositivos móveis – como tablets e smartphones – fazem parte do dia a 

dia dos alunos dentro e fora da sala de aula. Já Ellen concorda parcialmente com 
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essa afirmação. Por mais que haja diversidade nas respostas de número quatro, a 

quinta questão tem uma resposta unânime dos três respondentes; todos concordam 

que os tablets e os smartphones são importantes no mundo globalizado em que 

estamos inseridos. Por mais que Ellen não concorde completamente com a 

afirmação de que esses dispositivos fazem parte do dia a dia dos alunos, ela 

considera esses meios tecnológicos como sendo importantes para o contexto do 

século XXI.  

 

A sexta questão teve mais uma pequena divergência. Fábio foi coerente com 

as respostas que já havia dado anteriormente e concorda parcialmente com a 

afirmação de que a tecnologia digital é importante na sala de aula na medida em que 

aproxima os professores dos alunos. Ele já havia concordado parcialmente com a 

assertiva de número três, que é semelhante. Débora e Ellen, por sua vez, 

concordam totalmente com a afirmação de número seis. A sétima afirmativa teve 

“concordo totalmente” como uma resposta comum entre os três informantes; todos 

concordam que os tablets e smartphones são importantes devido ao espaço que têm 

ocupado no cotidiano das pessoas.  

 

A oitava afirmativa apresentou uma pequena diferença de pensamento entre 

eles. A questão se referia ao gosto pessoal de cada um, se eles preferem ler em 

dispositivos móveis mais do que em livros impressos. Fábio e Ellen discordam 

parcialmente, enquanto Débora discorda totalmente. A resposta que deram a essa 

afirmação traz algumas observações importantes, as quais são relevantes para a 

análise. Todos eles, em maior ou menor grau, concordam que a tecnologia assume 

um papel relevante para a sociedade; eles compreendem a importância desses 

dispositivos no mundo globalizado; compreendem como esses dispositivos têm feito 

parte do cotidiano e, além disso, entendem que a tecnologia portátil faz parte do dia 

a dia dos alunos com quem já lidaram e com quem ainda lidarão. Os informantes 

também entendem que a tecnologia digital os aproxima dos alunos. Entretanto, em 

suas vidas, eles preferem ler em meios impressos do que em meios digitais. Por 

mais que tenham dispositivos, por mais que compreendam a crescente importância 

deles, sua preferência se mantém nos meios tradicionais de leitura. Já a nona 

questão traz à tona uma possível vantagem dos e-books, que é a facilidade de 

carregar muitas obras em um dispositivo só. Para essa, Fábio e Ellen concordam 
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totalmente, enquanto Débora concorda parcialmente. A afirmativa nove demonstra 

que, em menor ou maior grau, eles concordam que essa é uma vantagem dos e-

books, mas, ainda assim, não preferem essa opção para a leitura. 

 

A décima questão afirma que não se vê grande diferença entre a leitura de e-

books e de livros tradicionais. Nessa questão, Fábio e Ellen discordam parcialmente, 

enquanto Débora discorda totalmente. Percebe-se, portanto, que eles enxergam 

vantagens, mas, ao mesmo tempo, preferem ler em livros impressos e veem muita 

diferença entre a leitura digital e a tradicional – nesse caso, especialmente Débora, 

já que discorda completamente da décima afirmação. Já a décima primeira questão 

trouxe uma divergência maior entre eles. A afirmação é a de que os livros impressos 

são mais baratos que os livros digitais e isso configura-se uma vantagem dos 

impressos. Fábio, que possui o leitor de e-books, discordou totalmente da afirmação. 

Já Débora concordou parcialmente, enquanto Ellen concordou totalmente. Fábio, por 

mais que tenha leitor de e-books, por mais que enxergue a portabilidade de muitas 

obras em apenas um dispositivo como uma vantagem e mesmo enxergando como 

um ponto positivo o custo dos livros digitais, ainda assim prefere os meios 

tradicionais para a leitura – segundo a resposta que deu à oitava questão. 

 

A décima segunda questão afirma que, baseado na experiência pessoal, eles 

gostam de ler em dispositivos móveis. Fábio discorda parcialmente, Débora discorda 

totalmente e Ellen concorda totalmente. As respostas são bem diversas e algumas 

até aparentam certa contradição com algumas afirmações feitas anteriormente. No 

caso de Fábio, ele é o único que possui leitor de e-books, mas parece não gostar 

muito de usá-lo, preferindo o meio convencional. Já Débora demonstra não gostar 

de ler em dispositivos móveis e, essa resposta, está de acordo com as respostas 

que deu anteriormente, já que, desde o princípio, compreende a importância dos 

dispositivos, mas não demonstrou tê-los adotado em sua vida pessoal como um 

meio para a leitura. Ellen respondeu “discordo parcialmente” para a oitava questão, 

demonstrando que sua preferência é por ler em livros impressos, respondeu também 

“discordo parcialmente” para a décima afirmativa, que diz que não há grande 

diferença entre ler e-books e livros tradicionais, entretanto, respondeu “concordo 

totalmente” para a décima segunda questão, afirmando que gosta da experiência de 

ler em dispositivos móveis. A questão de número treze traz a afirmativa de que os 
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livros digitais se apresentam como uma boa alternativa aos impressos e, para essa, 

Fábio “concorda parcialmente”, Débora não se posiciona, apenas se diz “neutra” 

quanto a essa afirmativa e Ellen “concorda totalmente”. Fábio concorda que os 

meios digitais são uma boa alternativa, mas ainda assim, não gosta muito da 

experiência de ler nos dispositivos. Ellen também concorda – e concorda totalmente 

– com a décima terceira afirmação, mas ainda vê grande diferença entre esses dois 

meios de leitura, de acordo com a resposta que deu à questão número dez. 

 

Por fim, a última questão aponta a interação do leitor com o texto, que são as 

marcações que muitos gostam de fazer enquanto leem. A afirmação diz que é mais 

fácil fazer marcações nos e-books do que em livros impressos, dadas as 

ferramentas que já são embutidas nos softwares de leitura. Fábio e Débora 

responderam que concordam parcialmente enquanto Ellen discorda parcialmente da 

afirmativa. Portanto, por mais que Ellen goste da experiência de ler livros digitais, ela 

não acha tão fácil a interação com o conteúdo virtual quanto a interação com à 

leitura impressa.  

 

4.1 Análise individual dos integrantes do primeiro grupo 

 

Esta subseção será dedicada a fazer uma retrospectiva dos resultados 

objetivos que foram obtidos e discutir-se-á, mais detalhadamente, as respostas 

concedidas anteriormente com a finalidade de que se consiga observar se a visão 

que cada um dos informantes tem sobre a tecnologia digital corresponde à maneira 

com a qual se relacionam com ela no âmbito pessoal. Além disso, analisar-se-á as 

respostas subjetivas às questões que também estavam no questionário, para as 

quais os alunos deveriam discorrer brevemente sobre o tópico em questão.  

 

A análise desse conjunto de respostas viabilizará perceber como os 

estudantes e futuros professores se relacionam com a tecnologia e como enxergam 

o papel dela na sociedade e, também, na educação. Nessa análise individual, será 

possível, também, perceber se os dispositivos que eles têm estão normalizados para 

a leitura ou em qual grau da normalização provavelmente se encontram. 
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4.1.1 Alice 

 

Alice é a primeira informante do primeiro grupo a ter suas respostas revistas e 

analisadas. Ela afirma, em sua primeira resposta, ter apenas smartphone. Ela diz 

concordar parcialmente com a afirmação de que as tecnologias integram o mundo 

globalizado do século XXI e que têm um papel central nas mudanças que ocorrem 

em muitos setores da sociedade, como economia, educação, dentre outros. Ela 

também concorda parcialmente que a tecnologia digital é muito importante para a 

educação no trato com os estudantes dentro da sala de aula. Essas duas respostas 

são bem coerentes entre si. Já que ela não afirma concordar plenamente com o 

papel das tecnologias digitais nas mudanças neste século, é natural que concorde 

parcialmente com a importância dessas tecnologias ao lidar com os estudantes. 

 

Na quarta questão, Alice afirma concordar totalmente que os dispositivos 

móveis fazem parte do dia a dia dos alunos, seja dentro ou fora da escola. Ela 

também afirma concordar totalmente que os tablets e smartphones são ferramentas 

importantes no mundo globalizado em que estamos inseridos. Nesses dois pontos 

em que ela concorda totalmente, aparecem certas divergências com relação às 

respostas anteriores. Alice não concorda completamente que as tecnologias têm 

exercido um papel central nas mudanças e que integram o mundo globalizado; ela 

concorda parcialmente com isso, mas não totalmente. Entretanto, assume que os 

tablets e smartphones fazem parte do dia a dia dos alunos e que são ferramentas 

importantes neste século, concordando totalmente com essas afirmações. Se esses 

dispositivos fazem parte da vida dos alunos e se eles são importantes ferramentas 

no mundo globalizado, é natural que eles integrem a sociedade e que sejam 

importantes na educação dos estudantes que convivem diariamente com essa 

tecnologia. 

 

Na questão de número seis, a informante diz concordar totalmente com a 

ideia de que a tecnologia digital é um importante instrumento de apoio no trabalho 

dos professores, já que ela os aproxima dos alunos. Tendo em vista que Alice 

concorda totalmente com isso, seria natural concordar totalmente com a afirmativa 

de que a tecnologia digital é muito importante na sala de aula – questão de número 

três, em que ela concorda apenas parcialmente. Na sétima afirmativa, ela também 
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diz concordar totalmente, reconhecendo, assim, que os tablets e smartphones têm 

assumido grande importância, pois têm se tornado parte da vida cotidiana das 

pessoas. 

 

Entretanto, por mais que Alice possua smartphone, por mais que reconheça 

sua importância na sociedade e o espaço que tem ocupado, ela afirma discordar 

parcialmente com a afirmativa de que prefere ler em meios digitais portáteis do que 

em livros impressos. Ou seja, a informante prefere ler livros impressos. Ela se diz 

neutra quanto a reconhecer se é uma vantagem a possibilidade de carregar muitas 

obras virtuais – e-books – em um dispositivo apenas. 

 

A respondente diz discordar totalmente da afirmação de que não vê diferença 

entre ler em livros impressos ou em livros digitais, que gosta de ambos. Ou seja, ela 

não gosta de ambos da mesma forma e vê, sim, diferença entre os tipos de leitura. 

Ela diz neutra, mais uma vez, quanto aos e-books serem uma boa alternativa aos 

livros impressos; quanto a isso, não concorda nem discorda. Entretanto, discorda 

parcialmente de que é mais fácil fazer alterações em conteúdos virtuais de leitura do 

que em livros impressos. Isso significa que o manuseio das obras virtuais não traz 

praticidade ou facilidade para ela. 

 

Essas foram as respostas objetivas às questões fechadas do questionário. Eis 

agora as questões subjetivas em que Alice teve de discorrer brevemente sobre os 

tópicos perguntados: 

 

1) Você utiliza tablets, smartphones ou leitores de e-books para 

aprimorar os seus conhecimentos através da leitura? Se sim, como? 

Se não, por quê? 

 

A essa primeira questão, ela respondeu da seguinte maneira: 

“Sim, utilizo smartphone para encontrar mais facilmente e rapidamente obras 

que eu necessitaria sair de casa para obter e que possivelmente seriam mais difíceis 

para obtenção”.  
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2) Você utiliza dispositivos móveis – o leitor de e-books, o tablet ou o 

smartphone – como um recurso didático em sala de aula? Se sim, 

como? Se não, por quê? 

 

Por não ter dado aulas ainda, Alice respondeu apenas à terceira questão, que 

se aplica ao seu caso. 

 

3) Caso você não tenha dado aulas ainda, você usaria esses 

dispositivos em sala de aula? Se sim, como? Se não, por quê? 

 

Sua resposta a essa questão foi a seguinte: 

“Sim, utilizaria como forma de aproximação com os alunos, me inserindo em 

redes sociais da quais eles participam e interagindo nesse meio com eles.” 

 

Nessa última questão, Alice respondeu que usaria, mas se referiu ao uso 

extra classe. Para isso, em gravação, ela colocou alguns pontos relevantes para a 

análise. Eis a transcrição abaixo: 

“Eu pensei em algo extra sala de aula. Sou aberta a usar esse dispositivo 

dentro de sala de aula, mas não sei te dizer agora em qual atividade eu poderia 

pensar. Mas eu pensei como sendo algo além do conteúdo em sala de aula, utilizar 

esses recursos para se manter em contato com o meio em que os alunos estão, mas 

não como recurso didático. Se eu pensasse em algo, possivelmente eu usaria isso 

dentro da sala, mas claro, com uso moderado, né. Tu ia ter que ter algum acesso, 

algum controle pra que eles tivessem interagindo naquela atividade que tu tivesse 

proposto, e aí é que eu não sei como que seria feito esse controle. Porque, tendo 

acesso, eles podem ter acesso a qualquer outra coisa e não o que tu tá propondo. Aí 

que eu não sei como poderia ser feito o controle.” 

 

O que Alice, demonstra, então, é que usaria o smartphone em sala de aula, 

mas não saberia como fazer para controlar o uso desse dispositivo sem que os 

alunos interagissem com outras atividades que não foram propostas. 

 

Ao observar, primeiramente, às respostas dadas por Alice às questões 

objetivas, no quesito educação, percebe-se que ela concorda que a tecnologia tem 
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um papel importante e reconhece que os dispositivos móveis fazem parte da vida 

dos estudantes de hoje. Entretanto, em sua vida pessoal, ela ainda não demonstra 

gostar de ler em meios digitais – ao discordar de que prefere ler livros digitais e ao 

demonstrar a diferença que percebe entre a leitura virtual e a física. Como futura 

professora, ela concorda com a afirmação de que a tecnologia aproxima o professor 

dos estudantes; portanto, a familiaridade com os meios digitais – os portáteis, 

inclusive, já que ela acredita estarem presentes no dia a dia dos alunos – é 

importante para que, de fato, o professor se aproxime dos alunos. Mas, Alice não 

mostra tanta familiaridade ou facilidade ao lidar com a leitura em dispositivos móveis, 

já que discorda que fazer as marcações em literatura virtual é mais fácil nos e-books. 

 

Baseado nas respostas dissertativas de Alice, vê-se que ela usa seu 

smartphone para a leitura e que reconhece como uma facilidade poder ter acesso 

àqueles conteúdos sem sair de casa. Por mais que tenha se colocado neutra com 

relação às questões que tratavam de vantagens dos e-books no questionário de 

questões objetivas, aqui, ao escrever, ela demonstra que reconhece esse fácil 

acesso a diversos textos como uma vantagem.  

 

Enquanto recurso didático em sala de aula, Alice não sabe como usaria o 

smartphone e demonstra uma grande preocupação com relação à maneira como 

controlaria o acesso dos estudantes à internet. Por mais que ela tenha respondido, 

na questão seis do questionário, que concorda totalmente que a tecnologia digital é 

importante ferramenta de apoio no trabalho dos professores, já que os aproxima dos 

alunos, ela parece enxergar o acesso livre à internet como um concorrente e não 

como uma ferramenta de auxílio, já que há uma grande preocupação em controlar e 

moderar o uso do dispositivo conectado à rede. 

 

Sobre isso, Prensky (2001) diz que os Nativos Digitais enxergam a tecnologia 

como uma aliada, enquanto os Imigrantes Digitais a enxergam como uma inimiga. 

Por mais que Alice veja vantagens no uso do dispositivo em sala, ela demonstra 

receio em utilizar o smartphone na classe, já que facilmente poderia perder o 

controle da turma e que eles poderiam estar fazendo outras atividades também, não 

apenas aquelas que ela propôs. Entretanto, Prensky (2001) também discorre sobre 

o perfil dos estudantes que são Nativos Digitais. Ele afirma que os Imigrantes não 
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acreditam que os Nativos conseguem aprender enquanto estão conectados a uma 

rede social ou enquanto ouvem música alta, assistem à TV, etc. Eles não acreditam 

nisso porque eles mesmos não conseguem aprender dessa maneira; precisam de 

um estudo solitário. Já os Nativos são multifuncionais e conseguem aprender de 

maneira divertida, exercendo mais de uma atividade ao mesmo tempo. 

 

A respeito da normalização do dispositivo móvel de Alice para a leitura, 

evidencia-se que seu dispositivo não está normalizado, ou seja, ela não se sente 

completamente confortável ao ler e-books. Ela demonstrou que percebe ainda 

diferenças entre os dois tipos de leitura e afirmou que prefere ler de maneira 

tradicional, de acordo com as respostas objetivas que concedeu. Quanto às 

vantagens, ela revelou uma vantagem dos e-books em sua resposta aberta, apenas. 

Portanto, baseado na teoria da normalização de Bax (2003), depreende-se que Alice 

encontra-se no quarto estágio, chamado de Segunda Tentativa. Ao responder à 

última questão do questionário, ela afirma que não entende completamente que é 

mais fácil fazer alterações em conteúdos virtuais do que em físicos, o que demonstra 

uma certa dificuldade de lidar bem com a ferramenta.  

 

O quarto estágio de normalização diz que, quando o usuário entende que 

alguns recursos funcionam, ele percebe certa vantagem em utilizá-lo. Alice 

reconhece uma vantagem do dispositivo, que é conseguir achar obras com mais 

facilidade, mas, ao mesmo tempo, ainda tem certa dificuldade de manuseá-lo para a 

leitura. Por isso, infere-se que seu dispositivo se insere no quarto estágio de 

normalização no quesito leitura. 

 

4.1.2 Beatriz 

 

Beatriz é a segunda informante a ter suas respostas recapituladas e 

analisadas. Em resposta à primeira questão, ela afirma ter dois dispositivos móveis: 

o tablet e o smartphone. Até à sétima questão, ela manteve suas respostas 

homogêneas, mostrando que concorda totalmente com todas elas. Na segunda 

questão, ela diz estar totalmente de acordo com o papel central que a tecnologia 

exerce nas mudanças vistas na sociedade. Também concorda totalmente que a 

tecnologia digital é muito importante para a educação, dentro da sala de aula. 
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A informante concorda plenamente que os dispositivos móveis fazem parte do 

dia a dia dos alunos, dentro e fora da sala de aula. Ou seja, ela reconhece que os 

alunos, hoje em dia, têm um contato intenso com a tecnologia portátil. Ela também 

concorda totalmente que os tablets e os smartphones são ferramentas importantes 

no mundo globalizado e dinamizado em que estamos inseridos.  

 

Beatriz afirma estar totalmente de acordo com o papel da tecnologia digital 

enquanto ferramenta de apoio no contexto educacional, dentro da sala de aula, 

tendo em vista que ela aproxima dos professores dos alunos. Ela também afirma 

que está plenamente de acordo com a importância que os tablets e os smartphones 

têm ganhado devido ao espaço que ocupam na vida cotidiana das pessoas de modo 

geral. 

 

Por mais que ela concorde totalmente com todas as afirmações anteriores e 

que, portanto, considere expressivo o papel da tecnologia no século XXI, considere-

a importante ferramenta dentro da sala de aula, reconheça que os alunos têm um 

contato diário com os dispositivos móveis, entenda o grande espaço que eles já 

ocuparam no cotidiano das pessoas e que ela mesma possua tablet e smartphone, 

no quesito leitura, Beatriz discorda parcialmente de que prefere ler em meios digitais 

portáteis do que em livros impressos. Por mais que ela perceba tudo o que foi 

colocado anteriormente e já tenha aderido à ideia de que a tecnologia portátil 

ganhou um novo espaço e por mais que ela reconheça a importância que esses 

dispositivos móveis têm hoje, em seu uso cotidiano para leitura, ela prefere os meios 

tradicionais. 

 

Entretanto, Beatriz percebe como uma vantagem dos e-books a capacidade 

de poder carregar várias obras em um dispositivo apenas, concordando totalmente 

com a afirmação de que isso é uma vantagem dos e-books sobre os livros 

tradicionais. Entretanto, apesar de perceber vantagens no uso de livros digitais, ela 

ainda vê certa diferença entre ler de forma virtual e entre ler de forma física. Ela 

afirma que discorda parcialmente da informação de que não há diferença entre ler 

de uma forma ou de outra e discorda também de que gosta de ambos meios de 

leitura.  
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A respondente afirma que discorda parcialmente do fato de que os livros 

impressos são mais baratos do que os digitais – segundo à resposta dada a questão 

de número onze. Portanto, ela entende que os livros digitais são mais acessíveis no 

quesito financeiro. Ela também afirma que concorda parcialmente com a afirmativa 

de que, em sua vida pessoal, ela gosta da experiência de ler em dispositivos móveis 

como tablets e smartphones. Por mais que ela tenha respondido que percebe 

diferença entre esses dois tipos de leitura, ela, ainda assim, gosta da experiência de 

fazer leituras virtuais. 

 

Beatriz também concorda parcialmente que os e-books são uma boa 

alternativa aos livros tradicionais. Entretanto, ela ainda tem dificuldade ao fazer 

marcações no conteúdo ao discordar parcialmente de que é mais fácil marcar algo 

em literatura virtual do que em literatura física, impressa. 

 

Essas catorze assertivas configuraram a parte objetiva do questionário. 

Abaixo, eis as questões subjetivas: 

 

1) Você utiliza tablets, smartphones ou leitores de e-books para 

aprimorar os seus conhecimentos através da leitura? Se sim, como? 

Se não, por quê? 

 

Em resposta a essa primeira pergunta, Beatriz respondeu da seguinte forma: 

“Sim. Se tenho interesse em uma obra muito cara ou de difícil acesso, procuro 

por um PDF na internet e leio no tablet.” 

 

2) Você utiliza dispositivos móveis – o leitor de e-books, o tablet ou o 

smartphone – como um recurso didático em sala de aula? Se sim, 

como? Se não, por quê? 

 

Por não ter dado aulas ainda, Beatriz respondeu apenas à terceira questão. 

 

3) Caso você não tenha dado aulas ainda, você usaria esses 

dispositivos em sala de aula? Se sim, como? Se não, por quê? 
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De forma escrita, a informante relatou sua resposta da seguinte forma: 

“Sim. Acredito que eles aproximam o professor dos alunos e tornam as aulas 

mais atraentes e dinâmicas. O uso de vídeos, apresentações animadas de power 

point ou até o estímulo a pesquisas rápidas na internet por parte dos alunos durante 

a aula são formas interessantes de abordar a tecnologia na educação.” 

 

Beatriz acabou por responder a esta última questão sem se ater a dispositivos 

móveis, como tablets, smartphones ou leitores de e-books. Por isso, em gravação, 

ela complementou sua resposta, para que fosse satisfatória à pergunta feita. Eis o 

trecho transcrito abaixo: 

“Então, aqui eu tava citando pesquisas rápidas em sala de aula sobre alguns 

assuntos... tópicos de aula. E, aqui, nesse caso, eu acho que smartphones e tablets 

seriam apropriados, mas... E, bom, leitores de e-books também, caso o aluno 

precise ler algum texto e não condições de, sei lá, ir ali no xerox pegar porque é 

caro, enfim, acho interessante, acho relevante. Ou se o aluno não tem tanto 

interesse sobre o assunto, mas tá fazendo aquela matéria e tem que ler aquele 

texto, acho interessante, acho relevante.” 

 

O que a informante está dizendo é que ela entende que os smartphones e os 

tablets são boas ferramentas se para fazer pesquisas rápidas na internet. Para os 

leitores de e-books, ela entende como sendo válido o aluno possuí-lo para que não 

tenha de imprimir textos que não deseja ter por muito tempo ou para economizar 

com a impressão, em caso de não ter condições para tirar cópias, por exemplo. 

 

Baseado nas questões objetivas respondidas por Beatriz, pode-se perceber 

que ela entende a expansão da tecnologia, o papel que ela assume na sociedade e 

na educação e concorda que ela é uma ferramenta de apoio aos professores no 

trato com os alunos. Em sua vida pessoal, ela gosta da experiência de ler nesses 

dispositivos, mas ainda vê diferença entre fazer uma leitura em um livro impresso e 

entre um e-book e responde que ainda prefere ler de forma tradicional. Também 

percebe-se que, por mais que se mostre aberta a essa nova experiência de leitura, 

na prática ela ainda vê certa dificuldade em interagir com o texto virtual ao fazer 

marcações. 
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Pode-se perceber, de acordo com as questões abertas, que a informante 

enxerga os livros digitais como alternativas ao livro impresso; em caso de ter uma 

obra de difícil acesso ou cara, pode ser que seja possível baixá-la gratuitamente em 

forma de livro digital e, nesse caso, mostra-se válido o uso do dispositivo móvel. Em 

sala de aula, no caso do leitor de e-books, a informante cita casos como a falta de 

recurso financeiro para fazer cópia – ou seja, infere-se que, se houvesse o recurso, 

seria preferível ter a obra de forma impressa – ou se a pessoa não deseja 

permanecer com o texto, ela apenas faz o download, mas não a adquire de forma 

impressa. Ou seja, caso o texto realmente interesse e seja de algum valor, Beatriz 

parece dizer que seria melhor tê-lo de forma física do que de maneira virtual. Isso 

está de acordo com as respostas que deu anteriormente; ou seja, faz sentido que 

ela prefira ter de maneira impressa algo que considera de valor, já que ainda prefere 

ler de forma tradicional, apesar de ser aberta a novas experiências de leitura. 

 

De acordo com essas respostas obtidas e tendo como base a teoria da 

normalização de Bax (2003), infere-se que seus dispositivos encontram-se na fase 

de Aceitação, que é a sexta fase – de sete – até que se chegue à completa 

normalização. Esse estágio significa que, gradativamente, a tecnologia em questão 

começa a ser aceita e tratada com mais normalidade e a causar menos 

estranhamento. De acordo com à terceira resposta aberta que Beatriz deu, ela 

considera normal que um aluno baixe um arquivo de texto num leitor de e-books ou 

em seu tablet, mesmo que ela ainda considere isso apenas como uma alternativa e 

não como uma opção primária. Isso configura-se um exemplo de que a tecnologia 

em questão está num processo de aceitação e de normalização, já que ela 

considera com naturalidade a leitura nesses dispositivos e que gosta dessa 

experiência em sua vida pessoal. 

 

4.1.3 Cássio 

 

Cássio é o último integrante do primeiro grupo que tem suas respostas 

reconsideradas e analisadas. Para a primeira questão, ele responde que tem apenas 

smartphone. O informante concorda totalmente com a afirmação de que as 
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tecnologias digitais integram o mundo globalizado do século XXI e que possuem 

papel central nas mudanças que ocorrem na sociedade em várias frentes.  

 

Por mais que ele reconheça a tecnologia digital dessa maneira, ele concorda 

apenas parcialmente com o fato de que ela é muito importante dentro da sala de 

aula, no trato com os estudantes. Entretanto, ele concorda totalmente com a 

afirmativa seguinte e, portanto, reconhece que a tecnologia portátil – como tablets e 

smartphones – fazem parte do dia a dia dos alunos dentro e fora da escola. Nesse 

quesito, é relevante a reflexão de que, ao perceber que os dispositivos móveis 

fazem parte da vida cotidiana dos estudantes, seria natural concordar totalmente 

com o fato de que a tecnologia é muito importante para educação ao lidar com 

jovens estudantes que tem contato diário com esses dispositivos.  

 

Cássio também concorda plenamente que os dispositivos móveis são 

ferramentas importantes no mundo globalizado e dinamizado em que nos 

encontramos. Porém, concorda apenas parcialmente que a tecnologia digital é 

importante ferramenta de apoio no trabalho do professor, na medida em que os 

aproxima dos alunos. O que Cássio demonstra através dessas respostas é que ele 

entende que os dispositivos móveis são ferramentas importantes no mundo – pois 

concorda totalmente com isso – mas, ao mesmo tempo, concorda apenas 

parcialmente com o fato de que a tecnologia digital é importante como ferramenta de 

apoio ao professor na medida em que ela o aproxima dos alunos. É natural que, ao 

considerar os dispositivos como ferramentas importantes no contexto geral, elas 

também sejam, na mesma medida, importantes ferramentas na sala de aula porque 

– no mínimo – as aproximam dos alunos, conforme ele concorda. 

 

O informante concorda – e totalmente – com a afirmativa de que os tablets e 

os smartphones têm ganhado muita importância, devido ao espaço que ocupam na 

vida cotidiana das pessoas. Todavia, por mais que ele possua um smartphone e que 

reconheça a crescente expansão dos meios digitais portáteis, quando a questão é 

leitura, ele afirma que discorda totalmente da afirmação de que prefere ler em 

dispositivos móveis do que em livros impressos. Ou seja, ele, com certeza, prefere 

ler de maneira tradicional.  
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Entretanto, em resposta à nona questão, Cássio enxerga uma vantagem nos 

e-books, por mais que concorde parcialmente com a afirmação. Ele concorda, 

portanto, que é uma vantagem dos livros digitais o fato de poderem ser carregados 

em um dispositivo apenas, de forma a facilitar a logística de transportar muitos 

textos/livros.  Porém, por mais que veja certa vantagem dos e-books, ele afirma que 

ainda vê diferenças entre ler de forma digital e de forma impressa e que não gosta 

de ambos da mesma maneira, pois respondeu que discorda parcialmente da décima 

questão. 

 

O informante concorda – parcialmente – que os livros impressos têm o preço 

mais baixo como vantagem sobre os livros digitais, ou seja, ele ainda vê certo 

benefício em consumir livros de maneira tradicional ao considerar o preço. Ele 

também afirma que, em sua experiência pessoal, não gosta muito de ler em 

dispositivos móveis, pois discorda parcialmente da questão doze que afirma 

justamente o oposto.  

 

Sobre os e-books serem uma boa alternativa aos livros tradicionais, Cássio 

mantém-se neutro, sem se posicionar concordando ou discordando. E, por fim, à 

última questão, Cássio diz concordar parcialmente com o fato de que fazer 

marcações é mais fácil nos e-books do que nos livros impressos, tendo em vista as 

ferramentas que já são disponíveis para isso nos livros digitais.  Portanto, eis mais 

uma vantagem com a qual ele concorda. 

 

Após esta retrospectiva das questões objetivas, eis as questões subjetivas: 

 

1) Você utiliza tablets, smartphones ou leitores de e-books para 

aprimorar os seus conhecimentos através da leitura? Se sim, como? 

Se não, por quê? 

 

A essa primeira questão, Fábio respondeu abaixo: 

“Não tenho o hábito, porém, não vejo grande discrepância entre estes 

dispositivos e materiais impressos. Uso estes últimos por hábito, apenas.” 
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2) Você utiliza dispositivos móveis – o leitor de e-books, o tablet ou o 

smartphone – como um recurso didático em sala de aula? Se sim, 

como? Se não, por quê? 

 

Por não ter tido experiências enquanto professor ainda, Cássio apenas 

respondeu à questão subsequente: 

 

3) Caso você não tenha dado aulas ainda, você usaria esses 

dispositivos em sala de aula? Se sim, como? Se não, por quê? 

 

“Sim. Como ferramentas para uma aula de língua estrangeira. Estes 

dispositivos facilitam as atividades e ainda proporcionam um input linguístico 

necessário ao aluno. Por exemplo, com um tablet ou outro dispositivo do gênero, 

seria possível levar áudios, vídeos aos alunos, que lhes proporcionasse o input 

linguístico.” 

 

De acordo com as questões objetivas de Cássio, o que pode-se perceber é 

que, por mais que ele concorde com a crescente expansão e importância da 

tecnologia e dos dispositivos móveis, ele ainda não concorda totalmente com o fato 

de que a tecnologia é importante para a educação – segundo às respostas que deu 

às questões três e seis. Porém, ele entende – e concorda completamente – que os 

dispositivos móveis fazem parte do dia a dia dos alunos de hoje, seja na escola ou 

fora dela. Essa constatação não é muito positiva quando se trata de um futuro 

professor que compreende a expansão da tecnologia, no entanto, evidencia que não 

entende completamente que é importante explorar a tecnologia em sala de aula. 

 

Com relação às questões abertas, a primeira entra em conflito com as 

respostas anteriores dadas por Cássio. Na pergunta aberta ele afirma que não vê 

grande diferença entre ler em dispositivos móveis e entre ler de forma impressa. 

Entretanto, a resposta que ele deu à questão dez diz que ele discorda parcialmente 

do fato de que não vê grande diferença entre esses dois tipos de leitura. Além disso, 

ele discorda parcialmente de que gosta da experiência de ler em dispositivos móveis 

e, ainda mais, discorda totalmente da afirmativa de que prefere ler de forma digital 

do que de forma impressa – o que pode ser justificado por não ter o hábito, 
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conforme relatou. Porém, as afirmativas que ele assinalou no questionário em 

confronto com o que afirmou na questão aberta se mostram bem conflituosas.  

 

Porém, por mais que ele não goste da experiência de ler em meios digitais 

portáteis e ainda prefira a leitura tradicional, o informante demonstra-se aberto para 

desenvolver atividades com tablets e com smartphones em sala de aula, de forma 

com que esses dispositivos sejam uma ferramenta aliada ao professor – apesar de 

ele concordar apenas parcialmente com a afirmativa de que a tecnologia digital é 

importante ferramenta de apoio em sala de aula.  

 

Segundo Prensky (2001), é o professor, que geralmente é um Imigrante 

Digital – ou seja, precisa se adequar à linguagem digital –, que deve se adaptar ao 

perfil dos novos estudantes. Cássio, por sua vez, concordou que os estudantes têm 

contato diário com tablets e smartphones e isso configura o perfil dos alunos de 

hoje. Portanto, pode-se concluir que, enquanto futuro professor, é importante que ele 

procure se familiarizar cada vez mais com a forma como seus futuros alunos gastam 

tempo, adquirem conhecimento, leem, etc. Ao falarem a mesma linguagem, será 

muito mais fácil transmitir o conhecimento. 

 

No que concerne à normalização, a partir de algumas respostas concedidas 

por Cássio, pode-se perceber que ele não tem o smartphone como um dispositivo 

normalizado para a leitura. Segundo ele, ainda prefere ler de forma impressa, 

percebe diferença entre a leitura digital e a impressa e não gosta da experiência de 

ler em dispositivos móveis. Porém, vê certas vantagens em utilizar os dispositivos, 

como a possibilidade carregar várias obras em um dispositivo apenas e também a 

forma de interagir com o texto, fazendo marcações. Entretanto, em sua resposta 

aberta, demonstra não ter o hábito de fazer leituras em seu smartphone. Baseado 

em tudo isso, pode-se depreender que, provavelmente, o dispositivo de Cássio está 

no quarto estágio do processo de normalização proposto por Bax (2003), o chamado 

de Segunda Tentativa.  Nessa fase, é comum que haja certa dificuldade em 

manusear, porém, vê-se certa vantagem ao utilizar o dispositivo, tendo em vista a 

compreensão de que os recursos realmente funcionam. Essa definição está de 

acordo com a resposta dada pelo informante à questão catorze. 
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4.2 Análise individual dos integrantes do segundo grupo 

 

4.2.1 Débora 

 

Débora é a primeira informante, do segundo grupo, a ter as suas opiniões 

revistas para a observação. Em sua primeira resposta, ela afirma possuir apenas 

smartphone. Ela também afirma concordar totalmente com as duas afirmativas 

subsequentes. A segunda questão trata do papel central que a tecnologia digital 

exerce nas mudanças que ocorrem na sociedade do século XXI e, a terceira, refere-

se a importância da tecnologia digital na educação, dentro da sala de aula.  

 

Já na quarta assertiva, Débora concorda parcialmente, alegando que não 

concorda totalmente com a o fato de que os dispositivos móveis – e não apenas a 

tecnologia digital de forma geral – fazem parte do dia a dia dos alunos dentro e fora 

da escola. Entretanto, ela concorda plenamente que os tablets e smartphones são 

importantes ferramentas no mundo globalizado e dinamizado em que estamos 

inseridos. Ela também concorda totalmente com a sexta questão, que afirma que a 

tecnologia digital – de forma geral – é importante ferramenta no trabalho dos 

professores, já que ela os pode aproximar dos alunos. 

 

Débora também compreende a importância dos tablets e dos smartphones na 

sociedade, tendo em vista a inserção deles na vida cotidiana das pessoas. 

Entretanto, por mais que possua smartphone, por mais que ela compreenda a 

importância da tecnologia portátil como ferramenta importante e que reconheça que 

ela já tem tomado um grande espaço na vida das pessoas de maneira geral, ela 

prefere ler em livros impressos do que em livros digitais. Para a oitava questão, 

portanto, discordou totalmente com a afirmação de que prefere ler em meios digitais 

portáteis do que em livros impressos.  

 

Por mais que ela aparente não gostar de ler de maneira virtual, ela concorda 

parcialmente com o fato de que é uma vantagem optar pela leitura de e-books tendo 

em vista a facilidade de carregar muitas obras em um dispositivo apenas. Entretanto, 

mesmo assim, ela ainda prefere ler em livros digitais. Na questão dez, Débora 
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evidenciou, mais uma vez, que vê muita diferença entre ler de forma virtual e de 

forma física, alegando que discorda totalmente do fato de que não vê diferença entre 

os dois.  

 

A informante concorda parcialmente com a afirmação de que os livros 

impressos são mais baratos do que os livros digitais, o que se apresenta como uma 

vantagem de um sobre o outro. Portanto, percebe-se que ela considera, em certa 

medida, os livros impressos mais acessíveis – monetariamente – para o consumo. 

Em resposta a antepenúltima questão, Débora afirma discordar totalmente da 

afirmação de que gosta da experiência de ler em tablets, smartphones ou leitores de 

e-books. Ou seja, ela não gosta de ler nesses dispositivos.  

 

Em resposta à questão de número treze, ela se mantém neutra quanto à 

afirmação de que os e-books são uma boa alternativa aos livros tradicionais, por 

mais que anteriormente ela tenha concordado parcialmente com o fato de que, uma 

das vantagens dos leitores de e-books, é a facilidade de possuir muitas obras em 

um dispositivo apenas. Além disso, Débora concorda parcialmente com o fato de 

que fazer marcações no conteúdo de uma leitura é mais fácil nos e-books do que 

nos livros impressos, devido às ferramentas disponíveis para os livros virtuais.  

 

As questões objetivas configuravam a primeira parte da pesquisa. A segunda 

parte foi composta de três questões subjetivas. A primeira se refere à leitura pessoal 

e, as outras duas, referem-se ao uso de dispositivos móveis em sala de aula, para a 

educação. Eis as questões abaixo: 

 

1) Você utiliza tablets, smartphones ou leitores de e-books para 

aprimorar os seus conhecimentos através da leitura? Se sim, como? 

Se não, por quê? 

 

Para essa questão, Débora concedeu a seguinte resposta escrita: 

“Não tenho o costume de ler utilizando meios digitais porque prefiro livros 

impressos. Acho que posso dizer que é algo de família. Sempre fui muito apegada 

aos meus livros.” 
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2) Você utiliza dispositivos móveis – o leitor de e-books, o tablet ou o 

smartphone – como um recurso didático em sala de aula? Se sim, 

como? Se não, por quê? 

 

Débora respondeu da seguinte maneira: 

“Ainda não utilizei, mas pretendo, pois acredito que smartphones são 

ferramentas muito úteis dentro de sala de aula”.  

 

Nessa questão, a informante não deixou claro de que maneira utilizaria esses 

dispositivos móveis. Apenas relatou sua pretensão de utilizá-los e reconheceu esses 

recursos como ferramentas úteis. Por isso, em conversa gravada com Débora, ela 

esclareceu de que maneira utilizaria os dispositivos. Eis o trecho transcrito abaixo: 

“Eu acho que assim, ó... Existe uma disciplina em que a gente lida com isso. 

Então, seria interessante, por exemplo... Dá para que todos eles se conectem no 

facebook, se tu quiser que eles façam uma composição, por exemplo, um e-mail que 

eles enviem, tu pode fazer com que eles enviem pelo próprio celular, então eles 

podem se conectar e enviar para o próprio colega, uma atividade que tu queria que 

eles façam uma troca, mais ou menos, entre eles para que haja uma interação. 

Então, seria interessante fazer. Eu não desenvolvi nada ainda para o celular; a gente 

tá desenvolvendo com a internet, pelo computador. Mas, hoje em dia, o celular 

praticamente faz quase tudo que um celular faz. Hoje em dia a grande maioria já tem 

smartphone.” 

 

3) Caso você não tenha dado aulas ainda, você usaria esses 

dispositivos em sala de aula? Se sim, como? Se não, por quê? 

 

Por mais que Débora já tenha dado aula antes, ela optou por responder a 

essa questão. Eis sua resposta, dada por escrito: 

“Sim, usaria. Um exemplo seria criar um grupo no facebook da turma para 

que dúvidas e informações possam ser trocadas entre eles.” 

 

Baseado nas respostas objetivas de Débora, pode-se perceber que ela 

compreende a importância dos meios digitais portáteis, entretanto, de forma pessoal, 

ela não gosta de ler nos dispositivos móveis – no caso dela, o smartphone que 
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possui. Ela também enxerga a importância da tecnologia digital para a educação, 

reconhece que os dispositivos fazem parte da vida dos estudantes e que é 

importante a familiaridade com a tecnologia no trato com os alunos. Porém, 

pessoalmente, ela não usa esses dispositivos para leitura. 

 

Em suas respostas abertas, pode-se perceber, a partir da primeira questão, 

que Débora não se demonstra muito aberta à leitura em meios digitais, por ser 

apegada aos seus livros.  Ela não lê em dispositivos móveis. Em contrapartida, na 

segunda questão, ao ser questionada, ela afirma que usaria o smartphone como 

meio didático, pois acredita que ele é uma ferramenta útil. Na gravação transcrita, 

Débora cita vários exemplos de como poderia incentivar o uso da tecnologia portátil 

na sala de aula. Ela considera o envio de um e-mail, criação de uma composição, 

etc. Ela também considera que a grande maioria já possui o smartphone. Na terceira 

questão, Débora responde com outro exemplo de como usaria o celular como um 

aliado na sala de aula: através de um grupo no facebook em que informações 

seriam repassadas e dúvidas tiradas. 

 

Ao analisar todas as questões – objetivas e subjetivas – percebe-se uma 

certa incoerência nas respostas de Débora. Enquanto professora, ela entende ser 

importante utilizar meios digitais portáteis para incentivar o aprendizado, para 

incentivar a leitura e para contribuir com o papel que ela exerce enquanto 

educadora. Por mais que Débora afirme isso, em sua vida pessoal, ela não se 

mostra aberta a esses meios; ela não procura adquirir conhecimento através dos 

dispositivos móveis, mas deseja que seus alunos o façam. Segundo Prensky (2001, 

p.1), o perfil dos estudantes de hoje não é mais como o de antigamente. Os alunos, 

hoje, são multifuncionais e têm como uma espécie de língua materna a linguagem 

digital e o autor afirma que as mudanças que ocorreram nessas novas gerações 

vieram para ficar. Se a educação deve melhorar, quem deve procurar se adequar é 

o professor que, geralmente, segundo o autor, é um Imigrante Digital, ou seja, não 

tem a tecnologia digital como sua “língua materna”. 

 

De acordo com Bax (2003), uma tecnologia – seja ela digital ou não – é 

considerada normalizada quando seu uso é feito sem causar estranhamento ao 

usuário. É comum, portanto, que se atenda ao telefone quando ele toca sem causar 
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estranhamento às pessoas que estão ao redor e também ao usuário. Porém, ainda é 

estranho, para muitos, atender a um telefonema usando fones bluetooth com apenas 

um toque, sem que o aparelho de telefone seja visível. Nesse caso, os fones 

bluetooth não são dispositivos normalizados para muitos usuários, pois ainda 

causam estranhamento e certo embaraço.  

 

Diante disso, baseado nas respostas de Débora, pode-se observar que o 

smartphone – dispositivo multifuncional que ela possui – ainda não é normalizado 

para a leitura. Pudemos perceber que a informante não se sente à vontade 

utilizando esse dispositivo para a leitura, por mais que ela assuma que os e-books 

possuem certa vantagem sobre os livros impressos. Ela ainda sente estranhamento 

e, em resposta à primeira pergunta aberta, disse que ainda é muito apegada aos 

seus livros e por isso não lê em seu smartphone. 

 

Constata-se, portanto, que, no quesito leitura, o dispositivo que Débora possui 

ainda não é normalizado para ela. Todavia, percebe-se que ela aderiu ao dispositivo 

e que enxerga certas vantagens em utilizá-lo – segundo a resposta dada à questão 

nove do questionário. Ao perceber vantagens, mas ainda sentir temor e ter 

resistência no uso do dispositivo para leitura, depreende-se que Débora se encontra 

no quarto estágio de normalização proposto por Bax (2003) que é chamado de 

Segunda Tentativa.  

 

4.2.2 Ellen 

 

A informante Ellen é a segunda a ter suas opiniões recapituladas e 

analisadas. A estudante possui dois dispositivos móveis: o tablet e o smartphone. 

Ela concorda totalmente com as duas questões subsequentes do questionário; ou 

seja, concorda plenamente com o papel central que as tecnologias digitais assumem 

neste século, bem como que a tecnologia digital é importante para a educação, na 

sala de aula. 

 

Ela concorda parcialmente com que os tablets e os smartphones fazem parte 

do dia a dia dos alunos dentro e fora da escola. Entretanto, concorda totalmente com 
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o fato de que a tecnologia digital é importante como ferramenta de apoio no trabalho 

dos professores, já que ela os aproxima dos alunos. 

 

Ellen também assume, ao concordar totalmente, que os tablets e os 

smartphones se tornaram dispositivos importantes, tendo em vista o espaço que 

eles ocupam no cotidiano das pessoas em geral. Porém, ela discorda parcialmente 

com a afirmação de que prefere ler em meios digitais portáteis do que em livros 

impressos. Pode-se notar, então, que, por mais que ela entenda a importância que 

esses dispositivos assumem e que ela mesma os possua, ainda não prefere ler 

nesses dispositivos. 

 

A informante concorda totalmente que uma das vantagens de optar pela 

leitura de e-books é o fato de poder carregar muitas obras em um só dispositivo. 

Todavia, por mais que reconheça – completamente – essa vantagem e por mais que 

ela mesma possua tablet e smartphone, a informante ainda assim sente a diferença 

entre ler livros digitais e impressos – segundo a resposta à questão de número dez. 

 

Com relação a diferença de preços entre os e-books e entre os livros 

tradicionais, Ellen concorda totalmente com a afirmação de que os livros impressos 

têm o preço mais baixo do que os livros digitais. Portanto, para ela, os livros 

impressos são mais acessíveis financeiramente. Em resposta à afirmativa de 

número doze, ela afirma gostar da experiência de ler em dispositivos móveis – os 

tablets, smartphones e leitores de e-books – por mais que ela veja grande diferença 

entre ler de maneira virtual e de maneira física, conforme resposta dada 

anteriormente. 

 

Em sua resposta à penúltima afirmativa, a informante concorda totalmente 

com a ideia de que os livros digitais são uma boa alternativa aos livros impressos. 

Porém, por mais que veja os e-books como uma boa alternativa, ela acha que eles 

são mais difíceis de manusear, já que respondeu que discorda parcialmente da 

afirmação que diz que fazer marcações no conteúdo de uma literatura é mais fácil 

nos livros digitais, devido às ferramentas disponíveis.  
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Após as questões objetivas, Ellen teve de responder às perguntas subjetivas. 

Ei-las abaixo: 

 

1) Você utiliza tablets, smartphones ou leitores de e-books para 

aprimorar os seus conhecimentos através da leitura? Se sim, como? 

Se não, por quê? 

 

A essa pergunta, Ellen respondeu assim: 

“Sim. Sempre que possível leio livros e artigos online através desses 

dispositivos devido à facilidade de acesso e porque, por meio deles, não preciso 

gastar dinheiro com impressão.” 

 

2) Você utiliza dispositivos móveis – o leitor de e-books, o tablet ou o 

smartphone – como um recurso didático em sala de aula? Se sim, 

como? Se não, por quê? 

 

Para a segunda pergunta, a informante respondeu da seguinte maneira: 

“Não, nunca utilizei porque tive poucas experiências como professora e 

porque nem todos os meus alunos possuíam esse dispositivo. Mas, agora que o 

assunto tem sido mais abordado, consigo enxergar formas de utilizar esses 

dispositivos em aula de maneira eficaz.”  

 

Percebe-se que, em sua resposta, a informante não deu exemplos de como 

poderia usar um desses dispositivos de maneira prática em sala de aula. Portanto, 

ela não respondeu completamente à segunda questão, optando por fornecer 

maiores detalhes na questão seguinte. 

 

3) Caso você não tenha dado aulas ainda, você usaria esses 

dispositivos em sala de aula? Se sim, como? Se não, por quê? 

 

Por mais que Ellen já tenha tido experiência em sala de aula enquanto 

professora, ela se sentiu à vontade para responder a essa última pergunta, já que 

ela ainda não tinha especificado como usaria os dispositivos móveis supracitados 

em um contexto escolar. 
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“Com certeza. Tentaria utilizar esses dispositivos em aula como forma de 

acesso a conteúdos / atividades online, sejam elas em sala de aula ou como 

atividades extra para os alunos realizarem em casa”. 

 

Ao analisar as respostas dadas por Ellen às questões objetivas, observa-se 

que ela concorda totalmente que a tecnologia digital é importante para a educação 

no trato com os estudantes; também concorda plenamente que ela é uma 

ferramenta de apoio ao professores em sala de aula, já que os aproxima dos alunos; 

também concorda totalmente que os tablets e os smartphones são importantes no 

mundo globalizado e dinamizado em pleno século XXI; entretanto, ela concorda 

apenas parcialmente com a afirmação de que esses dispositivos portáteis fazem 

parte do dia a dia dos alunos, dentro e fora da sala de aula. O que depreende-se é 

que ela percebe que a tecnologia de forma geral e que a tecnologia portátil possuem 

um papel amplo na sociedade e que, os dispositivos móveis, já ganharam 

importância devido ao espaço que têm na vida das pessoas, entretanto, talvez Ellen 

não ache completamente que essas tecnologias fazem parte do dia a dia dos alunos 

com quem entra em contato, concordando apenas parcialmente com essa 

afirmação. 

 

A partir das perguntas abertas, pode-se concluir alguns pontos interessantes. 

O primeiro deles é em relação à primeira questão. Na questão de número onze das 

questões objetivas, Ellen disse concordar totalmente com o fato de que os livros 

impressos têm o preço mais baixo do que os livros digitais. Entretanto, na primeira 

questão subjetiva, ela afirma que, lendo online – livros e artigos – ela economiza 

dinheiro, o que se mostra um tanto contraditório com a resposta dada anteriormente 

por ela.  

 

Na segunda questão, ela diz que não utilizou esses dispositivos em sala 

tendo em vista a pouca experiência e o fato de que não eram todos os seus alunos 

que obtinham o dispositivo. Porém, ela se mostra aberta a utilização dessas 

tecnologias portáteis como recurso didático. Na terceira questão, ela especifica 

como utilizaria esses dispositivos. Ela diz que tentaria utilizá-los como forma de 

acesso a conteúdos online, não se restringindo apenas ao momento da sala de aula, 

mas também extraclasse. 
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Ao observar todas as respostas dadas por Ellen, pode-se perceber que ela se 

mostra aberta à leitura em dispositivos móveis, já que, em sua vida pessoal, ela 

gosta da experiência de ler em formato digital. Entretanto, ainda prefere ler em livros 

impressos e ela também percebe diferença entre a leitura virtual e entre a leitura 

física. Além disso, Ellen também pretende implantar o uso desses dispositivos em 

sala de aula, através das atividades que propôs nas questões abertas.  

 

De acordo com a teoria de Bax (2003) e baseado em todas as respostas 

concedidas pela informante ao longo do questionário, pode-se entender que os 

dispositivos que Ellen possui estão percorrendo estágios para chegar à completa 

normalização, em que ela não sentirá estranhamento e não verá tanta diferença 

entre ler de maneira virtual ou física. De acordo com as respostas que ela deu, 

constata-se que seu tablet e seu smartphone não estão completamente 

normalizados para a leitura porque ela ainda não prefere ler em meios digitais, além 

de sentir diferença entre os dois tipos de leitura e também por sentir certa dificuldade 

de manusear o conteúdo do e-books – ao fazer marcações, de acordo com a última 

questão objetiva. 

 

Entretanto, ela afirma que realmente gosta da experiência de ler em 

dispositivos móveis e também reconhece como uma vantagem o fato de poder 

carregar muitas obras num dispositivo apenas, ao optar pelos e-books. Por isso, 

pode-se compreender que a informante já aderiu a esses meios portáteis, pois 

possui tablet e smartphone e que ela já percebe vantagens em utilizar os 

dispositivos e que gosta da experiência de ler neles – apesar de não serem seu 

meio favorito. Pode-se, portanto, depreender que os dispositivos de Ellen já se 

encontram na fase chamada de Aceitação, que é o sexto estágio de normalização, 

de acordo com Bax (2003). 

 

4.2.3 Fábio 

 

Fábio é o último integrante do segundo grupo a ter suas respostas objetivas 

recapituladas e analisadas. O informante é o único, de todos os participantes da 

pesquisa, que possui leitor de e-books, além de possuir o smartphone. Ele concorda 
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totalmente com a afirmação de que as tecnologias digitais integram o mundo 

globalizado deste século e possuem um papel central nas mudanças ocorridas em 

diversos fatores da sociedade. Além disso, concorda apenas parcialmente com a 

afirmativa de que a tecnologia digital é importante para a educação, na sala de aula. 

 

Ele, entretanto, concorda totalmente que os dispositivos móveis – como 

tablets e – fazem parte do dia a dia dos alunos, seja dentro ou fora da escola. Nesse 

quesito, é interessante observar a divergência entre essa resposta e a anterior, em 

que ele concorda parcialmente que a tecnologia digital é importante no trato com os 

alunos em sala de aula. Fábio assume que os alunos lidam diariamente com a 

tecnologia, através desses dispositivos móveis, entretanto, não concorda 

completamente que é importante utilizar a tecnologia na educação, mesmo 

entendendo que os alunos estão habituados a utilizá-la em sua vida pessoal. 

 

Em resposta à quinta questão, ele concorda totalmente que os dispositivos 

móveis são ferramentas importantes neste mundo globalizado e dinamizado; 

todavia, mais uma vez, no quesito educação, Fábio não concorda completamente – 

apenas parcialmente – que a tecnologia digital é importante ferramenta de apoio ao 

trabalho dos professores, tendo em vista que ela o aproxima dos alunos. Essa 

pequena divergência demonstra que Fábio reconhece a tecnologia como importante, 

percebe o alcance que ela tem – já que está inserida no contexto de globalização e 

também na vida de seus alunos, conforme ele concordou –, mas, ainda assim, não 

entende completamente como sendo importante ferramenta de apoio ao professor.  

 

Na sétima afirmativa, o informante diz concordar totalmente com a afirmativa 

de que os meios digitais portáteis têm assumido grande importância, já que têm se 

tornado parte da vida das pessoas de modo geral. E, em resposta à questão 

seguinte, Fábio discorda parcialmente com a afirmação de que prefere ler em meios 

digitais portáteis que em livros impressos. Entretanto, ele concorda completamente 

que uma das vantagens de optar pela leitura de e-books é poder carregar muitas 

obras em um dispositivo apenas. O que se percebe nessas últimas três respostas de 

Fábio é que ele reconhece a importância dos dispositivos móveis assumem hoje – e 

ele mesmo os têm –, mas ainda prefere meios tradicionais de leitura – por que mais 

tenha um leitor de e-books –, porém, ele enxerga vantagens na leitura digital. 
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Fábio assume que os livros digitais são mais baratos do que os livros 

impressos – o que configura outra vantagem dos e-books – e, por mais que possua 

um leitor de e-books e um smartphone em que pode ter acesso a quaisquer textos 

digitais, ele afirma que discorda parcialmente da afirmação de que gosta da 

experiência de ler em dispositivos móveis. Além disso, ele concorda parcialmente 

que os livros digitais são uma boa alternativa aos livros tradicionais bem como que, 

fazer marcações em conteúdo online, é mais fácil nos e-books do que nos livros 

impressos. 

 

Finalizando as questões objetivas, eis suas respostas subjetivas às questões 

subsequentes: 

 

1) Você utiliza tablets, smartphones ou leitores de e-books para 

aprimorar os seus conhecimentos através da leitura? Se sim, como? 

Se não, por quê? 

 

A essa questão, Fábio respondeu: 

“Sim. Leio muitos artigos e jornais para a Universidade, além de alguns livros 

e jornais que não desejo adquirir impressos.” 

 

Para complementar essa resposta, Fábio disse, em gravação, que faz essas 

leituras no Kindle, seu leitor de e-books. 

 

2) Você utiliza dispositivos móveis – o leitor de e-books, o tablet ou o 

smartphone – como um recurso didático em sala de aula? Se sim, 

como? Se não, por quê? 

 

Para responder a esta pergunta, o informante relatou o seguinte: 

“Algumas vezes utilizo o smartphone como um dicionário para consultas ou 

pequenas buscas de exemplos ou imagens”. 
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Como Fábio tinha experiência em sala de aula e já havia usado um desses 

dispositivos como recurso didático, ele julgou não ser necessário responder à última 

questão, que se referia a quem ainda não tinha experiência como professor. 

 

A partir das questões objetivas, percebe-se que Fábio compreende bem a 

abrangência e a importância da tecnologia de maneira geral e também da tecnologia 

portátil, devido ao largo uso que têm sido feito dessas tecnologias. O informante 

também concorda totalmente que os dispositivos móveis estão inseridos na vida dos 

alunos – tanto na escola quanto fora dela. Todavia, no que concerne à educação, 

Fábio não concorda completamente que a tecnologia digital é realmente importante 

no trato com os alunos dentro de sala de aula. Essa parece uma pequena 

contradição, tendo em vista que o informante, que já atua como professor, percebe 

que os seus alunos são familiarizados com o universo digital e, ainda assim, não 

reconhece completamente como importante a utilização dessa tecnologia na 

educação. 

 

Pode-se perceber também que Fábio percebe vantagens no uso de e-books – 

como o preço e a possibilidade de carregar muitas obras em um dispositivo – mas, 

ainda assim, não se sente muito à vontade com a leitura digital. Por mais que ele 

tenha um leitor de e-books, que serve exclusivamente para a leitura virtual, ele ainda 

não gosta muito dessa experiência. Ele também vê certa dificuldade em fazer 

marcações nas leituras, ou seja, não concorda totalmente que é mais fácil fazer isso 

nas leituras digitais e ainda percebe diferença entre a leitura impressa e a digital. 

 

Entretanto, por mais que, pessoalmente, ele ainda não se sinta totalmente à 

vontade com a leitura virtual – mas que, ainda assim, a faça –, ele incentiva um uso 

diferenciado do smartphone em sala de aula, fazendo com que os alunos 

compreendam que seus dispositivos podem ser usados também para a 

aprendizagem. De acordo com que disse, ele utiliza o dicionário do smartphone para 

consultas e também para que seus alunos façam buscas. 

 

Percebe-se, portanto, que o informante é aberto para o uso das tecnologias 

portáteis em sala de aula, aquelas que os seus alunos têm – e que ele mesmo 

possui –, por mais que ainda ele não compreenda completamente que as 
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tecnologias são importantes no contexto educacional. Vale lembrar que Prensky 

(2001), traz a informação de que os alunos gastam muito mais tempo assistindo à 

televisão e jogado videogames do que lendo, além de que grande parte deles 

cresceu mandando mensagens instantâneas, tendo acesso ao celular e utilizando 

redes sociais. Obviamente que a influência da tecnologia na infância influenciará a 

maneira como se relacionam com a leitura e com o conhecimento hoje. Portanto, é 

importante que o professor reconheça o perfil dos alunos do século XXI, que não é o 

mesmo do século passado, e procure adequar a maneira como a informação 

chegará até eles e como eles incentivarão o estudo. Nesse âmbito, a tecnologia se 

mostra muito importante quando o assunto é educação. 

 

Baseado em algumas respostas objetivas de Fábio, depreende-se que os 

dispositivos que ele possui ainda não estão normalizados para a leitura. Ou seja, 

não é completamente natural, para ele, ler através dos seus dispositivos móveis. O 

informante não prefere ler em meios digitais, mas sim em impressos – de acordo 

com sua resposta dada à oitava questão –, ele vê diferença entre ler em e-books e 

em livros tradicionais e ele não gosta de ambos da mesma maneira – segundo à 

décima afirmativa. Além disso, em sua experiência pessoal, ele não demonstrou 

gostar muito de ler em dispositivos móveis – conforme à décima segunda questão.  

 

Todavia, Fábio enxerga como vantagem os e-books serem mais baratos e 

também a portabilidade deles – é mais fácil de carregá-los. Entretanto, concorda 

parcialmente que os livros digitais são uma boa alternativa aos tradicionais e 

também que, fazer marcações virtuais em conteúdos de uma literatura, é mais fácil 

de forma digital do que de forma impressa. 

 

De acordo com essas respostas concedidas por Fábio, percebe-se que ele já 

passou pela primeira fase, a fase de Adesão, pois ele já possui os dispositivos, 

inclusive o leitor de e-books que é só para a leitura. Seguindo pelos estágios de 

normalização propostos por Bax (2003), constata-se que o informante possui os 

dispositivos, enxerga suas vantagens, mas não gosta muito de utilizá-los. Porém, 

consegue manuseá-los bem. Com base nisso, ele provavelmente está no quinto 

estágio de normalização, chamado de Temor. Essa fase é posterior à fase chamada 

de Segunda Tentativa, que é aquela em que o usuário insiste na tecnologia e 
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percebe que realmente há certas vantagens em utilizá-la e segue em sua 

experiência de uso. A fase Temor é aquela em que o usuário não se sente 

completamente confortável ao utilizar o dispositivo; ainda há certa insegurança e 

certo desconforto, como parece ser o caso de Fábio. 



5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As questões objetivas e subjetivas apresentadas aos participantes renderam 

material rico e substancial para a análise de dados. Através delas, pode-se 

compreender diversas opiniões dos licenciandos sobre a tecnologia – seu uso na 

sociedade, na educação e de forma pessoal. Além de terem podido concordar, 

discordar ou manter-se neutros sobre as afirmativas apresentadas, eles tiveram 

espaço para discorrer sobre o uso pessoal de seu dispositivo móvel e sobre 

questões que enfrentarão ou que já enfrentaram dentro da escola, no que diz 

respeito ao uso da tecnologia portátil como recurso didático.  

 

Ao considerar as respostas do primeiro grupo de forma geral, pode-se 

constatar que todos eles, em menor ou maior grau, concordam com a relevância da 

tecnologia na sociedade; eles também concordam que ela é importante ferramenta 

de apoio aos professores e que os alunos mantêm contato diário com dispositivos 

móveis. Constatou-se também que todos eles possuem algum dispositivo móvel – o 

que se mostra, de forma prática, uma evidência de que esses dispositivos realmente 

têm ganhado espaço. 

 

Entretanto, mesmo compreendendo os pontos relatados e eles mesmo tendo 

aderido a essas novas tecnologias, ainda não se sentem bem lendo nos dispositivos 

que possuem, pois todos discordam em maior ou em menor grau de que preferem 

ler de forma digital. A maioria do primeiro grupo enxerga mais de uma vantagem em 

utilizar os e-books, entretanto, percebeu-se que nenhum deles ainda possui esses 

dispositivos normalizados para a leitura. 
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Por mais que eles entendam a relevância da tecnologia para a educação, a 

maioria dos integrantes do primeiro grupo teve dificuldade em descrever atividades 

para o uso dos dispositivos móveis em classe. Nenhum deles sugeriu o uso desses 

dispositivos para a leitura, exceto Beatriz, que considerou válida a opção de um 

aluno ler, como alternativa, um texto digital em um leitor de e-books na sala de aula, 

mas não que fosse algo estimulado ou motivado por parte do professor. Esse 

resultado é coerente com o que mostraram durante a pesquisa no que concerne a 

suas próprias experiências. Se eles mesmos não têm o hábito de ler em dispositivos 

móveis, com a exceção de Beatriz que concorda que esse tipo de leitura é uma boa 

experiência, é natural que eles não pensem em incentivar a leitura aos seus alunos 

nos tablets, smartphones ou leitores de livros digitais. 

 

Ao observar o segundo grupo, não se vê grande diferença de respostas entre 

os dois grupos, por mais que o segundo seja composto de licenciandos que já 

enfrentaram as salas de aulas enquanto professores. Os dispositivos que possuem 

são mais diversificados – há dos três tipos – e as respostas que deram são 

semelhantes às respostas do primeiro grupo. Em menor ou em maior grau, todos 

consideram a tecnologia relevante no contexto social do século XXI, também a 

consideram importante para a educação e assumem que os alunos convivem com 

tablets e smartphones diariamente. 

 

Todavia, nenhum deles prefere ler de forma digital, por mais que todos 

possuam dispositivos móveis capazes de armazenar livros digitais e, um deles, 

tenha um leitor de e-books, que tem sua função limitada à leitura. Todos eles 

percebem vantagens na leitura de livros digitais, porém, a maioria não gosta da 

experiência de ler dessa maneira. Entretanto, já se percebe que eles apresentam 

mais facilidade para interagir com o conteúdo virtual do que os do primeiro grupo, já 

que, no segundo, a maioria concordou que é mais fácil fazer marcações na literatura 

digital. 

 

As respostas abertas foram bem diversificadas, mas pode-se perceber que a 

maioria utiliza, de alguma forma, os seus dispositivos para fazerem algum tipo de 

leitura. Entretanto, a maioria ainda não utilizou esses dispositivos em sala de aula e 

nenhum deles sugeriu atividades relacionadas à leitura. 
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De ambos os grupos, não houve nenhum aluno que tivesse a tecnologia 

digital portátil como um meio normalizado a leitura; esses dispositivos ainda causam 

estranheza e não são preferíveis. Isso acontece porque, segundo Bax (2003), essas 

tecnologias ainda são uma inovação quando o assunto é leitura e toda inovação tem 

de passar por um processo para que se incorpore no dia a dia. Isso deve ocorrer 

com aqueles que não são familiarizados com determinado dispositivo 

desempenhando uma função específica, mas, para aqueles que nasceram e 

cresceram em contato com determinada tecnologia, eles não sentirão essa 

estranheza demonstrada pelos informantes da pesquisa – o que configura o perfil 

dos Nativos Digitais. 

 

Prensky (2001) discorre sobre a geração que cresceu cheia de facilidades 

tecnológicas. Segundo ele, essa geração irá se comportar de maneira diferente e se 

relacionar de forma diferente também; esses estudantes Nativos Digitais são 

multifuncionais, não se relacionam com a informação de maneira linear, preferem 

estudar conectados à internet, são colaborativos, ativos e enxergam a tecnologia 

como uma aliada. De acordo com o autor, uma das maiores razões pelas quais a 

educação não vai bem, é porque os alunos mudaram radicalmente e essa relação 

com a tecnologia é tão profunda que não é passível de regresso. Baseado nisso, 

pode-se concluir a partir deste trabalho que, se os futuros graduados em licenciatura 

Inglês/Português querem fazer a diferença na educação e querem alcançar seus 

alunos, devem começar por não controlar o acesso à internet e por procurar não 

limitar as atividades deles quando estão conectados. Fazendo isso, os licenciandos 

buscam que seus alunos se concentrem e que aprendam de forma linear – como 

eles, os professores, aprendem. Entretanto, não conseguem sucesso em seus 

esforços. O que os futuros professores devem fazer é procurar normalizar as 

tecnologias em suas vidas pessoais e adequar sua linguagem à linguagem digital 

para que alcancem as novas gerações de maneira eficaz. 

 

De acordo com Prensky (2001), não é o Nativo Digital quem deve mudar, 

afinal, nem que ele quisesse conseguiria. Quem deve tomar a iniciativa de mudança 

é o Imigrante que deseja achegar-se ao estudante. Portanto, conclui-se que, de 

acordo com todas as respostas obtidas e analisadas ao longo deste trabalho, os 
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participantes desta pesquisa ainda não têm essa visão dos alunos com quem 

entraram e com quem entrarão em contato. Entretanto, alguns passos importantes já 

foram dados. Os licenciandos reconhecem a importância da tecnologia e percebem 

o uso que seus alunos fazem dela. E, principalmente, os dispositivos móveis que 

eles têm já estão a caminho da normalização no quesito leitura – o que é um grande 

passo. 
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ANEXOS 



ANEXO A 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS – UFPEL  

CENTRO DE LETRAS E COMUNICAÇÃO – CLC 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Convidamos o (a) Sr (a) para participar da Pesquisa cujo nome é A Normalização 
dos Novos Dispositivos Digitais de Leitura, sob a responsabilidade do pesquisador 
Julia Ribeiro Castilho, a qual pretende recolher opiniões sobre a tecnologia no 
contexto do século XXI, de forma ampla, e também opiniões sobre o uso de 
dispositivos móveis para posterior análise e confrontamento com a teoria proposta 
pelo trabalho em questão. Sua participação é voluntária e se dará por meio de 
responder à catorze questões objetivas e três questões subjetivas em que terá de 
discorrer brevemente sobre os tópicos perguntados. Tal questionário apresenta-se 
de forma impressa. Se você aceitar participar, estará contribuindo para a conclusão 
do Trabalho de Conclusão de Curso do pesquisador. Se depois de consentir em sua 
participação o Sr (a) desistir de continuar participando, tem o direito e a liberdade de 
retirar seu consentimento em qualquer fase da pesquisa, seja antes ou depois da 
coleta dos dados, independente do motivo e sem nenhum prejuízo a sua pessoa. O 
(a) Sr (a) não terá nenhuma despesa e também não receberá nenhuma 
remuneração. Os resultados da pesquisa serão analisados e publicados, mas sua 
identidade não será divulgada, sendo guardada em sigilo. Para qualquer outra 
informação, o (a) Sr (a) poderá entrar em contato com o pesquisador no endereço 
pelo telefone (53) (3025-6370), ou poderá entrar em contato com o Centro de Letras 
e Comunicação – CLC, na rua Gomes Carneiro, nº 1.    
 
Consentimento Pós–Informação   
 
Eu,___________________________________________________________, fui 
informado sobre o que o pesquisador quer fazer e porque precisa da minha 
colaboração, e entendi a explicação. Por isso, eu concordo em participar do projeto, 
sabendo que não vou ganhar nada e que posso sair quando quiser. Este documento 
é emitido em duas vias que serão ambas assinadas por mim e pelo pesquisador, 
ficando uma via com cada um de nós.     
 
______________________    Data: ___/ ____/ _____  
 
 
________________________________ 
Assinatura do participante       
 
________________________________  
Assinatura do Pesquisador Responsável  
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ANEXO B 

 
APLICAÇÃO DA PESQUISA DE CAMPO 

Você possui algum (ou alguns) dos dispositivos móveis abaixo? Qual (quais)? 

Tablet Smartphone Leitor de e-books 

As tecnologias digitais integram o mundo globalizado do século XXI e possuem um 

papel central nas mudanças que estão ocorrendo no que diz respeito à forma como 

as coisas ocorrem no campo dos relacionamentos pessoais, da economia, do 

transporte e da educação. 

Concordo 

totalmente 

Concordo 

parcialmente 

Neutro Discordo 

parcialmente 

Discordo 

totalmente 

A tecnologia digital é muito importante para a educação, na sala de aula, no trato 

com os jovens estudantes. 

Concordo 

totalmente 

Concordo 

parcialmente 

Neutro Discordo 

parcialmente 

Discordo 

totalmente 

Os dispositivos móveis, como tablets e smartphones, fazem parte do dia a dia dos 

alunos de hoje, dentro e fora da escola. 

Concordo 

totalmente 

Concordo 

parcialmente 

Neutro Discordo 

parcialmente 

Discordo 

totalmente 

Os tablets e smartphones são ferramentas importantes neste mundo globalizado e 

dinamizado em que estamos inseridos, em pleno século XXI. 

Concordo 

totalmente 

Concordo 

parcialmente 

Neutro Discordo 

parcialmente 

Discordo 

totalmente 

A tecnologia digital é importante ferramenta de apoio no trabalho dos professores na 

medida que os aproxima dos alunos. 

Concordo 

totalmente 

Concordo 

parcialmente 

Neutro Discordo 

parcialmente 

Discordo 

totalmente 

Diante da crescente inserção dos meios digitais portáteis – os tablets e os 

smartphones – na sociedade, pode-se compreender a importância que esses 

dispositivos têm assumido, já que têm se tornado parte da vida cotidiana das 

pessoas de modo geral. 

Concordo 

totalmente 

Concordo 

parcialmente 

Neutro Discordo 

parcialmente 

Discordo 

totalmente 
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Prefiro ler em meios digitais portáteis do que em livros impressos. 

Concordo 

totalmente 

Concordo 

parcialmente 

Neutro Discordo 

parcialmente 

Discordo 

totalmente 

Uma das vantagens de optar pela leitura de e-books é a facilidade de carregar muitas 

obras em um dispositivo apenas. 

Concordo 

totalmente 

Concordo 

parcialmente 

Neutro Discordo 

parcialmente 

Discordo 

totalmente 

Não vejo grande diferença entre ler e-books e livros impressos. Gosto de ambos. 

Concordo 

totalmente 

Concordo 

parcialmente 

Neutro Discordo 

parcialmente 

Discordo 

totalmente 

Os livros impressos têm o preço mais baixo como vantagem sobre os livros digitais. 

Concordo 

totalmente 

Concordo 

parcialmente 

Neutro Discordo 

parcialmente 

Discordo 

totalmente 

Em minha vida pessoal, gosto da experiência de ler em dispositivos móveis como os 

tablets, smartphones e leitores de e-books. 

Concordo 

totalmente 

Concordo 

parcialmente 

Neutro Discordo 

parcialmente 

Discordo 

totalmente 

Os e-books (livros digitais) são uma boa alternativa aos livros tradicionais 

(impressos). 

Concordo 

totalmente 

Concordo 

parcialmente 

Neutro Discordo 

parcialmente 

Discordo 

totalmente 

Fazer marcações no conteúdo de uma literatura é mais fácil nos e-books que nos 

livros impressos, já que todas as ferramentas para edições estão disponíveis à mão 

nos livros digitais. 

Concordo 

totalmente 

Concordo 

parcialmente 

Neutro Discordo 

parcialmente 

Discordo 

totalmente 

Você utiliza tablets, smartphones ou leitores de e-books para aprimorar seus 

conhecimentos através da leitura? Se sim, como? Se não, por quê? 

Resposta:  

Você utiliza dispositivos móveis – o leitor de e-books, o tablet ou o smartphone – 

como um recurso didático em sala de aula? Se sim, como? Se não, por quê?  
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Resposta: 

Caso você não tenha dado aulas ainda, você usaria esses dispositivos em sala de 

aula? Se sim, como? Se não, por quê? 

Resposta: 

 
 


