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RESUMO

Este artigo pretende expor os principais  resultados obtidos  em uma pesquisa,  a qual  se 
dedicou às possíveis  transformações  das formas  de leitura  diante  do surgimento  de um 
suporte textual completamente novo, o digital. Para tal, foi realizado um trabalho prático de 
observação e entrevista de onze leitores de textos eletrônicos, onde a tarefa se estabeleceu 
pela  busca  de  algumas  de  tais  mudanças  nas  atitudes  que  englobam  “o  ler”  nessa 
plataforma, com foco nos atos da consulta, marcação, anotação, interferências e ordem de 
leitura.  Por  fim,  os  resultados  indicam sim mudanças  que,  no  entanto,  não  podem ser 
tomadas  como  referências  gerais  ou  permanentes,  pois  figuram  como  uma  descrição 
específica de um quadro de leituras.
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Introdução

Este artigo tem origem em um trabalho concluído no fim do ano de 2011 e que, 

agora,  toma  prosseguimento  através  de  um  projeto  de  pesquisa  de  mestrado  na 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

O princípio que guiou este trabalho monográfico indica que mudanças nos suportes 

de leitura  podem provocar  mudanças  nas formas  de leitura  (CHARTIER, 1999).  Sendo 

assim, esta pesquisa procurou averiguar como se configuram as formas de leitura de leitores 

de textos em ambientes digitais.

O  entendimento  da  relação  que  se  estabelece  entre  indivíduos  e  meios  de 

comunicação escrita expressa pelas práticas de leitura na obra do historiador Roger Chartier 

é essencial para a compreensão do processo de transmissão da informação e seus efeitos na 

cultura. Inspirando-se nesta e noutras questões produziu-se um estudo da leitura de textos 

em ambientes digitais, temática firmemente ligada ao momento histórico atual, pertencente 

a  um contexto  específico,  o  qual  tem como elemento  central  a  invenção da  tecnologia 

digital e sua inserção na sociedade como veículo de transmissão das informações escritas.

Ao longo dos seus milênios de existência, a comunicação escrita passou por um sem 

número  de  transformações.  Os  livros,  por  exemplo,  já  foram elaborados  manualmente, 

feitos de papiro ou pergaminho, em formato de rolo e, depois, códice. No século XIV, a 

invenção de Gutenberg trouxe um novo modelo de produção para os textos no geral,  a 
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impressão. O Renascimento marcou uma nova era de padrões estéticos e estruturais. As 

revoluções tecnológicas seguintes, marcadas principalmente pelas mudanças das matrizes 

energéticas e historicamente reconhecidas pelas revoluções industriais, tiveram grande peso 

na maneira como se produz textos, acelerando a reprodução. Cada uma dessas fases pela 

quais  passaram os  textos  mereceu  atenção  dos  pesquisadores  do  campo  de  estudos  da 

história  do livro.  Hoje, os suportes textuais  digitais,  nascidos da revolução digital, vêm 

crescendo em quantidade e uso, por isso mostram-se merecedores deste tipo de cuidado, 

para que sejam compreendidos seus impactos na vida das pessoas.

O ponto de partida dessa discussão se estabelece aqui através da chamada tripla 

revolução  do  digital,  a  qua  afeta  a  produção,  o  formato  e  as  apropriações  dos  textos 

(CHARTIER, 1998). Mas o que interessa reside nas apropriações e se limita às formas de 

leitura,  isto  é,  a  como  se  lê  no  digital.  A  busca  central  é  discutir  a  possibilidade  da 

transformação dessas formas com o surgimento de um novo suporte de leitura.

1- A Leitura: Entre o Tempo, Apropriações e seus Suportes

Antes de se falar das formas de leitura no digital, que é o ponto de interesse deste 

artigo e do trabalho de conclusão de curso que o originou, deve-se primeiro, neste item, 

esclarecer a noção de leitura adotada de Roger Chartier e os conceitos que a acompanham: 

historicidade e apropriação. Em seguida, explicitar a conformação material do livro como 

um produtor de efeitos socioculturais e de sentido.

A concepção de leitura que se estabelece aqui é de uma ação humana, ou seja, não 

fixa,  cheia  de  gestos  e  porquês,  que  se  definem em conformidade  com aspectos  mais 

diminutos do cotidiano, por isso uma apropriação. É, igualmente, histórica, ou seja, mutável 

diante do tempo.

Em uma das primeiras páginas da introdução do livro História da Leitura no Mundo 

Ocidental Vol. 1 (1997), organizado por Chartier e Guglielmo Cavallo, depara-se com a 

preocupação dos pesquisadores em deixar clara a importância de se caracterizar as diversas 

formas  de leitura  nas  sociedades  ocidentais  desde a  Antiguidade.  Esse cuidado tomado 

pelos autores evidencia um dos principais aspectos do pensamento de Chartier,  que é a 

historicidade da leitura. A ideia compreende que o ato de ler não é fixo no tempo e espaço, 

ele se multiplica em suas práticas, portanto em suas formas e hábitos.

Um dos modos mais sensíveis de percepção dessa qualidade histórica da leitura é 

por  meio  das  revoluções,  esses  rompimentos  bruscos.  E  é  o mais  recente  desses  fortes 

rompimentos que motivou este trabalho. Conforme pensa Chartier, pela a primeira vez na 
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história do livro e da leitura emerge uma revolução em três níveis: o da técnica, o da forma 

do suporte e o das práticas de leitura.

[...] a  textualidade  eletrônica  é,  evidentemente,  uma  revolução  tecnológica,  que 
transforma totalmente a forma de inscrição da cultura escrita, substituindo pela tela 
do computador todos os objetos e a cultura impressa: o livro, o jornal, a revista, etc. 
E isso implica, ou permite, uma transformação da relação com o texto escrito pelo 
leitor. (CHARTIER, 2003, p. 2).

Acarretada pela tecnologia digital, essa revolução citada acima molda o contexto do 

presente  artigo,  a  partir  do  momento  em  que  uma  revolução  nas  práticas  de  leitura 

subentende mudanças radicais nas formas e hábitos. Sendo que, essa divisão conceitual  das 

práticas refere-se, primeiramente (formas), a como se lê e, em seguida (hábitos) a o quê se 

lê, onde etc. Apesar de não ser possível trabalhar um sem falar do outro.

Conclui-se,  assim,  um dos fundamentos  da pesquisa,  a possibilidade da variação 

histórica das formas de leitura no ambiente digital, que surge com a passagem dos textos 

para esta nova plataforma tecnológica.

O segundo elemento-chave da concepção de leitura é a apropriação. Ela está ligada à 

forma como se compreende, no sentido amplo do termo, aquilo que se lê, desde os possíveis 

usos dos textos até as concepções das informações neles contidas. Está ligada às diversas 

práticas e interpretações,  tanto do conteúdo escrito como do visual (capa, cores, tipo de 

papel etc.), que se pode dar aos textos.

Chartier, assim declara:

Uma vez escrito e saído das prensas, o livro, seja ele qual for, está suscetível a uma 
multiplicidade de usos. Ele é feito para ser lido, claro, mas as modalidades do ler 
são,  elas  próprias,  múltiplas,  diferentes  e  segundo  as  épocas,  os  lugares,  os  
ambientes. (CHARTIER, 2003, p. 173).

A  última  base  que  segmentou  este  trabalho  encontra-se  na  obra  do  bibliógrafo 

neozelandês D. F. Mckenzie, sobre a sociologia dos textos. Deve-se entender sua relação 

com a concepção adotada do ato de ler e com as formas de leitura, principalmente aquelas 

que surgem nos ambientes digitais, que já são levados em consideração pelo pesquisador 

dentro do seu conceito de texto. 

A conformação material do livro e seus efeitos socioculturais e de sentido foram 

defendidos firmemente por McKenzie, que entendia tal fator como primordial para sua nova 

compreensão do papel da área dos Estudos Bibliográficos, ou como ele preferia chamar, da 

Sociologia  dos  Textos.  Para  ele,  essa  função  da  conformação  material  transcendia, 

inclusive, os livros e se aplicava a qualquer tipo de “texto”.
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O que a palavra  ‘textos’ também permite,  no entanto,  é a  extensão da presente 
prática de incluir todas as formas de textos, não meramente livros ou os sinais em 
pedaços  de  pergaminho  ou  papel  da  definição  de  Greg.  Isso  também  aceita 
francamente que bibliógrafos deveriam estar preocupados em mostrar que  formas 
afetam os sentidos. Além disso, nos permite descrever não somente o processo de 
transmissão técnico dos sentidos,  mas  também o social.  Nesses bem específicos 
modos, isso se aplica a textos, em seu sentido amplo, nas suas dimensões de forma 
física,  versões  textuais,  transmissão  técnica,  controle  institucional,  seus  sentidos 
percebidos  e  efeitos  sociais.  (MCKENZIE,  2004,  p.  12,  grifo  nosso,  tradução 
nossa)3.

Em seguida, McKenzie explica o que entende por texto:

Eu defino ‘textos’ incluindo informações verbais, visuais, e numéricas, na 
forma de mapas, pinturas e música, de arquivos de som, de filmes vídeos 
e, qualquer informação armazenada em computador, tudo, de fato, desde a 
epigrafia  até  as  últimas  formas  de  discografia.  Não  há  escapatória  do 
desafio que as novas formas criaram. (MCKENZIE, 2004, p. 13, tradução 
nossa).4

Na leitura desse breve trecho, McKenzie faz entender que a atuação da conformação 

material  não  se  limita  só  aos  livros  no  seu  formato  tradicional,  ou  melhor,  como  os 

conhecíamos  antes  do  digital.  Assim,  quando  se  fala  de  efeitos  socioculturais  e  de 

construção dos sentidos, é possível abranger aos meios de comunicação de maneira geral, o 

que permite trazer essa noção para o objeto de pesquisa: as formas de leitura em ambientes 

digitais. O autor, inclusive, deixa bem claro que leva em consideração informações textuais 

armazenadas em computador, especificamente nosso caso observado.

Para se prosseguir, no entanto,  impõe-se o esclarecimento do que se entende por 

formato material:

[...] Se tomarmos a expressão formato material em um sentido amplo, podem ser 
destacados: os formatos de escrita, a oposição rolo/códice, os materiais utilizados 
como matéria prima (papiro, pele, papel, tecido, etc.), todos os aspectos ligados à 
composição  do  texto  (tais  como  tipos  utilizados,  diagramação,  existência  de 
sistemas  de  orientação  como  títulos,  separação  de  parágrafos,  separação  entre 
palavras, numeração de página, sistemas de referências com os índices e sumários),  
existência  de dados relativos  à obra  (tais  como autor,  impressor,  editor,  ano de 
impressão),  tamanho  e  forma  de  manuseio  e  transporte  do  objeto,  etc. 
(GONÇALVES in COUTINHO E GONÇALVES, 2009, p. 89).

3

 O original é: “What the word ‘texts’ also allows, how-ever, is the extension of present practice to include all  
forms  of  texts,  not  merely  books  or  Greg’s signs  on  pieces  of  parchment  or  paper.  It  also  frankly  accepts  that 
bibliographers should be concerned to show that forms effect meaning. Beyond that, it allows us to describe not only the 
technical but the social processes of their transmission. In those quite specific ways, it accounts for non-book texts, their  
physical forms, textual versions, technical transmission, institutional control, their perceived meanings, and social effects.”
4

 O original é: “I define ‘texts’ to include verbal, visual, oral, and numeric data, in the form of maps, prints, and 
music,  of archives of recorded sound, of films,  videos,  and any computer-stored information,  everything in fact from 
epigraphy to the latest forms of discography. There is no evading the challenge which those new forms have created.”
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Assim,  quando  se  fala  da  capacidade  da  forma  material  influenciar  questões 

socioculturais e de sentido, refere-se a, por exemplo, o fato de o tipo de letra – com ou sem 

serifa – usado em uma dada obra ser uma característica relevante para a forma como um 

indivíduo  vai  apropriar-se  dela.  No  caso  de  uma  diagramação  que  deixe  espaços  nas 

margens, um leitor poderá usá-los para preencher com anotações e, talvez, “debater” com o 

autor o texto, construindo e fixando por meio da escrita os sentidos e seu entendimento do 

que lê. O que vemos é a apropriação de certo texto em que o leitor pôde, no espaço material  

livre fornecido a ele (liberdades e coerções), desenvolver uma forma de leitura, uma leitura 

com anotações.

2- A Questão Das Formas de Leitura no Digital

Com as três bases conceituais traçadas – historicidade, apropriação e a conformação 

material como produtor de sentidos e efeitos socioculturais-, deve-se falar agora das formas 

de leitura no digital.

Apesar de se mostrar um desafio, as observações das formas de leitura do passado 

obtiveram sucesso nas mãos dos historiadores que, por exemplo, conseguiram delinear a 

importância da invenção e do estabelecimento do códice nos primeiros séculos da era cristã 

para a formação dos livros como são conhecidos hoje e, consequentemente, do jeito com o 

qual foram inseridos na cultura e as formas com as quais os leitores apropriam-se desses. 

Mas olhar para o presente também se desvela um desafio, pois discutir a leitura dos textos 

eletrônicos envolve examinar uma boa quantidade de outros debates e com grandes chances 

de nunca se chegar a um consenso.

Estamos num campo de turbulência, em que a geração de publicações que exploram 
as capacidades específicas do universo digital, o crescimento exponencial da Web e 
a  vulgarização  do  trabalho  em  rede  e  em  ambientes  hipertextuais  questionam 
algumas noções atribuíveis aos textos da cultura do impresso, como a sua fixidez, 
linearidade,  seqüencialidade,  autoridade,  ou  finitude,  provocando transformações 
nas clássicas definições de autor, leitor e suas relações mútuas, bem como dando 
lugar a novas formas de ler e de escrever. (FURTADO, 2006, p. 30).

Mas  e  quanto,  especificamente,  ao  objeto  de  estudo,  as  formas  de  leitura  em 

ambientes  digitais,  como essa difusão  da tecnologia  afetou-as?  Por  enquanto,  a  melhor 

resposta que pode ser dada a esta pergunta é através de um panorama geral das discussões, 

mas como o espaço disponível neste texto é curto, serão indicados alguns dos principais 

debates, apenas aqueles que concernem às formas de leitura.
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Na educação, acredita-se que as novas tecnologias incentivaram o hábito de ler. Para 

alguns pesquisadores, como o próprio Chartier, nunca se leu tanto quanto agora, pois os 

jovens usam mensagens de texto, lêem sites de fofoca, participam de fóruns, trocam e-mails 

e conversam via “chats”, mas essa leitura é curta, simples e divide a atenção com outras 

mídias. Ao mesmo tempo, acredita-se que uma leitura no digital mais longa e exigente, em 

nível de profundidade de raciocínio, pode se tornar demorada, tediosa e desinteressante. Por 

isso, muitos estudiosos tendem a caracterizá-la como: fragmentada e não-linear.

O essencial da leitura hoje passa pela tela do computador. Mas muita gente diz que  
o livro acabou, que ninguém mais lê, que o texto está ameaçado. Eu não concordo. 
O que  há  nas  telas  dos  computadores?  Texto  –  e  também imagens  e  jogos.  A 
questão é que a leitura atualmente se dá de forma, fragmentada, num mundo em que 
cada texto é pensado como uma unidade separada de informação. Essa forma de 
leitura se reflete na relação com as obras, já que o livro impresso dá ao leitor a  
percepção de totalidade, coerência e identidade – o que não ocorre na tela. É muito 
difícil  manter  um contato profundo com um romance  de Machado de  Assis  no 
computador. (CHARTIER, 2007).

Uma  observação  sobre  o  inicial  sucesso  das  enciclopédias  digitais  e  o  fraco 

desempenho dos romances  e ensaios conduz ao reforço do conceito de que essa é uma 

leitura caracterizada pela fragmentação, a segmentação e a descontinuidade. (CHARTIER 

in  COUTINHO  e  GONÇALVES,  2009,  p.  44).  O  que  surge  na  leitura  digital  é  uma 

vastidão de informações  de todos os tipos e a facilidade de acessá-las,  e acessá-las por 

muitos meios, por vídeos, fotos, desenhos, textos, sons, jogos, entre outros, de modo que 

ficar presa só em uma é tarefa difícil. Mas Chartier alerta para a chance de, no futuro, a 

textualidade do digital superar sua suposta tendência à fragmentação.

É provável que, com os e-readers e e-books essa realidade esteja se desconstruindo 

realmente. Pesquisas recentes mostram o quanto o consumo de obras dos gêneros literários 

mais diversos, quadrinhos e outros têm crescido nessa plataforma. Só os números de venda 

de um modelo  e-reades já refletem o quão significativo  é o crescimento desta fatia  do 

mercado da leitura de textos digitais. O Kindle, um modelo de e-reader comercializado pela 

loja virtual norte-americana Amazon, firmou-se tanto que o número de  e-books vendidos 

para seu suporte já é maior do que todas as categorias de publicações impressas nos EUA. 

Para cada 100 livros impressos vendidos, 105 são baixados da loja virtual diretamente para 

os Kindles. É provável que esses números estejam sendo ajudados por outras plataformas, 

como os  tablets, um suporte multimídia que vem ganhando o grande público por todo o 

mundo. Estes também permitem a compra e a leitura de e-books. Sua diferença, no que diz 

respeito à leitura, se comparado aos e-readers, é o fato de não possuírem tela com e-ink, ou 
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seja, não é próprio para ler por muito tempo. Nos EUA, ao passo que os e-books triplicam o 

faturamento, os livros de papel continuam em queda nas vendas. Dados publicados pela 

Association of American Publishers revelam que os livros digitais  cresceram 169,4% só 

entre os meses de janeiro e fevereiro de 2010 e os mesmos de 2011 e conseguiram uma 

tomada de espaço na área de títulos infantis e adultos. A consequência disso foi a perda, por 

parte dos livros físicos, de 34% do mercado de títulos adultos e 16% dos infantis.

Para a seguinte indagação sobre as formas,  citamos Chartier  novamente: “Será a 

textualidade eletrônica um novo e monstruoso livro de areia,  cujo número de páginas é 

infinito, que ninguém pode ler e que deve ser enterrado nas lojas da Biblioteca Nacional da 

rua México?” (CHARTIER in COUTINHO e GONÇALVES, 2009, p. 45). O excesso de 

conteúdo, esse “número de páginas infinito”, é característico dessa nova leitura. Mas o que 

pode despertar isso, além da fragmentação? Uma forma de leitura baseada em consultas, 

referenciada?  A consulta  é  uma  ação  comum nesse  ambiente,  no  entanto,  que  grandes 

ferramentas e empresas dessa era nasceram com a função básica de busca e direcionamento 

de conteúdo. São os casos do pioneiro Yahoo e do Google, atual líder. Também alguns dos 

mais famosos editores e visualizadores de arquivos de texto têm ferramentas de busca bem 

avançadas, representando um salto dos sistemas de referência que progrediram bastante no 

códex. Seria essa uma característica formadora de uma leitura mais ágil ou, um fator a mais 

para a fragmentação? Novamente, lembra-se que os e-readers têm essas ferramentas, mas 

isso  não  impede  que  cresçam  como  plataformas  de  leitura  de  romances  e  de  gêneros 

literários tradicionais.

Por  falar  em ferramentas,  uma  bem presente  nas  leituras  digitais  é  aquela  que 

permite as anotações e marcações. Esses gestos mostram-se comuns em outras plataformas, 

mas será que são agora? Se sim, como se dão? As possibilidades são muitas: pode-se anotar 

nos próprios textos, gravando no arquivo de texto, em editores de texto à parte – como o 

Word – e, até mesmo, em papel. 

E  quais  outros  gestos  essa  tecnologia  permite?  Essa  questão  leva  a  observar  as 

possibilidades do corpo nessas formas de leitura. Isso, claro, dependerá muito da plataforma 

que se usa, se for um e-reader, as atitudes podem se aproximar muito do livro impresso, se 

for um computador de mesa, excluí-se a possibilidade de deslocamento, por exemplo. Do 

mesmo jeito, uma leitura deitada seria quase impossível, assim como uma em pé. Mas a 

mecânica das mãos muda nos dois, quando se pensa em anotações ou marcações, já que 

estas não precisam mais de nenhum outro instrumento para serem feitas, além do que já 

vem acoplado ao próprio suporte.
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E  as  interferências,  como  o  caso  de  leitores  que  mudam,  “editam”  a  história 

conforme seu gosto? Seriam mais profundas e marcariam o texto de maneira irreconhecível, 

devido à maleabilidade do texto eletrônico? O ato de copiar e colar, tão fácil e rotineiro, 

principalmente para aqueles que produzem textos, não poderia ser também um ato de alterar 

o texto? Até mesmo, pelo fato de que se traz o trecho “inteiro”, na sua formatação, cor, 

tamanho  e  conteúdo,  para  outro  espaço  com  extrema  facilidade,  sem  necessariamente 

prestar referências, pagar direitos e sofrer controles burocráticos.

Outra  discussão  remonta  ao  aspecto  material  dos  novos  suportes,  mais 

especificamente à tela que, de forma bem particular, “toma o lugar” do papel. É nela onde 

tudo se dá. Mas esta é um espaço que dispõe as informações em um caminho distinto da 

página. No digital, não se dobra o suporte, mas o texto. Ao se passar a página, passa-se o 

texto, o movimento desloca o conteúdo em sua estrutura (DE LAS HERAS, 1991). O que 

se vê como uma oposição à definição das páginas manuscritas ou impressas. Muitos dizem 

que, de certo modo, é um retorno à disposição no livro de rolo.

No fim, como era de se esperar, a passagem pelas formas de leitura levanta mais 

dúvidas do que respostas. E foi em cima dessas dúvidas que se conduziu a parte prática da 

pesquisa, apresentada a seguir, primeiro com a metodologia e depois nos resultados.

3- A Metodologia

A metodologia que regeu a parte prática da pesquisa traduzida neste artigo teve duas 

fontes principais de orientação. Primeiro os inúmeros trabalhos sobre a história da leitura no 

manuscrito e no impresso, que evidenciaram a tarefa difícil a qual se constitui estudar as 

formas do ato de ler. Para cumprir a empreitada de pesquisar essa ação efêmera, que deixa 

bem poucos  vestígios,  havia  a  necessidade  de  encontrar  métodos  para  reconstituí-la.  A 

solução  que  alguns  historiadores  criaram para  um problema  como  este  foi  destrinchar 

documentos pessoais, cartas, recibos de transações comerciais, inventários de morte, relatos 

históricos, arquivos de bibliotecas públicas e privadas, de editoras, de grupos de leitura e 

empréstimo de livros, de locadoras de livros e outra infinidade de fontes primárias.

Além disso, as pesquisas feitas no impresso e no manuscrito contribuíram com os 

aspectos  que  deveriam  ser  rastreados  dentro  da  construção  da  leitura:  o  contexto 

sociocultural,  a educação, o nível de “intimidade” com o suporte e a condição física de 

leitura (local, horário, postura). Mas não só isso, auxiliaram ainda com a seleção das formas 

abordadas: as anotações, as marcas, as interferências, a ordem de leitura (fragmentada?) e 
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as consultas. No entanto, a pesquisa não se prendeu somente nestas, outros comportamentos 

constatados não foram deixados de fora.

A  segunda  linha  de  orientação  flui  de  abordagens  microscópicas,  que  buscam 

apreender o conhecimento dentro de uma amostragem bem restrita sem visar generalizar os 

resultados obtidos. Assim, como é o caso de inúmeros trabalhos difundidos na área, caso do 

leitor Mennochio, trabalhado por Carlo Ginzburg, ou de Jean Ranson, objeto de análise de 

Robert Darnton.

Adotando  esta  linha  de  raciocínio,  elaborou-se  uma  obordagem  prática  parte 

qualitativa e parte quantitativa voltada para a observação das leituras de onze indivíduos, 

que deveriam ter o costume de consumir textos tanto no digital quanto no impresso.

Optou-se  por  obter  as  informações  das  leituras  no  impresso  por  meio  de  uma 

entrevista  qualitativa com “questões duplas”,  ou seja, a mesma pergunta é feita sobre a 

leitura no digital e, em seguida, no impresso. Já o digital, em razão de sua centralidade, foi 

embasado por mais uma observação. Esta se deu em duas etapas, uma que se focava na 

observação da leitura de textos em sites informativos, geralmente notícias, reportagens etc. 

A outra exigia do entrevistado a leitura de um texto livre ou um texto pré-determinado, no 

caso, uma crônica de Machado de Assis, “O jornal e o livro” (1859). A escolha entre pedir a 

leitura de sites informativos e textos longos é devido a expectativa de que cada um poderia 

permitir  melhor  a observação de certos aspectos.  Já a determinação da divisão entre os 

leitores que lêem um texto pré-determinado e os outros que puderam escolher é em razão da 

preocupação em não conduzir a um erro sistemático pela natureza específica de um texto 

para  todos  e  pela  ausência  de  um  texto  longo  no  digital  que  fosse  do  interesse  dos 

entrevistados à época da observação. A definição de textos longos era dada por meio do seu 

tamanho, a partir de quatro páginas.

Para a entrevista qualitativa, foi elaborado um questionário com onze questões, uma 

de informações pessoais, seis discursivas e as outras quatro essencialmente objetivas. No 

entanto, se o entrevistador achasse importante, diante de algumas repostas, poderiam ser 

feitos mais questionamentos complementares, o que acrescia no total das informações.

A observação foi pensada como complementar  à  entrevista.  Uma primeira  etapa 

pedia que os participantes  acessassem a internet  e entrassem em sites informativos  que 

costumam  consultar  e,  enquanto  isso,  poderiam  acessar  outros  sites,  se  isto  fosse  seu 

costume. Enfim, a premissa era que buscassem agir da formar mais natural possível dentro 

do seu hábito diário, apesar da situação em si ser “artificial”.
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Toda a parte prática foi gravada. As entrevistas foram gravadas em áudio somente e, 

as observações, em áudio e vídeo. A gravação em vídeo das observações foi feita por um 

programa que permitia que se recordasse a tela do computador,  onde estavam os textos 

lidos e os navegadores de internet usados para acessar os sites informativos. Assim o foco 

era captar a leitura desses indivíduos por meio das suas ações na tela do computador.

Apesar  de  algumas  limitações,  como  o  tempo  necessário  para  se  obter  as 

observações de todos os selecionados e mesmo para encontrar todos eles, entre outras, a 

pesquisa pôde prosseguir e obteve os resultados que serão expostos de forma condensada no 

próximo item.

4- Resultados5

Este  último  item trará,  enfim,  a  interpretação  dos  resultados  obtidos  que,  estão 

dispostos seguindo a linha das três formas de leitura focadas na parte prática: anotações, 

marcas  e  interferências;  consultas;  ordem de  leitura.  Dedicou-se uma quarta  parte  para 

constatações  relevantes,  as  quais  tangem  nosso  assunto,  mas  não  foram  captadas 

intencionalmente.  Vale a pena dizer  que as formas de leitura  não são vistas como atos 

cristalizados, catalogáveis como procedimentos de uma “metodologia de leitura fixa”, ou 

algo do gênero.

Os resultados  indicam que o digital  e  a  leitura  nele  não estão  simplesmente  na 

superfície das vidas dessas onze pessoas. Pensa-se assim devido a alguns pontos. Primeiro, 

porque, boa parte (nove) dos entrevistados apresentaram pelo menos terem sido educados 

com computadores e todos mantêm algum tipo de comunicação escrita, por meio de  sms, 

mensagens nas redes sociais (oito indivíduos) ou e-mails (onze indivíduos). O consumo de 

textos digitais é bastante diverso. São livros (nove entrevistados), artigos (onze), notícias e 

reportagens (nove), blogs (oito), mensagens (onze), revistinhas em quadrinho, enciclopédias 

e sites informativos, difundidos pelos vários momentos do dia a dia, principalmente nos 

ambientes de trabalho (nove) e em casa (onze).  Contudo, as formas de apropriação dos 

textos, no que diz respeito às anotações, marcas e interferências, ainda são “tímidas”, se 

comparadas ao impresso.

Apesar de suas inúmeras funcionalidades, quando o assunto é anotar, o digital não 

domina as preferências, pois dez declararam anotar no texto quando lêem no impresso, mas 

5

 É importante  informar  que  alguns  dos resultados  não  puderam ser  expostos  no  texto devido  à  
ausência de espaço para acomodá-los. Assim, são trazidos aqui aqueles mais importantes para o etendimento 
final.
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somente um declarou anotar no texto quando lê no digital, por propósito de estudo. Desses, 

só nove anotam nos textos impressos que lêem, indicando que a questão está no como eles 

lidam com a leitura no digital e não na ausência do hábito de anotarem. Sobre as anotações 

feitas durante a leitura no digital, a maioria declarou que o faz ou, no editor de texto, caso 

de oito entrevistados, ou em um papel à parte, seis.  Em contrapartida, os mesmos têm o 

hábito de anotar nos próprios textos que lêem, quando estes são impressos.

Pôde-se  observar  que  as  anotações  no  digital  eram  praticamente  inexistentes. 

Mesmo  diante  do  fato  de  quase  todos  anotarem  no  impresso.  Os  leitores  apenas  as 

localizam separadamente, seja em um papel, seis ou, em um editor de texto, oito. Dai, tem-

se, talvez, uma tendência de separação das anotações dos textos que as originaram, o que 

pode também representar a necessidade de novas abordagens ao seu estudo.

A grande maioria, dos entrevistados, dez deles, é daqueles que fazem marcas nos 

textos impressos, mas o digital tem uma parcela significativa, cinco. Outros quatro disseram 

marcar os textos lidos no digital nos editores, geralmente copiam e colam o texto inteiro ou 

trechos e, em cima daquilo, fazem apontamentos, criam textos alterados para estudo.

Nenhuma pessoa afirmou que, atualmente, costuma fazer alguma interferência, uma 

mudança que altere a estrutura física do texto ou seu conteúdo. Já no digital, dez disseram 

fazer algum tipo de interferência em seus textos. Todos, no mínimo, copiavam e colavam 

trechos  dos  textos  para  mexerem nele  completamente  dentro  de  editores.  Alguns  ainda 

tratam de diminuir a fonte, aumentar o espaçamento e separar o texto em tópicos para ler 

estudando.

Quando se trata de consultas, há um predomínio dessas quando se lê no digital, em 

oposição às anotações. Dez declararam ter esse costume. Já os que afirmam fazer consultas 

enquanto lêem textos no impresso são nove, mas esse número deve ser enxergado com 

ressalvas.  Dos nove, cinco afirmaram fazer raramente.  Quatro acrescentaram que fazem 

essas consultas nos computadores. Alguns têm de estar lendo o texto impresso na frente do 

computador para consultarem. Três disseram que só consultam caso seja para traduzir, e 

normalmente  buscam  tradutores  online  ou  dicionários  impressos.  Reunindo  essas 

informações, entendemos que, entre os onze, a própria leitura no impresso acabou sendo 

influenciada pelo digital, pois se pode reparar que uma das formas habituais de se ler no 

impresso  é  fazendo  consultas  no  computador,  seja  ao  ler  diante  dele,  caso  de  dois 

entrevistados.

Para falar de ordem de leitura, é necessária uma reflexão em duas vias, flexionando 

entre os sites informativos e os textos longos. A observação apontou “presenças estranhas” 
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no ambiente dos sites informativos,  como propagandas, diferentes daquelas de jornais e 

revistas.  Este  foi  o  caso  de  quase  todas  as  leituras  dos  sites  de  informativos.  São  os 

“anúncios pop-ups”, que abriam sobre a tela e forçavam o leitor a fechá-los para continuar a 

ler. E não são simples textos, mas clipes animados, coloridos e chamativos, sendo fortes 

fontes de distração. Estão também em volta das páginas e são focados nos interesses de 

compras dos leitores, são os “smart ads”. Houve dois casos de indivíduos que acessaram 

sites de compras por tais mecanismos.

O elemento seguinte  são os “links”,  que não são novidade,  já existiam antes  na 

forma  de  referências  bibliográficas,  índices,  citações,  dialogismos  intertextuais  etc.  A 

distinção que interessa aqui é a facilidade e rapidez com que se acessam outros textos pelos 

links digitais. Certamente, se o leitor tiver interesse, será muito mais fácil para ele aceder a 

outro texto digital do que no impresso, onde ele teria de se deslocar para comprar ou pegar 

o texto emprestado. Nos ambientes eletrônicos, o link está lá, basta clicar. E os links foram 

citados por um entrevistado como motivo de distração.

O terceiro ponto vale para os textos longos e os textos dos sites informativos. Ele 

trata da prática de ouvir música enquanto se lê, uma forma de leitura observada em três dos 

onze. Um quarto também está incluso nessa lista, mas diferentemente dos outros, não ouve 

música, são programas de rádio ou “podcasts”. Tais hábitos estão ligados à característica 

multimidiática  do digital,  portanto,  revelam a  possibilidade  da participação  de  todas  as 

outras mídias no espaço da leitura, criando mesmo uma nova experiência, com a atenção 

dividida.

O quarto ponto é mais um que pode valer para os textos longos, como para os textos 

lidos nos sites informativos, mas só foi observado realmente no segundo. O que se viu foi a 

prática constante de abrir diversas páginas no navegador e, até dois navegadores diferentes, 

e deixar todos abertos, lendo-os. Geralmente, os oito que tomaram essa atitude abriam a 

página  principal  dos  sites  de  notícias  e  liam superficialmente,  depois  selecionavam  as 

matérias  que  lhes  interessavam  e  abriam  as  páginas.  Conforme  o  interesse,  iam 

completando a leitura e passando para as próximas. Às vezes, dentro de uma das matérias 

encontravam outra  e abriam mais  uma aba para esta.  O interessante  é que quase todos 

completavam a leitura da maioria das matérias.          

Esses elementos que se apresentam na tela, somados a outras atividades como cessar 

o facebook e o e-mail, criavam algo parecido com uma “leitura intercalada”, onde o leitor 

acessava  os  sites  de  informação  e,  depois,  os  outros  sites,  indo  e  voltando.  Dois 

entrevistados mostraram, inclusive, que os sites de relacionamentos pautam suas leituras. 
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Um  deles  declarou  ler  sem  problemas  de  concentração  e  desempenho  quando  o  faz 

intercalando com páginas de redes sociais, ouvindo músicas etc. Para um deles, a pausa 

constante é quase uma necessidade.

As observações anteriores talvez ajudem a explicar os números obtidos na oitava 

pergunta do questionário. Os resultados indicaram que seis não costumam ler textos longos 

no digital,  o mesmo número disse perder  a  atenção.  Apenas uma das  participantes  não 

soube dizer se perde ou não a atenção. Dentre os motivos citados estão: o hábito de clicar 

em muitos hiperlinks e acabar se distraindo com outras leituras que surgem; o brilho da tela 

foi citado por três. Um deles ainda declarou que o hábito de anotar e marcar os textos que lê 

é inibido no digital e estes são importantes para manter a concentração no texto. Já outro 

rapaz disse que só perde a atenção quando lê por lazer no digital, apesar de manter o hábito 

de consumir mangás e HQs digitais e já ter lido um livro inteiro na plataforma. Mas os que 

afirmaram terem o hábito de ler textos longos no digital, cinco, têm uma ressalva, todos 

lêem porque são artigos para estudo.

Não é possível dizer que a leitura aqui é plenamente fragmentada, sem profundidade 

e de textos curtos ou trechos, mas a predominância é essa. A leitura de textos longos é 

exceção. Então, se for pela predominância do tipo dos textos lidos no digital, podemos dizer 

que temos o domínio de uma leitura fragmentada, segundo a noção proposta por Chartier. 

Não há uma incapacidade do meio de prover uma leitura profunda com reflexão, mas sim 

uma  preferência  dos  leitores  de  fazê-las  no  impresso,  diversas  vezes  em  razão  de 

dificuldades de atenção e preferência pelo contato com o texto para nele gravar, marcar, 

anotar e rabiscar.

Tem-se duas últimas constatações. A primeira é a noção do contexto complexo em 

que  se  “formam”  as  leituras,  dependente  de  uma  conjunção  de  fatores  observados:  as 

rotinas;  os locais  em que se lê;  as posturas físicas;  os objetivos de leitura,  se para um 

trabalho, se para lazer; as preferências pessoais de cada leitor; as condições práticas de um 

suporte e, quem sabe, outros. Fato que dificulta a divisão esteriotipada dos leitores, como 

foi o caso das famosas leituras extensivas e intensivas.

A última constatação é, na verdade, o relato de uma atitude que se mostrou comum: 

a leitura acompanhada pelo cursor do mouse. Seis indivíduos mostraram essa atitude, com 

manifestações nos dois tipos de texto. Este gesto manifestou-se de dois jeitos, um era o 

simples acompanhar da linha com a seta do mouse e, a segunda, envolvia clicar e destacar 

temporariamente trechos. Na tela, os dedos são substituídos pelo cursor do mouse, que vai 

destacando o texto. Mas o cursor do mouse junto do teclado substitui também as outras 
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ferramentas de leitura: o lápis, a borracha, a caneta o marca-texto e etc. É também por ele 

que o leitor tem “contato” com este texto imaterial. 

Considerações Finais

Tudo  o  que  se  obteve  ao  interpretar  os  resultados  da  parte  prática  da  pesquisa 

permite  entender  que  há  mudanças  nas  formas  de  leitura  presentes  nesse  grupo  de 

indivíduos. No entanto, deve-se considerar que se apresenta, na perspectiva global, uma 

leitura dual,  onde as formas conhecidas  no impresso têm seu espaço ao lado dessas do 

digital  e  mesmo se misturam.  Há um “equilíbrio”  entre  as duas,  cada um dos suportes 

assume  papéis  sem  regras  fixas,  mas  com  predominâncias  de  um  ou  de  outro  para 

determinadas leituras, que se constituem nas formas observadas.

O primeiro ponto que sustenta essa posição é o fato de os textos digitais já fazerem 

parte  das  leituras  dessas  onze  pessoas  em vários  níveis.  De  fato,  os  onze  foram  pré-

selecionados por terem hábitos de leitura no digital, mas o que se mostra aqui é a grande 

relevância desse no cotidiano de cada um, tanto pelo uso cedo do digital, como pela difusão 

dessa na comunicação diária (e-mails,  sms etc.) e a diversidade do consumo que, mesmo 

que muito limitado quanto a literatura, não significa sua inexistência ou impossibilidade.

O segundo ponto e o mais importante é a simples modificação de atitudes muito 

comuns nas leituras, como as consultas, as quais mostraram serem feitas em fontes textuais 

digitais, inclusive ao se ler no impresso. Outro exemplo é a das anotações, que passaram a 

ser realizadas não unicamente no papel ou nas laterais dos textos lidos, agora, transitam 

para editores  e,  além disso,  têm se separado dos textos  que as originaram,  pelo menos 

daqueles digitais. Essas se misturam com as interferências, pois um texto pode ter seu corpo 

copiado em parte ou na íntegra e transformado para atender às necessidades de estudo ou 

trabalho. E não é possível esquecer da relação de seis dos nossos entrevistados com esta 

atitude bem particular de acompanhar o texto com o cursor do mouse e por ele manter a 

atenção. Não se pode ignorar as leituras intercaladas, que compreendem a apreensão de 

inúmeros textos simultaneamente, além de serem acompanhadas pela consulta de e-mails e 

redes  sociais,  as  quais  podem  ser  nada  menos  que  uma  manifestação  desse  “ler 

fragmentado” defendido por Chartier.

 Apesar  do  parecer  afirmativo:  “sim,  observou-se  transformações  nas  formas  de 

leitura”, por enquanto, não se e pode dizer até onde irão estas mudanças, e até que ponto a 

dita tripla revolução da leitura afetará o grupo estudado.
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