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Resumo: 

Nas culturas ocidentais assentadas na lógica de redes tecida na internet, presenciamos uma 

transformação no que tange ao suporte, à técnica de produção textual e às novas possibilidades 

de receber, apropriar-se e interagir com a textualidade digital, parecendo contribuir para uma 

gradual instauração de novas maneiras de ler.  Este trabalho tem como objetivo principal 

investigar as práticas de leitura, navegação e pesquisa empreendidas por estudantes de cursos de 

formação de professores ao desenvolverem buscas temáticas de cunho acadêmico em sites da 

internet. Para tanto, foram realizadas pesquisas na Pontifícia Universidade Católica do Rio de 

Janeiro e na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro tendo como referência dois tipos 

de estudo: o que busca compreender as características e dinâmicas socioculturais subjacentes às 

redes interativas da internet, pautando-se principalmente em Manuel Castells; o que se dedica à 

natureza multifacetada do hipertexto, baseando-se em George Landow, Jay Bolter, entre outros 

autores. Para completar o estudo teórico houve necessidade de que se precisasse à conceituação 

do termo cunhado de leitura-navegação, recorte necessário para a constituição de um dos focos 

das pesquisas, e de que se compreendesse as estratégias de busca e apropriação do conteúdo 

informacional da internet. A partir de âncoras teóricas tais como Leslie Whitaker, Andréa 

Garavaglia, Séraphin Alava e Lucia Santaella e, sobretudo, nos estudos de Roger Chartier, o 

trabalho adotou como premissa básica, a fusão entre os conceitos de leitura e navegação para 

que a pesquisa em ambientes digitais possa se efetivar. As pesquisas usaram como desenho 

metodológico investigações de caráter qualitativo, tendo como instrumentos de coleta de dados 

o questionário, a observação, a captura e a gravação do percurso de leitura-navegação pelo 

programa Snagit e a entrevista empreendida com os sujeitos investigados, para que fossem 

atingidos os objetivos propostos. Os dados colhidos a partir dessas estratégias produziram um 

corpo de conhecimentos sobre as ações de leitura-navegação e de pesquisa de uma amostra 

intencional de 10 universitários pertencentes a cada instituição investigada, analisadas 

individualmente, comparadas entre si e, confrontadas com as considerações dos autores acima 

apontados. Como desdobramento dessa análise, algumas estratégias de leitura-navegação e de 
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pesquisa foram identificadas, dando a impressão de que estão sendo (re)inventados pelos jovens 

estudantes. Os resultados alcançados nas pesquisas mostram e reforçam a idéia de que a 

apropriação da textualidade digital delineia novos modos de ser leitor na contemporaneidade. 

Coexistem no espaço real e no virtual nos quais transitamos, diferentes suportes e gêneros 

textuais, uma variedade de modalidades de leitura adotadas por leitores diversos que 

reproduzem convenções e valores, mas, ao mesmo tempo, demonstram sua capacidade inventiva 

nas maneiras de ler, pesquisar e construir sentidos. Dependendo do contexto e das 

características do objeto lido o leitor irá recorrer a diferentes estratégias de leitura que serão 

alternadas e adaptadas de acordo com as suas experiências, necessidades e interesses. Um 

enfoque complexo e ampliado que relaciona leitor, leitura e texto parece brotar da dinamicidade 

desse processo. 

Palavras-chave: 

Formação de professores, internet, leitura-navegação. 

 

Introdução 

Nas culturas ocidentais assentadas na lógica de redes tecida na internet, presenciamos uma 

transformação no que tange ao suporte, à técnica de produção textual e às novas possibilidades de 

receber, apropriar-se e interagir com a textualidade digital, parecendo contribuir para uma gradual 

instauração de novas maneiras de ler.  No que tange às práticas socioculturais produzidas na internet, 

mas igualmente percebido em relação a outras tecnologias, a sociedade em geral tem conquistado a 

possibilidade de transformá-la, experimentando, apropriando-se e imprimindo suas marcas através dos 

diversos usos que faz dela, destacando-se os processos de criação de novos modos de ser leitor e tecer 

leituras em suas redes. 

No modo informacional de desenvolvimento das sociedades atuais, especialmente as ocidentais, o 

conhecimento e a informação constituem a principal fonte da produtividade, através de um ciclo eficaz 

no qual a ação de conhecimentos sobre os próprios conhecimentos desencadeia o processo produtivo. 

Paralelamente, os conhecimentos tecnológicos e a aplicação da tecnologia atuam na melhoria da 

geração de conhecimentos e no processamento da informação.  

Um dos aspectos centrais da revolução tecnológica que estamos vivendo refere-se aos usos das 

tecnologias da informação, processamento e comunicação nos diversos segmentos da sociedade.  

Nesse sentido, o que principalmente caracteriza a revolução tecnológica atual é a aplicação de 

conhecimentos e de informação para a geração de novos dispositivos de processamento, comunicação 

da informação e conhecimento em um movimento dinâmico no qual inovações engendram novos usos 
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e usuários podem tornar-se criadores e agenciadores de novas práticas sócio-culturais constituindo um 

ciclo de realimentação ininterrupto (Castells, 2006).  

Cada vez mais a internet, compreendida como plataforma de vida (Nicolaci da Costa, 2006), vem se 

tornando propícia para fusões virtuosas entre culturas, conceitos, atividades, mídias, etc. Se 

observarmos com atenção, esse fenômeno ganha concretude quando, por exemplo, estamos diante de 

um usuário/internauta que realiza multitarefas ao percorrer as infovias da rede, ou seja, ouve música, 

interage teclando com distintas comunidades virtuais, assiste um vídeo, digita textos, produz um 

gráfico, ou seja, lê e combina textualidades diversas. Concomitantemente, esta plataforma de vida, 

para além de tecnologia instrumental, representa uma rede de comunicação global resultante de 

práticas sociais distintas criadas pela humanidade. E são essas práticas sociais que engendram novos 

usos e sentidos que se desdobram em atividades sociais, culturais, econômicas e políticas construídas 

em torno dela. 

Todavia, apesar da crescente difusão e do potencial de transformação que a internet possui, faz-se 

necessária uma ampliação das condições de compreensão da sua linguagem e lógica para um maior 

número de usuários, viabilizando uma apropriação de suas nuances e meandros mais sutis. Para tanto, 

a compreensão sobre o que procurar e como usar a informação disponível na internet torna-se cada vez 

mais essencial para se transitar em suas infovias. Nesse sentido, a crescente disseminação da internet 

em diversos domínios da atividade e experiência humana aponta para a premente importância dos 

setores educacionais desenvolverem iniciativas efetivas, no sentido da ampliação das condições de 

compreensão de sua linguagem e lógica para um maior número de estudantes e, principalmente, 

educadores, viabilizando a tão propalada inclusão digital. 

Considerando as questões anteriormente apontadas,  neste texto pretendo compartilhar parte dos 

estudos e reflexões decorrentes dos percursos de pesquisa realizados na Pontifícia Universidade 

Católica do Rio de Janeiro (2009)  e na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (2011), que 

tiveram como principal eixo de articulação e objetivo central investigar as práticas de leitura-

navegação e de pesquisa empreendidas por estudantes de cursos de formação de professores ao 

desenvolverem buscas temáticas de cunho acadêmico em sites da internet.  

Como desdobramento desses percursos investigativos, alguns estilos e estratégias de leitura-navegação 

foram identificados, dando a impressão de que estão sendo (re)inventados pelos jovens universitários, 

enfatizando a ideia de que a apropriação da textualidade digital está delineando novos modos de ser 

leitor na contemporaneidade. 

 

Dinâmicas socioculturais presentes na internet 
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No contexto atual, de acordo com Castells (2006), a internet está se transformando cada vez mais na 

rede das redes, ou seja, em uma rede flexível e em expansão que abarca outras redes, dentro da qual 

diferentes coletivos humanos movidos por interesses diversos vêm construindo modos de viver, 

comunicar e disseminar informações, abrangendo variadas expressões culturais. 

Se analisarmos atentamente a facetas socioculturais que compõem a internet, observaremos que esta 

rede interativa vem se expandindo não só em termos das redes interconectadas como também em 

relação ao número de aplicações. Ademais, tanto a arquitetura técnica quanto a organização social e 

institucional da internet caracterizam-se predominantemente pela abertura. E foi por intermédio dessa 

característica que a internet se desenvolveu autonomamente, na medida em que seus usuários 

passaram a se tornar também produtores e artífices da rede. 

Novos usos da tecnologia, bem como as modificações reais nela introduzidas, são transmitidos 

de volta ao mundo inteiro, em tempo real. Assim, o intervalo entre o processo de aprendizagem 

pelo uso, e de produção pelo uso, é extraordinariamente abreviado, e o resultado é que nos 

envolvemos num processo de aprendizagem através da produção, num feed-back intenso entre 

a difusão e o aperfeiçoamento da tecnologia. (Castells, 2003, pp.28) 

Castells (2003) também ressalta que por meio da interatividade baseada na possibilidade de 

acessarmos e combinarmos uma multiplicidade de textos, imagens e sons, modos de expressão 

simbólica encerrados no sistema multimídia que a internet abarca, experiências socioculturais cada vez 

mais distintas estão sendo compartilhadas e construídas. 

Com as redes interativas que abrangem as diferentes expressões culturais existentes no mundo da 

multimídia, abre-se o caminho para que um hipertexto digital personalizado possa ser construído por 

cada um de nós. Mas o que vem a ser esse hipertexto gigantesco propiciado pela internet, que engloba 

expressões culturais diversas captadas pela linguagem multimídia? 

 

Tramas do hipertexto tecidas nas redes interativas 

Landow (2006) concebe predominantemente o hipertexto digital como uma composição de blocos de 

textos, imagens ou sons unidos por janelas eletrônicas acionadas por meio de ligações ou links que os 

conectam, possibilitando múltiplas trilhas em uma textualidade aberta, inacabada e representada pela 

rede. De acordo com o autor, a hipermídia, interconectada ao hipertexto, expande a noção de texto 

para além do código escrito, abarcando também a informação visual, o som e a animação. Assim, para 

Landow, o hipertexto une a informação verbal a não verbal, incluindo uma diversidade de linguagens. 

Na visão de Landow, os hipertextos digitais demandam do leitor uma participação mais ativa, ou seja, 

uma leitura na qual ele pode, ao percorrer seus links, selecionar e encontrar todos os tipos de textos 
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que deseje realizar em sua tela, para escrever sua versão a partir de diversos materiais encontrados na 

internet. Essa dinâmica pró-ativa viabilizada pelo ambiente digital, pode, por sua vez, suscitar um 

“embaçamento das figuras do leitor e do autor” (2006, pp. 4), na medida em que a autoria do discurso 

tende a ficar obscurecida, por ambos participarem parcialmente da construção do hipertexto, o autor 

criando e inserindo os blocos de textos e links, e o leitor decidindo quais deles deseja ler a partir de sua 

navegação pelos caminhos oferecidos pela rede. 

Sob a mesma ótica de Landow (2006), Bolter (2000, 2005 apud Komesu) ressalta o papel mais ativo 

do leitor diante da hipertextualidade digital. Em uma de suas proposições visionárias, Bolter imagina 

inclusive o surgimento de uma geração de wreaders [resultante da fusão entre writer (escritor) e reader 

(leitor)] muito mais atuantes ao intervirem na textualidade digital, tanto acrescentando links  

(interconexões ou nexos), como apagando o texto. Essa intervenção mais ativa, de acordo com Bolter, 

torna o leitor um coautor responsável pela textualidade que passa a ser escrita com a intervenção de 

suas mãos. 

Landow (2006) e Bolter  (2000, 2005 apud Komesu), reconhecem e salientam e natureza não linear do 

hipertexto digital. Para estes pesquisadores é por meio da flexibilidade propiciada pelos sistemas de 

ligações interconectados que a textualidade em expansão se interliga.  Uma vez que sua construção é 

baseada em múltiplas trilhas, esse dispositivo oferece ao leitor/usuário diversas possibilidades, a partir 

das opções oferecidas, de criar a sua própria trilha de apreensão do conteúdo informacional da rede, 

muitas vezes distinta da realizada pelos pares que possuam os mesmos objetivos iniciais. 

As janelas eletrônicas (links) conectam blocos de textos exteriores a um trabalho – assim como 

elas conectam blocos de texto no mesmo trabalho. Por exemplo, comentários sobre o trabalho 

feitos por um outro autor. Outro exemplo seriam os textos paralelos, ou os textos contrastantes 

com o trabalho acima mencionado. Agindo dessa forma, as janelas eletrônicas criam um texto 

que é experimentado de uma forma não linear ou mais propriamente de forma multilinear, ou 

multisequencial. (Landow, 2006, pp. 3)[tradução livre]1 

 Tendo como base o conceito de hipertexto e especificamente sua natureza  não linear,  articulados a 

principalmente a abordagem teórica proposta por Chartier (1999, 2002, 2003),  tornou-se possível 

identificar pontos de articulação entre a leitura e a navegação, dois conceitos que explicitam a maneira 

pela qual o leitor/usuário acessa e se apropria das informações disponibilizadas nas redes hipertextuais 

digitais.  

 

                                                           
1Eletronic links connect lexias external to a work – say, commmentary on it by another author or parallel or 
contrasting texts – as well s within it a thereby create text that is experienced as non-linear, or, more properly, as 
multilinear or multisequential (Landow, 2006, pp.3) 
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 Os percursos da leitura-navegação tecidos em rede   

Se observarmos nosso entorno socicultural, cada vez mais atentaremos para o fato de que a internet 

vem se tornando um contexto propício para fusões virtuosas entre culturas, conceitos, atividades, 

mídias, etc. Esse fenômeno ganha concretude quando, por exemplo, estamos diante de um usuário-

internauta que realiza multitarefas ao percorrer as infovias da rede, ou seja, ouve música, interage 

teclando com distintas comunidades virtuais, assiste ao vídeo, digita textos, produz um gráfico, ou 

seja, lê e combina textualidades diversas. 

Dentre as fusões conceituais que estão emergindo nesses ambientes a partir da interação entre os 

usuários-internautas que se propõem a mutitarefas e os hipertextos digitais, destaco a fusão entre os 

conceitos de leitura e navegação nas redes digitais. 

Para explicitar por que os tomo como conceitos relevantes em meus estudos, me afilio as ideias e 

proposições apresentadas por Roger Chartier, autor que, partindo dos estudos sobre as práticas de 

leitura decorrentes da interação com a textualidade digital, tem deixado transparecer essa possível 

fusão. 

 Em seus estudos (1999, 2002, 2003), Chartier tem procurado investigar e compreender, a partir do 

cotejamento dos diversos eventos constitutivos da longa história da cultura escrita, as transformações 

decorrentes da revolução do texto digital com as quais convivemos atualmente. Nesta perspectiva, 

enfatiza que a revolução do texto eletrônico que estamos presenciando na contemporaneidade é, 

simultaneamente, uma revolução relacionada à técnica de produção dos textos, uma revolução do 

suporte escrito e uma revolução das práticas de leitura. 

O autor ressalta que, com a nova técnica de produção, se desfaz a questão da contiguidade física que 

reúne diferentes textos impressos ou manuscritos num único suporte, como a observada em relação ao 

códex (livro composto de folhas dobradas, reunidas e encadernadas). Dá-se lugar a uma distribuição 

textual não linear, móvel, maleável e aberta. O conceito que representa esse mundo textual sem 

fronteiras é o de elo (2002, pp. 109), marcado por uma operação que relaciona diferentes unidades 

textuais (imagens, textos, sons) associadas pelo gesto instaurador do leitor /usuário. 

 Pautando-me, sobretudo, no enfoque proposto por Chartier, considero bastante promissora a 

possibilidade do leitor, usuário da rede, acessar, conhecer e, desejando, poder apropriar-se da riqueza 

do patrimônio textual que ela congrega, em um único suporte. Todavia, ressalto que, se ao mesmo 

tempo a humanidade está se aproximando cada vez mais da tão imaginada “biblioteca universal” 

(Chartier, 1999, pp. 117), por outro lado, ela também se encontra envolvida por uma rede hipertextual 
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digital abundante e caótica, que demanda de cada leitor / usuário uma ação prudente, crítica e seletiva 

para lidar com o excesso informacional que a mesma abriga. 

Em relação à  coautoria  presente na apropriação da textualidade digital, Chartier (1999) deixa claro 

em seus estudos que a natureza não linear, aberta, móvel e maleável, que a distingue dos outros 

suportes textuais pertencentes à longa história da leitura, permite mais do que nunca que o 

leitor/usuário manuseie e intervenha “no coração, no centro” (pp. 91) desse novo portador textual, 

fazendo as intervenções e tessituras de um texto original, cujos sentidos podem ser bem diferentes dos 

propostos pelo autor/autores que conceberam as unidades textuais disponibilizadas na rede.  

 Coadunando com os  estudos desenvolvidos por Chartier,  Santaella (2004) expõe duas ideias que 

evidenciam uma junção entre os conceitos de leitura e navegação. Primeiramente, a autora pressupõe a 

necessidade de uma atividade nômade para que o leitor possa construir uma leitura hipermidiática, que 

junte, mediante uma lógica associativa, fragmentos textuais, requerendo, para tanto, uma sintonia entre 

os movimentos de ler e de navegar. Ademais, a autora enfatiza a presença da subjetividade do leitor 

como base constitutiva da leitura-navegação a ser desenhada pelo leitor-navegador. Ou seja, na visão 

da autora, cada leitor, movido por mapas cognitivos personalizados e intransferíveis, conduz sua 

leitura-navegação dentro de uma lógica que lhe é peculiar. 

Seguindo a trilha delineada sobretudo por Chartier e Santaella, dentre outros autores, minhas reflexões 

teóricas somadas às pesquisas realizadas me levam a afirmar que o processo de recepção, interação e 

apropriação das informações oferecidas em hipertextos digitais está requerendo do leitor/usuário o uso 

concomitante e inter-relacionado da leitura e da navegação. Mas, como este fenômeno vem se 

corporificando nos usos e apropriações que os jovens estão empreendendo na contemporaneidade? 

 

Estilos e estratégias de leitura-navegação e pesquisa emergentes nas redes digitais 

A articulação dos estudos teóricos desenvolvidos com os resultados das trajetórias investigativas 

realizadas com dois grupos compostos, cada um, por dez jovens universitários participantes das 

pesquisas desenvolvidas na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (2009) e na 

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (2011) me permitiu delinear com mais nitidez o 

conceito de leitura-navegação. Além destas pesquisas propiciarem uma base conceitual que 

investigasse as possíveis relações entre leitura, navegação e leitor no âmbito da internet, ambas 

possibilitaram uma análise comparativa das especificidades e recorrências encontradas nos processos 

de leitura-navegação e de pesquisa observados, bem como o agrupamento deles por estilos de leitura-

navegação. Como desdobramento dessa análise, alguns estilos e estratégias de leitura-navegação 

foram identificados, levando-me a afirmar que estão sendo (re)inventados pelos jovens da 

contemporaneidade. 
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As pesquisas realizadas usaram como desenho metodológico investigações de caráter qualitativo, 

tendo como instrumentos de coleta de dados o questionário, a observação e a entrevista empreendida 

com os sujeitos investigados. Optei por realizar processos investigativos com uma diversidade maior 

de instrumentos de pesquisa para que fossem expandidas as possibilidades de ampliar meu olhar 

investigativo sobre os percursos e as estratégias de leitura-navegação dos jovens pesquisados e, assim, 

pudesse atingir os objetivos previstos na pesquisa. Dessa forma, com base nos instrumentos citados 

acima pude fazer um registro e uma análise amiúde de toda a experiência realizada. 

Para determinação dos sujeitos da pesquisa, optei por uma amostra intencional de universitários 

pertencentes a cursos de graduação, a fim de que estes me dessem uma amplitude de opções para 

melhor investigar o que é particular em cada um deles, em seus meios de agenciamento e de interação 

com a variedade textual presente nos sites pesquisados, independente do curso ou período de formação 

a que pertenciam. Nesse sentido, substitui a quantidade de informantes e sua expressividade numérica, 

próprias da pesquisa quantitativa, por uma amostra intencional de natureza qualitativa, através da qual 

pude construir um contato mais próximo com os jovens pesquisados, ampliando meu campo de visão 

sobre as experiências desenvolvidas. 

Ressalto que toda a condução da experiência ficou sob a minha inteira responsabilidade, o que 

favoreceu a aproximação com cada participante e um maior aprofundamento em relação à captação 

dos dados ao longo de todo o processo. 

A aplicação desse caminho metodológico se deu a partir das seguintes constantes de enquadre: 

� Primeiro momento: apresentação da pesquisadora e do objetivo da pesquisa. 

� Segundo momento: aplicação do termo de consentimento da pesquisa.  

� Terceiro momento: aplicação do questionário inicial. 

� Quarto momento: desenvolvimento da atividade de leitura-navegação e pesquisa. 

o Propus a atividade disparadora da experiência apresentando a seguinte questão: a 

partir de um tema de estudo de seu interesse, faça uma busca e pesquisa em sites da 

internet, percorrendo e lendo os conteúdos informacionais que lhe sejam úteis. 

o Deixei cada participante à vontade em relação ao tempo ocupado para a busca, 

solicitando apenas que me avisassem ao término da atividade. 

 

� Quinto momento: realização da entrevista 

Após o desenvolvimento da atividade disparadora da experiência, realizei a entrevista em 

profundidade tendo como referência o registro no caderno de campo dos símbolos e/ou palavras-
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chaves resultantes da observação do processo de leitura-navegação. Solicitei, então, que o jovem 

explicasse o passo a passo da busca realizada na internet, bem como explicitasse os detalhes 

pertinentes a sua prática cotidiana de pesquisa na rede. Além disso, procurei abordar em todas as 

entrevistas alguns tópicos relacionados ao objeto de investigação, que foram: 

� Qual o seu sentimento em relação à leitura na tela do computador? 

� Como você avalia a questão da confiabilidade em relação aos conteúdos informacionais 

contidos nos sites? 

� Em sua opinião, o uso de linguagens diversificadas pelos sites (textos escritos, imagens, 

gráficos, sons e vídeos) favorece a compreensão do conteúdo informacional proposto? 

� Você tem receio de se perder durante suas buscas na internet? 

 

Ao final desse processo, identifiquei alguns estilos de leitura-navegação que nomeei de acordo com 

suas características predominantes. Ademais, busquei identificar os possíveis pontos de aproximação e 

de distanciamento entre os estilos e estratégias de leitura-navegação encontrados em minha pesquisa e 

os estilos e estratégias apontados pelos pesquisadores investigados. 

A análise das experiências de leitura-navegação desenvolvidas pelos jovens investigados permitiu-me 

reuni-los em dois grandes grupos com estilos on-line diferentes de ser leitor-navegador: o que usa a 

leitura-navegação de ida e volta e aquele que adota a leitura-navegação de aba em aba. 

Nesses grupos, apesar de ter identificado marcas de singularidade em cada jovem observado, de um 

modo geral, encontrei uma atitude proativa na escolha das trilhas, dos links e dos sites, que estavam de 

acordo com seus interesses. 

Em síntese, os estilos de leitura-navegação identificados foram caracterizados da seguinte maneira: 

a) Leitura-navegação de ida e volta – Toma como base inicial de navegação um site de busca, talvez 

levado pela necessidade de ter um ponto de ancoragem para o qual retorna quando a rede se complica 

ou quando esgota a possibilidade de seguir adiante. Assim sendo, transita pela rede por meio de 

avanços e retrocessos, com aplicação de estratégias de leitura tais como a seleção, varredura, 

verificação, entre outras, realizando um percurso de entrelaçamento e apropriação de informações, 

marcado, porém, pelo retorno a esse ponto de partida sempre que redireciona sua busca.  

b) Leitura-navegação pulando de aba em aba - Percurso multilinearizado, pluritextual de apropriação 

de informações, no qual o leitor-navegador pula de aba em aba, movido por um objetivo ou por 

objetivos diversos – relacionados ou não. Ele pode usar esse estilo de leitura-navegação para realizar 

uma tarefa com mais profundidade, consultando várias fontes; como busca de diversas informações 
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referentes a um único tema e objetivo; como busca de diversas informações referentes a temas e 

objetivos distintos; para comparação de informações e, enfim, relacionadas a um tema gerador para 

sanar dúvidas.  

Além desses estilos de leitura-navegação, os jovens investigados informaram que também costumam 

realizar atividades ao mesmo tempo, cujos interesses são de outra ordem, como por exemplo, abrir o e-

mail, o MSN, o Facebook, ouvir uma música e fazer uma busca temática para atender a multitarefas. 

Assim sendo, seja guiado por algum norte, o fato desse processo ser marcado por deslocamentos 

através das abas abertas associadas também ao uso de estratégias de leitura tais como seleção e  

verificação, entre outras, talvez represente um percurso reticular mais complexo do que observado no 

estilo de leitura-navegação de ida e volta. Penso que esse modo de leitura-navegação permite ao leitor-

navegador se desprender mais, se lançar mais, porém, por outro lado, também não descarto a hipótese 

de levá-lo a uma dispersão maior, sobretudo se a busca central não é tão significativa.  

Acredito que os estilos de leitura-navegação encontrados nas pesquisas realizadas não sejam os únicos 

forjados pelos usuários que trafegam pelas redes, e que, conforme alguns jovens participantes 

afirmaram, diferentes estilos de leitura-navegação podem estar sendo reinventados e adotados a cada 

momento, de acordo com os interesses e objetivos do leitor-navegador. 

 

Reflexões finais 

Se observarmos alguns espaços educativos, ainda nos depararemos com a perpetuação de práticas 

bastante inadequadas de pesquisa que tendem a instaurar a lógica do copiar e do colar entre seus 

estudantes. Entretanto, a partir das experiências de leitura-navegação e pesquisa de informações 

analisadas nas duas universidades investigadas, parece que a revolução provocada pela textualidade 

digital, juntamente com a intervenção efetiva de professores mediadores no processo de aprendizagem 

de seus estudantes podem estar contribuindo para uma apropriação inventiva por parte das diversas 

comunidades juvenis que, a meu ver, vêm demonstrando uma notável capacidade de produzir novos 

usos e estratégias de leitura-navegação para lidar com o que encontram nas redes hipertextuais.  

Aliás, como pude verificar através das experiências de leitura-navegação realizadas pelos jovens 

investigados, assim como através de seus relatos, a natureza multissemiótica da internet pode estar 

gerando a reconfiguração e a diversificação das formas de compreensão de conteúdos informacionais 

de diferentes campos de estudo, por permitir a convergência de todas as mídias em um só suporte, 

engendrando caminhos alternativos que permitam ao estudante/leitor/navegador construir uma 

aprendizagem mais significativa nesses percursos pelas infovias da rede hipertextual.  
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Constatei, através da análise crítica de minhas investigações e estudos, que está rompida a ideia de que 

as práticas culturais de leitura construídas pela humanidade são simplistas, lineares e 

descontextualizadas. Hoje, nas práticas dos leitores-navegadores digitais, revelam-se continuidades e 

descontinuidades presentes e incontestáveis.  

Nos tempos atuais, coexistem, tanto no espaço real como no digital nos quais transitamos, diferentes 

suportes e gêneros textuais, uma variedade de modalidades de leitura adotadas por leitores diversos 

que, por meio dos usos da textualidade lida, reproduzem (ou se rebelam contra) normas, convenções, 

valores e costumes, mas, ao mesmo tempo, demonstram sua capacidade inventiva nas maneiras de ler 

e construir sentidos.  

Dependendo do contexto gerador da leitura (imerso em práticas culturais concretas) e das 

características do objeto lido (englobando a técnica de produção textual e as estruturas e formas dos 

suportes), o leitor-navegador  recorre a diferentes estratégias de leitura-navegação que são alternadas e 

adaptadas de acordo com suas experiências, conhecimentos prévios, necessidades e interesses. Um 

enfoque complexo e ampliado que relaciona leitor, leitura e texto parece brotar da dinamicidade desse 

processo. 

Nessa perspectiva, a leitura-navegação com fins de pesquisa se dá sempre que a construção das redes 

hipertextuais digitais torna viável ao leitor-navegador a exploração de suas diversas rotas, dispostas de 

maneira labiríntica, mas ligadas por nós ou elos que, por seu turno, contém outras redes e outros nós, 

sendo uma estrutura de navegação com diferentes possibilidades textuais (imagens fixas e animadas, 

linguagem escrita, sons, etc.) que permitem que os conteúdos informacionais sejam lidos e 

apreendidos. Porém, para que seja possível compreender melhor os processos de leitura-navegação 

que estão sendo forjados na contemporaneidade, ainda há um longo caminho a se percorrer nesse 

terreno fértil e aberto a novas pesquisas. 
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Resumo: 

Problemática: 

La educación en ciencias y en particular la Química, ha expuesto diversas estrategias para 

favorecer el aprendizaje de sus conceptos, con una premisa, que cada vez más se requiere que el 

estudiante tenga una visión más estructurada de la realidad y de los fenómenos que lo rodean. 

Es común encontrar en los estudiantes, desinterés, mala conceptualización y exigencias de 


