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RESUMO 

 

Apresenta os resultados da pesquisa realizada com 40 jovens, participantes de projetos sociais 

de inclusão digital, implantados pelo Governo Federal, na periferia de Fortaleza – Ceará, 

chamados “Casa Brasil”. Como estratégia metodológica partiu-se da pesquisa-ação por meio 

da realização de oficinas, mediando à navegação em portais de bibliotecas e museus virtuais. 

Objetiva analisar a leitura feita pelos sujeitos participantes sobre o que é apresentado na 

Internet, levando em consideração o seu uso cotidiano e acesso pelos jovens. Os resultados da 

pesquisa possibilitaram concluir: é notório o desconhecimento desses sujeitos sobre a 

existência de tais conteúdos na web (bibliotecas e museus) e ainda o fascínio gerado pela 

pluralidade de temas e imagens apresentados aos mesmos. Observa-se, portanto, que há  

interesse por parte dos jovens, porém, são percebidas a ausência pedagógica e a inexistência 

de projetos, que contemplem abordagens de leitura ampliadoras da democratização do saber 

no ciberespaço.  Mesmo sabendo que, no campo da educação, muitos são os estudos 

contemporâneos sobre a importância das tecnologias na formação do educando, ainda há 

muito caminho a percorrer neste sentido. 

 

Palavras-chave: Museus e bibliotecas virtuais. Leitura na Internet. Mediações de leitura. 

Formação do leitor e Internet. 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

Este texto visa apresentar os objetivos, os percursos metodológicos e os resultados da 

pesquisa intitulada: LEITURA, MEMÓRIA E PATRIMÔNIO DIGITAL: representação 

e poética do espaço em meio virtual, realizada entre os anos de 2008 e 2009, na 

Universidade Federal do Ceará. Como objetivo principal da pesquisa, buscou-se analisar os 

elementos presentes no que é “dado a ler” no ciberespaço, por meio dos museus e bibliotecas 

digitais. Partiu-se da perspectiva de compreender as representações de leitura e apropriações 

do saber de jovens leitores, moradores da periferia de Fortaleza - Ceará, participantes de 

projetos sociais voltados para processos de inclusão digital.  

A partir do fenômeno da patrimonialização digital, da representação do texto e da 

imagem no ciberespaço, trabalhou-se com a percepção do sujeito leitor ao ser apresentado aos 

acervos de bibliotecas e museus em meio virtual. Especificamente com a apreensão imediata 

do objeto e da leitura que se realizou naquele momento, instigada pela ação do pesquisador. 
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Neste sentido, ressalta-se  a relevância do poder multiplicador das tecnologias de informação 

e comunicação que, a cada momento, faz os indivíduos se depararem com novas linguagens, 

novas ferramentas, novas formas de expressão e comunicação.  

Esta perspectiva de estudo busca interagir abordagens contemporâneas relativas ao 

conceito de leitura, memória e patrimônio digital, sobretudo ao que se refere às apropriações 

do “... que é dado a ver, a ler e a fazer”.
1
 No percurso, procurou-se identificar conceitos 

relativos ao fenômeno de patrimonialização presente no ciberespaço, relacionando-o à 

tentativa de popularização da leitura do documento em meio digital. 

 

2 PERCURSOS TEÓRICOS 

Em entrevista publicada no jornal Folha de São Paulo (2008), Umberto Eco criticara o 

modo como a Internet vem afetando a troca de informação na contemporaneidade. Fato que  

provoca, segundo ele, a perda da memória. O que pode ocorrer desde a impossibilidade de 

lembrarmos um simples número de telefone ou o desaparecimento de laços afetivos e 

identitários com o passado. Para o semiótico italiano, “a memória é nossa identidade, nossa 

alma, se você perde a memória hoje, já não existe alma; você é um animal.”  

Por outro lado, nunca se falou tanto em preservação e acesso à memória como nos 

tempos atuais, pois é ela que articula o tempo e o espaço do presente em sua  relação com o 

passado. O fenômeno da patrimonialização e a disponibilidade da obra em meio digital 

constituem-se importantes aliados tanto para a salvaguarda da memória quanto para a 

democratização do conhecimento e de suas diferentes formas de acesso, facilitando a 

diminuição de fronteiras entre os povos, memórias e culturas. 

 De modo interdisciplinar, estudos sobre a patrimonialização digital tornaram-se foco 

em diferentes áreas do conhecimento. Dessa forma, importantes diálogos se cruzam, sob 

múltiplas abordagens, especificamente no campo da História, das Ciências Sociais e da 

Ciência da Informação. 

Ao termo patrimônio, com o passar dos tempos, foi-se adicionando diferentes 

dimensões: natural, cultural, histórico, familiar, material, imaterial, jurídico, econômico, 

ecológico etc. Trata-se de palavra originada do latim pater remetendo, em primeiro momento, 

à herança ou legado deixado de pai para filho. Em sentido mais amplo, passou a ser utilizado 

também como bem (jurídico), riqueza (econômico), de um país (nacional), preservação da 
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memória (histórico), das tradições e das artes (cultural e imaterial), testemunhos de fé e de 

sacralidade (religioso), preservação ecológica (natural). 

Efetivamente, pode ocorrer, em alguns casos, certa superposição de conceitos, quando 

um bem, material ou imaterial, na maioria das vezes, considera-se patrimônio histórico e 

científico, jurídico e econômico, cultural e religioso etc. Por conseguinte, afirma-se que a 

noção de patrimônio é uma “invenção” humana, gerada por processo de acumulação, 

preservação e transmissão, que determina, a priori, certo “valor”. Desse modo, o fenômeno da 

patrimonialização pode ser interpretado como processo cultural pelo qual os agentes sociais 

legítimos entendem, por ações recíprocas, isto é interdependentes, conferir a um objeto,  

espaço ou prática social, um conjunto de propriedades ou valores reconhecidos, partilhados e 

transmitidos por meio de mecanismos institucionalizados, individuais ou coletivos, 

necessários para sua preservação. (JULIEN, 2006, p. 66). 

Micoud (2005, p.81), afirma que a constituição de um patrimônio deve passar por um 

processo de patrimonialização. Isto é, para que um bem seja considerado patrimônio deverá se 

submeter a uma análise por critérios notadamente históricos, sociais, culturais, morais, 

econômicos e do direito. O uso de uma análise por critérios garantirá o valor representativo da 

memória coletiva de uma comunidade humana. Ainda para Micoud (2005), a atividade de 

patrimonialização e a perpetuação de uma entidade social no tempo são como a interação 

entre gerações do passado e do presente. 

Mas, quais são os efeitos da patrimonialização sobre as sociedades? Certamente se 

trata de pergunta complexa, pois já no século XVIII se ensaiavam respostas para esta reflexão.  

Foi com a Revolução Francesa que se evidenciou expressiva preocupação com a preservação 

do bem público e do patrimônio, discussão esta que tomou fôlego no profícuo século XIX. 

Existem aspectos que se atrelaram de modo muito peculiar a uma tradição patrimonial, 

especialmente na França, como o fato religioso, o monárquico, familiar, nacional, 

administrativo e científico (BABELON, CHASTEL, 1994).  Por conseguinte, Le Goff adverte 

que,  

O que sobrevive não é o conjunto daquilo que existiu no passado, mas uma 

escolha efetuada quer pelas forças que operam no desenvolvimento temporal 

do mundo e da humanidade, quer pelos que se dedicam à ciência do passado 

e do tempo que passa, os historiadores. (1996, p. 535). 

 

O patrimônio torna-se então elemento fundamental na constituição das identidades 

sociais e culturais. Portanto, com seus condicionamentos e intervenções humanas e o peso de 
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suas tradições, de ordem ou desordem, que estabelecem o reconhecimento das possibilidades 

de apropriação, pertença ou pelo desejo de “redenção”. 

Sobre o discurso patrimonial, não se pode esquecer a marcante presença da 

arquitetura, situada em contexto histórico, estético e nacional (HUYSSEN, 2000, p. 41). A 

imagem-monumento do patrimônio arquitetural histórico representa, em muitos casos, a 

identificação possível de determinada civilização e de seus feitos. São referências que se 

proliferam nas extensões museológicas quando o urbano oferece lugar para o novo, em meio 

às tensões do desenvolvimento e do crescimento das cidades. 

Tradicionalmente, o conceito de patrimônio documental não tem sido pauta de muitas 

discussões. Por exemplo, vale ressaltar que em 1980, considerado o ano do patrimônio na 

França, os discursos sobre esta temática apresentavam insipiente menção ou reflexão sobre o 

lugar da biblioteca como instituição patrimonial (VARRY, 1997, p. 251).
 
Somente as 

bibliotecas nacionais e suas coleções de obras raras estavam relacionadas à idéia de 

patrimônio. Isto pelo fato dessas instituições serem consideradas lugares de memória, 

associadas aos museus e aos arquivos. Mesmo assim, tratando-se de discussões de caráter 

técnico-científico e político, com pouco ou nenhum envolvimento por parte dos cidadãos 

comuns.  

É, pois, a partir da última década do século XX que a noção de patrimônio documental 

se atualiza e ganha “ares” políticos e culturais para além do sentido da preservação e 

salvaguarda, aproximando-se também do discurso relativo ao acesso e aproximação dos 

sujeitos aos bens culturais documentais. Por conseguinte, os acervos documentais, cultural e 

histórico em meio digital, nos últimos anos, têm sido discutidos como uma evolução de 

abordagens relacionadas ao conceito de patrimônio. Inclusive pela ausência e 

desconhecimento por parte dos indivíduos em diferentes instâncias da vida social da 

existência desses bens. 

Com a geração da patrimonialização digital, os suportes virtuais e seus hipertextos 

apresentam novidades com relação às práticas de leitura, sejam elas físicas, culturais ou 

sociais. Mudam a forma de acesso, conteúdo, paginação, visualização, estímulo, processo de 

interação e transmissão, mediação, pertinência, descobertas e concepção do documento/fonte 

de informação. Nasce daí, uma ruptura com as formas tradicionais de leitura do texto, som e 

imagem.  

As visitas tradicionais às instituições museológicas e bibliotecas ganham força por 

meio das visitas virtuais. O leitor segue percursos interativos e não lineares de leitura, acessa 

meta-texto, imagens e sons por meio de links, que os convida para muitas viagens  interativas. 
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É também continuamente convidado a se tornar “autor” a cada vez que ele relaciona 

elementos de informação e dialoga com eles.
2
  

A interatividade dos sítios virtuais possui ferramenta essencial para que as visitas 

tornem-se mais dinâmicas: o hipertexto. Para Lévy (1993, p. 41), “o hipertexto permite todas 

as dobras imagináveis: dez mil signos ou somente cinqüenta, redobrados atrás de uma palavra 

ou ícone, encaixes complicados e variáveis, adaptáveis pelo leitor”. Nesta direção, os museus 

virtuais e as bibliotecas digitais aderiram ao dinamismo dos hipertextos, adquirindo novo 

status e significação, permitindo que os “visitantes virtuais” possam ter acesso às obras de arte 

digitalizadas ou aos clássicos literários. 

Lidar com questões nascidas na contemporaneidade implica também buscar 

referências do passado para compreender as mudanças e atualizações que se processam no 

presente. Neste caso, nomenclaturas e conceitos vão sendo continuamente propostos até que 

se consolidem. Isto é evidente para termos como: bibliotecas virtuais, bibliotecas digitais, 

bibliotecas eletrônicas, ciberteca, patrimônio digital, dentre outros. O que vale ainda para os 

webmuseus, museus virtuais, museus digitais, cibermuseus, somente para citar alguns. De 

acordo com  Loureiro (2004, p.104), 

Webmuseus de arte são sítios construídos e mantidos exclusivamente na 
Web, destinados a reunir virtualmente e a expor obras-de-arte geradas 

originalmente por processos de síntese, ou, por meio de cópias digitais, 

obras-de-arte que existem (ou existiram) no espaço físico. As características 
da Internet lhes conferem configuração hipertextual, propiciando a 

conectividade e ampliando as possibilidades de interação com a obra, cuja(s) 

abertura(s) é(são) evidenciada(s) e/ou potencializada(s), além de condições 

peculiares de acesso, eliminando empecilhos espaciais e temporais e 
impondo, por outro lado, restrições de ordem cognitiva e tecnológica, assim 

como barreiras lingüísticas. Diferem dos museus físicos, ainda, por seu 

caráter provisório e não necessariamente institucional, bem como pela 
imaterialidade inerente à imagem digital. Suas finalidades abrangem e, 

eventualmente, ultrapassam a educação e o lazer, podendo incluir propostas 

de participação em processos criativos. Compartilham com os museus de 
arte construídos no espaço físico características e funções que os equiparam 

como aparatos informacionais: destinam-se a produzir, processar e 

transferir informações e mantêm interface com a sociedade de modo a 

propiciar visibilidade/ acesso a suas coleções e informações.  

 

No caso das bibliotecas virtuais/digitais também se observa que a questão conceitual ainda 

encontra-se em vias de desenvolvimento. O que pode ser verificado pela sobreposição de conceitos 

entre virtual/digital.  

LEROUX (2007, p.3), ao definir biblioteca virtual assinala que, 

                                                             
2
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Laboratoire Communication et Politique. Rapport, Février, 2004. Disponível em : 

http://www.colisciences.net/pdf/CollectionGV.pdf 
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Menos restrita, a biblioteca virtual não se limita unicamente ao conceito de 
corpus documental ou “coleção eletrônica”, ela inclui também um conjunto 

de serviços acessíveis à distância como empréstimo entre bibliotecas, 

referência virtual, serviço de informação aos usuários etc. 

 

Partindo da definição anteriormente apresentada, complementa-se que entre o virtual e 

o digital existe um elo muito forte para além das diferenças conceituais. Isto parece caminhar 

para a redução de fronteiras de tempo e espaço, para a garantia do acesso a documentos e 

serviços. O usuário pode, assim, acessar conhecimentos antes restritos por questões 

geográficas, econômicas, sócio-culturais e políticas.  

A busca do conhecimento tem proporcionado, a nós seres humanos, a necessidade 

primordial da aventura, quer seja no âmbito do real, a exemplo das extraordinárias 

navegações, que culminaram com o surgimento de grandes povos e nações; quer seja no 

campo do simbólico, como anunciam as verdadeiras viagens imaginárias realizadas ao longo 

da história. No campo do imaginário dos viajantes citam-se as expedições míticas dos 

argonautas, tripulantes da nau Argo, ainda no período da Antiguidade; As Viagens de 

Gulliver, escrita no século XVIII por Jonathan Swift e os clássicos de Júlio Verne, a quem o 

mundo ocidental credita a paternidade da ficção científica, por sua visão futurista descrita em 

jornadas jamais imaginadas, mesmo para o fértil século XIX. Por conseguinte, todas essas 

viagens geraram um patrimônio literário que se universalizou  no vasto campo da literatura 

mundial.  

Em tempos de Internet, não poderia ser diferente. Vemos, com a tecnologia, a 

celebração do acesso às viagens imaginárias em seu sentido mais amplo. Não é por acaso, que 

surgem cotidianamente nomenclaturas buscando denominar esses viajantes como cibernautas, 

internautas ou ciberflâneur. Por conseguinte, é justamente o tráfego nos “mares tecnológicos” 

que tem evidenciado a necessidade da elaboração de políticas e critérios que orientem a 

geração de um patrimônio digital. Com as tecnologias de informação e comunicação, o 

patrimônio perde suas fronteiras e adquire caráter universal. Segundo Desvallées (2003, p. 2), 

“... nos encontramos indubitavelmente num ponto de viragem da história do patrimônio, 

viragem tão importante quanto àquela que sucedeu há dois séculos quando a Europa, depois 

de tomar consciência do seu patrimônio cultural, passou da coleção privada ao museu 

público.”  

As ciências humanas e sociais, de modo geral, sob perspectivas distintas (históricas, 

sociológicas ou filosóficas), têm buscado compreender as práticas, os fenômenos e as 

mutações que sustentam essas discussões. Por outro lado, preocupam-se também com o 
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fenômeno da convergência digital dos leitores contemporâneos, cujas respostas são percebidas 

cotidianamente no uso da Internet e de seus conteúdos mais buscados pelos jovens como: 

Orkut, Google e MSN.  

Para Chartier (2001, p. 19),  

Nas novas telas – as dos computadores – há muitos textos, e existe uma 
possibilidade certa de uma nova forma de comunicação que se articula, 

agrega e vincula texto, imagens e sons. Assim, pois, a cultura textual resiste 

ou, melhor dito, se fortalece, no mundo dos novos meios de comunicação.  
  

Também se faz necessário compreender que a dinâmica dada ao virtual, sob perspectivas 

históricas e sociológicas, transformou crenças e ideologias do inconsciente coletivo acerca do 

valor da informação, do objeto científico, do documento e da concepção de autor, pertença, 

posse e instituições. Dessa forma, mais do que significar um objeto de análise, as 

transformações ocorridas com a cultura escrita vão além da materialidade. Significa, portanto, 

reconhecer aquilo que Bachelard (1996) chamou de “rupturas epistemológicas” ou, dito de 

outra forma, “mudanças paradigmáticas” (KUHN, 1975). 

 

3 O LEITOR JOVEM E AS MEDIAÇÕES DE LEITURA NA INTERNET: Percursos 

metodológicos da pesquisa 

A pesquisa ora apresentada foi realizada em três espaços de inclusão sócio-digital, 

implantados pelo Governo Federal, chamados de “Casa Brasil”. Esse projeto tem como lema: 

Conhecimento e cidadania morando juntos. O principal objetivo é levar atividades de 

cultura, lazer e educação às comunidades de baixa renda das proximidades de cada Casa 

Brasil. Durante a pesquisa foram visitados os espaços dos bairros: Vila União, Granja 

Portugal e Antônio Bezerra. 

Como práxis investigativa, pelo caráter pedagógico deste estudo, optou-se em realizar 

pesquisa-ação, de modo a gerar processo de interação entre pesquisador e sujeito pesquisado. 

Por conseguinte, possibilitar a configuração de prática científica, aliada à prática educativa, 

visando possíveis transformações nas vivências grupais então inseridas e, ao mesmo tempo, 

favorecendo ao pesquisador a obtenção de dados significativos à sua investigação. 

Por conseguinte, optou-se pela realização de oficinas de apresentação, mediação e 

navegação em portais de bibliotecas digitais e webmuseus. Vale salientar, que a noção de 

mediação aqui utilizada, entre pesquisador, grupo de foco e os espaços virtuais trabalhados, 

levou em consideração a existência de fatores externos para análise. Reconhecendo que o 

tecido social pesquisado está envolto em tensões cotidianas e referências que caracterizam as 
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relações entre os sujeitos e o mundo, especificamente no universo jovem, orientando as 

práticas sociais importantes no processo de mediação. Para Marteleto e Andalécio (2006, p. 4) 

Mediação é uma construção teórica destinada a refletir sobre as práticas e os 

dispositivos que compõem os arranjos de sentidos e formas comunicacionais 

e informacionais nas sociedades atuais, sem perder de vista os elos que, tanto 
os conteúdos quanto os suportes e os acervos, mantêm com a tradição 

cultural. 

 

Portanto, a mediação também se legitima pelas práticas que interferem no processo, 

como por exemplo, pelos espaços de transmissão de saberes: escola, igreja, grupos sociais, 

família,  instituições, dentre outros. 

O processo de mediação cultural é uma prática muito utilizada atualmente em 

atividades de cunho social e educativo, pois, entre os grupos, vai além de uma ação estática ou 

unilateral. O mediador interage com os demais sujeitos, que atuam e intervêm nas ações, 

articulando e reinventando em função da diversidade do modo de vida dos envolvidos. 

Nesse intento, Davallon (1983) empregou a idéia de mediação para estudar a 
exposição como instrumento de comunicação social nos ambientes culturais 

e museológicos na contemporaneidade, seja na ciência, nas artes ou nas 

comunidades e grupos sociais. A exposição seria um dispositivo de produção 
de sentidos, uma mídia efêmera, contingente e voltada para a comunicação. 

E é também mediação, onde o cultural é entendido como animação social e 

produção de estruturas de comunicação e de mensagens. Portanto, a idéia de 

mediação permite que se revelem novos dispositivos de configuração e 
apropriação de informações, como gêneros em mutação ou novos meios de 

comunicação, não de massa, mas, ao contrário, sociais, porque, construídos 

coletivamente, mostram não somente imagens, mas objetos e sujeitos 
verdadeiros. (MARTELETO, ANDALÉCIO, 2006, p. 5) 

 

A partir destas idéias, caminhou-se para o desenvolvimento empírico do estudo. Os 

dados para análise foram colhidos por meio de diálogos, reflexões e trocas entre os 

participantes. Em complementação, foram realizadas análises temáticas de conteúdos e 

imagens dos sítios Internet e observação direta do momento das oficinas.  

 Ao todo, foram realizadas três oficinas de 4 horas cada, previamente programadas, 

com o apoio das coordenações das Casas e de monitores da pesquisa que realizaram a 

inscrição dos participantes. O público foi constituído por jovens com faixa etária entre 12 e 19 

anos, cursando ensino fundamental e médio, num total de 40 jovens.  

As oficinas abordaram como tema as bibliotecas digitais, museus virtuais e portais 

educativos. Os conteúdos apresentados estão voltados para fomentar a leitura e despertar o 

interesse dos jovens pelo conhecimento e patrimônio documental.  
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O site do LivroClip possui animações sobre obras literárias brasileiras e clássicas, 

com trechos e biografias dos autores. É considerada a primeira livropédia brasileira, no qual 

utiliza as ferramentas da Internet, para levar o livro de maneira prazerosa e interativa à sala de 

aula, como forma de incentivar a leitura. A missão do LivroClip é fazer com que a obra 

literária seja um instrumento para melhorar a qualidade da educação brasileira. 

http://www.livroclip.com.br/ 

O Educarede é um portal educativo, voltado para alunos e educadores.  Trata-se de 

programa que tem a iniciativa da Fundação Telefônica, cujo objetivo principal é contribuir 

para a melhoria da educação, estimulando a utilização das ferramentas disponíveis pela 

Internet, além de possibilitar a inclusão digital de estudantes de escolas públicas. Este site 

possui ferramentas que auxiliam no desenvolvimento cognitivo dos alunos. Os professores 

cadastram-se no site, que disponibiliza informações de como “construir um livro” por 

exemplo, publicado online. www.educarede.org.br/educa/index.cfm 

A revista Mnemozine é uma publicação virtual, que tem como slogan “literatura e arte 

em meio digital”. Possui links interativos de leituras, fórum de discussão, artigos, 

lançamentos, vídeos, músicas, poesias, prosas, conversas com escritores através do link “café 

com literatura”. Enfim, a revista é caracterizada pela criatividade e interatividade, atrativos 

para os leitores, de variadas faixas etárias. www.cronopios.com.br/mnemozine/ 

Outro conteúdo apresentado foi o site do Museu Virtual de Arqueologia, que se 

encontra disponível em três idiomas: português, inglês e francês. Esse museu disponibiliza 

também links que remetem o leitor-navegador a conhecer suas obras de arte digitalizadas, 

suas exposições, de caráter permanente ou temporário. Apresenta a vista panorâmica da 

entrada do museu físico, situado em Lisboa, além de  maravilhoso “mergulho na história” de 

um navio naufragado em águas portuguesas. Esse site oferece também ferramentas  para que 

pessoas com necessidades especiais sejam usuárias dos serviços do museu. Todo o acervo é 

dividido por núcleos, são eles: arqueologia, etnografia, numismática e medalhística, epigrafia 

pré-latina e latina, escultura, mosaicos e antropologia física. O museu possui periódicos da 

instituição, que abordam conteúdos sobre arqueologia. Há, também, uma biblioteca com 

acervo especializado em arqueologia. http://www.mnarqueologia-ipmuseus.pt 

O último conteúdo apresentado foi o site do Museu Virtual de Artes do Uruguai -

MUVA, que disponibiliza para o visitante acesso em dois idiomas: inglês e espanhol. O 

MUVA oferece vista panorâmica do museu virtual. Seu design reproduz as divisões físicas do 

museu real. O leitor-navegador, ao entrar no site, tem a sensação de estar visitando um 

edifício, com guias e recepcionistas para esclarecer dúvidas quanto às obras de arte, por 

http://www.livroclip.com.br/
http://www.mnarqueologia-ipmuseus.pt/
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exemplo. “O prédio virtual” possui elevadores, corredores, escadas, exposições e outros 

atrativos que fascinam cada visitante. O museu virtual do Uruguai tem por objetivo 

disseminar informações sobre as obras de arte uruguaias. hppt://www.elpais.com.uy/muva  

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Após a realização das oficinas e análises dos dados considerou-se como principais  

resultados:  

a) Todos os jovens participantes da pesquisa tinham alguma familiaridade com a 

Internet. Diariamente são realizados, nas Casas Brasil, oficinas e cursos de capacitação, que 

contemplam o bom manuseio do computador, com ferramentas oferecidas on-line. As Casas 

estão voltadas para a inclusão digital das classes menos favorecidas economicamente. Além 

disso, observa-se que os jovens também fazem uso do computador e da Internet nas escolas 

públicas, que possuem laboratórios de informática. Outro fator que contribui para tal 

familiaridade é o número expressivo de lan house instalado nas comunidades. Isto pode ser 

constatado pelos dados do Centro de Estudos sobre as Tecnologias de Informação e da 

Comunicação (CETIC, 2008). As regiões com maior número de usuários de lan house são o 

Norte e o Nordeste do país, com 68% e 67% do total de internautas, respectivamente. Sendo 

que a faixa etária entre 15 e 24 anos representa parcela significativa de acesso à Internet por 

parte dos brasileiros. É importante salientar que, de acordo com a pesquisa citada, o número 

de usuários de Internet domiciliar no Brasil cresceu consideravelmente, especialmente nas 

zonas urbanas.  

b) Os jovens participantes da pesquisa afirmaram utilizar a Internet principalmente 

para acesso a Orkut, MSN, jogos, e-mails e sites de entretenimento e relacionamento. Apenas 

uma pequena parcela afirma utilizá-la para pesquisas escolares ou outras atividades. Como  

depoimento de um dos jovens participantes da pesquisa tem-se:  

Hum... eu uso a Internet ... tipo... pra falar com os meus amigos e saber o que 

eles tão fazendo no Orkut, né? [...] Museu virtual... num sei não [pausa]. 

Nunca ouvi falar... Eu fui num museu com o pessoal da minha escola, mas 
faz tempo. 

 

Vale considerar que o ciberespaço não está posto como meio para gerar formação 

sócio-cultural educativa dos jovens. Neste caso, constitui-se principalmente como  

deslocamento das práticas de leitura, suscitadas por gêneros digitais, nascidos nesses novos 

espaços de interação. Portanto, o que se vê é a reprodução cultural dos usos e interesses 

desses leitores, o que demonstra provável desigualdade na distribuição dos conteúdos 

educativos, legitimando a constatação empírica de que a mediação de tais práticas de leitura 

ocorre mais fortemente entre os próprios sujeitos em suas diferentes formas de comunicação. 
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Observa-se, entre eles, reconhecimento e pertença. Isto é, se vêem nas fotos com os colegas, 

nas roupas que vestem, nas linguagens cotidianas, nas músicas, nas “baladas”, nos sites que 

frequentam, nas salas de bate-papo e comunidades virtuais as quais pertencem, entre outros 

pontos em comum. São usos que ocorrem sem a interferência ou mediação de um educador. 

No campo da cultura, permite-se observar leituras bem próximas por parte dos 

indivíduos pesquisados. Isto é, o fato de tratar-se de grupos de jovens com características 

muito próximas como: idade, classe social, escolaridade, habitantes de uma mesma região e 

frequentadores dos mesmos lugares, favorecem o estabelecimento de laços entre eles. 

Observa-se, portanto, exercício de articulação entre análise do social e de mediação, este 

último no sentido dado por Martin-Barbero (2003), ao assinalar que a mediação é o lugar no 

qual se articula o sentido. 

 c) Verificou-se também que 100% dos jovens participantes das oficinas desconheciam 

a existência dos museus e bibliotecas virtuais sendo, portanto, para eles, novidade tudo o que 

foi apresentado. A maioria se mostrou fascinada com a possibilidade de utilizar a Internet para 

realizar “viagens virtuais” a tesouros de outros países, a exemplo das obras de artes do Museu 

Nacional de Arqueologia em Portugal e do Museu Virtual de Artes do Uruguai. Porém, a 

constatação, verificada nos diálogos entre os jovens no momento das oficinas, é que eles 

demonstravam curiosidade pelos conteúdos, sem muita sustentação para usos futuros ou o que 

aquilo poderia significar. É o que se percebe na fala de um jovem ao visitar virtualmente a 

exposição Um mergulho na história: um navio do século XV Rio de Aveiro A, do Museu 

Nacional de Arqueologia de Portugal. http://www.mnarqueologia-ipmuseus.pt. “O que é isso? 

Um navio no fundo do mar! ... ele tá desenhando um mapa com giz na água... olha! Tá cheio 

de coisa lá... É massa!” 

A visualização da obra representada no ciberespaço pode gerar processos de apreensão 

diferenciados, uma vez que são observadas diferentes visões de mundo, imaginação, cultura, 

processos cognitivos e representações mentais distintas. Cada sujeito é único em sua relação 

com o objeto, ao descartar o fato de que não se trata de um simples receptor e que há 

processos sócio-culturais que interferem na forma como lêem. Assim, além da presença do 

pesquisador no processo de mediação, há que se associar à existência de outros fatores como: 

a família, a escola, os grupos sociais, dentre outros. 

d) O termo patrimônio, continuamente utilizado nas oficinas para se referir aos 

acervos dos museus virtuais e gerar familiaridade, causava certa estranheza. Ao serem 

questionados sobre o que representava tal termo, os jovens desconheciam completamente o 

seu significado. Aqueles que tinham algum conhecimento sobre essa palavra relacionavam-na 

http://www.mnarqueologia-ipmuseus.pt/
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ao conceito de caráter mais tradicional, referindo-se ao monumento arquitetônico, como por 

exemplo, uma estátua na praça do centro da cidade. O mesmo ocorrera com o termo biblioteca 

digital, pois a relação com a palavra biblioteca se dava exclusivamente com o livro em seu 

suporte tradicional. 

Os resultados obtidos, de certa forma, não são uma surpresa, pois é notório o 

desconhecimento sobre a existência desses sítios virtuais, já que se trata de temática bem 

recente. Entretanto, notou-se um encantamento em grande parte dos jovens, especialmente em 

relação às estratégias utilizadas pelos sites apresentados com relação à atratividade, 

interatividade, conteúdos e abordagens. 

Apesar da atratividade do ciberespaço, alguns jovens, que tiveram a oportunidade de 

visitar museus na cidade de Fortaleza, afirmaram preferir apreciar os detalhes das obras do 

museu tradicional, mesmo considerando, que dificilmente teriam tal oportunidade para 

conhecer museus de outros países. De acordo com estes últimos, o museu real possibilita 

detalhes em relação às pinturas, a interatividade do visitante com um amigo, ou com o guia do 

museu, possibilitando uma conversa informal sobre a obra e o artista, informações muitas 

vezes relevantes, que nem sempre são divulgadas nas páginas dos museus virtuais. 

 

5 CONCLUSÕES  

Considerando os resultados apresentados, obtidos a partir do processo de mediação do 

pesquisador com o sujeito pesquisado, o meio sócio-cultural e o ciberespaço, ressalta-se que o 

quadro descrito representa pequena parcela de contribuição ao imenso canteiro de estudos, 

que são as relações entre os seres humanos e as tecnologias.  

Especificamente, no caso deste estudo, considera-se que o “olhar jovem” sobre as 

TIC’s significa também inserir um posicionamento otimista e uma possível função educativa, 

pelo encantamento observado em suas ações sobre o que é novo, atrativo, convidativo, 

interativo, rápido e dinâmico. Outro aspecto pertinente a estas considerações é o impacto 

cultural que as novas ferramentas de acesso ao conhecimento (museus e bibliotecas digitais) 

podem gerar. São saberes postos à disposição do público, provenientes de fontes 

consideradas, em muitos casos, pouco democráticas. Muitas vezes de acesso restrito a 

pesquisadores ou como tesouros valiosos   mantidos à distância do cidadão comum. Talvez, 

ainda não seja possível medir o alcance pedagógico de tais fontes de informação, pois, a 

princípio, esse não parece ser o principal objetivo de se criar museus virtuais, por exemplo.  

A criação desses acervos digitais parece se configurar, no presente, mais como forma 

de salvaguarda e preservação da memória. Esses projetos, todavia, possuem grande função de 
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popularização de saberes antes restritos e que, em essência, já cumprem significativo papel 

pedagógico.  

A digitalização de documentos e a criação de um patrimônio digital, além do fascínio 

que exerce e da justificação social, histórica, educacional e cultural que apresentam, 

necessitam, entretanto, de importante trabalho de reflexão e alcance educativo. Algo que 

possa ir além da leitura linear, ocasionada pela euforia do presente; reflexão que se inicia com 

a constatação de tratar-se de uma representação do real, especialmente quando são 

documentos históricos (representativos de fenômenos sociais ou testemunhas de uma era) 

produzidos no passado, em suportes físicos e atualmente digitalizados. Documentos que não 

poderão efetivamente (pelo menos no presente) substituir a obra em si, em sua materialidade, 

mesmo que se configurem em reproduções de alta qualidade e de perfeição, completamente 

idênticas aos originais, de fidelidade impressionante.  

Em meio a processos de mediação, a contemplação individual parece dar lugar ao 

aspecto mais social e coletivo da obra de arte ou do documento. O leitor percorre percursos 

interativos e integradores que ressignificam visões de mundo acerca dos espaços de leitura.  

 

 

READING MEDIATION IN A VIRTUAL WAY: the young people and internet 

 

 

ABSTRACT 

 

It presents the results of the research carried through with 40 young people, participants of 

social projects on digital inclusion called “Casa Brasil”, performed by the Federal 

Government of Brazil, on the suburbs of Fortaleza-Ceará. As methodological 

strategy it started with an action research based on the accomplishment of workshops that 

mediate the navigation in the web portal of libraries and virtual museums. This research 

aims to analyze the reading action made by the participants on what is presented in the 

Internet, considering its daily use and the access made for the young people. There search’s 

results make possible to conclude: the unfamiliarity of these citizens about the existence of 

such contents in the web (libraries and museums) as well as the caused allure by the plurality 

of subjects and images presented to them. Therefore, it is observed that some young people 

have interest in this subject. However, the pedagogical absence and the inexistence 

of projects that contemplates reading approaches that magnify the democratization of the 

knowledge in the cyberspace are perceived. In despite of that, there are 

many contemporary studies about the importance of the technologies in the formation in the 

education field and there’s a long way to carry out this subject. 

  

 Keywords: Virtual museums and libraries. Reading in the Internet. Reading mediation. 

Formation of reader and Internet. 
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