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A Tecnologia como um Elemento de Estímulo à Leitura 

RESUMO  

Com o objetivo da pesquisa foi o de investigar como é a relação de alunos e 

professores com a tecnologia e como isso tem influenciado no processo de ensino-

aprendizagem, sobremaneira no que consiste ao incentivo da leitura, produção e 

interpretação textual. A pesquisa foi realizada e um questionário respondido por 

alunos e professores de uma escola estadual, que mostra que apesar de estarem 

vivendo numa era tecnológica, alguns professores ainda têm receio em utilizarem 

alguns desses recursos em sala de aula e os alunos acabam não tendo informações 

suficientes de que a tecnologia pode e deve ser aliada à produção do conhecimento, 

bem como, incentivar no gosto pela leitura e interpretação textual, grande problema 

da maioria dos leitores atualmente.   

Palavras – chave: Tecnologia, leitura, interpretação, produção textual 

 
INTRODUÇÃO 

A leitura é fundamental à vida de todas as pessoas. Livros não são apenas 

objetos de decoração e quando abertos podem ser instrumentos de grandes 

viagens, aventuras e aprendizado. No entanto, nos dias atuais, a tecnologia traz o 

livro de forma diferenciada, disposto na web, em páginas coloridas e interativas, 

onde com apenas um toque, o usuário pode adquirir conhecimento. 

O formato de exposição do livro é inovador, permitindo que o leitor mude as 

páginas através da barra de rolagem ou com apenas um toque na tela de um tablet 

ou celular, pois o mesmo ao invés de aparecer no sentido horizontal, posiciona-se 

na vertical. Essa interação e praticidade que a tecnologia oferece pode ser aliada 

dos professores, servindo de estímulo para o incentivo à leitura 

O contato com a internet expõe o aluno a uma nova linguagem, contribuindo 

para a aquisição e construção do conhecimento, ou seja, o aluno terá contato com 

palavras diferentes o que enriquecerá seu vocabulário, aprenderá funções da 

informática e perceberá que até a forma do texto exposto na tela do computador é 

diferente. 

O autor coloca ainda a internet inserida no ambiente escolar como uma 

ferramenta que facilita o trabalho do professor, pois o mesmo pode e deve utilizá-la 

como auxilio em pesquisas, buscando novidades e informações que podem ser 

levadas para o cotidiano das salas de aula, com isso levantando discussões sobre 



diversos temas e assuntos, proporcionando dessa forma, maior conhecimento para 

os alunos e para si próprio e tornando a aula dinâmica e prazerosa. 

 
OBJETIVOS 

Com base no estudo discutido os objetivos da pesquisa são principalmente, 

fazer com que professores de língua portuguesa percebam a tecnologia como uma 

ferramenta aliada ao seu trabalho, agregando estímulo e incentivando a leitura e a 

produção textual aos seus alunos, bem como mostrar aos alunos que a tecnologia 

não serve apenas como diversão, mas que pode ser utilizada como elemento de 

aprendizagem e assim, levar alunos e professores a enxergarem a tecnologia de 

formas diferentes proporcionando uma aula mais dinâmica e prazerosa, despertando 

os alunos a lerem mais e a buscarem o seu conhecimento por canta própria.  

Outro objetivo proposto pela pesquisa é o de observar e analisar como é 

empregada a tecnologia na escola pelo corpo docente, como os profissionais 

enxergam essa ferramenta e ainda qual é a opinião dos alunos quanto ao uso dos 

recursos tecnológicos utilizados pelos professores.     

 
METODOLOGIA 

A pesquisa foi desenvolvida através de análises de textos, bibliografias e 

artigos científicos, bem como, foi realizada uma entrevista com alunos e professores 

de uma escola estadual, por meio de um questionário contendo dez perguntas 

relacionadas ao tema tecnologia e incentivo à leitura e produção textual e tinha 

como objetivo de saber a opinião tanto dos alunos quanto dos docentes sobre a 

tecnologia no ambiente escolar, como essa tecnologia é utilizada pelos professores 

e quais benefícios ou malefícios desse recurso para o processo de ensino-

aprendizagem, sobretudo no que concerne ao incentivo à leitura e produção textual. 

 
DESENVOLVIMENTO 

A tecnologia é um recurso que tem tomado conta do mundo, onde quer que 

você esteja, por onde quer que você olhe ou vá a tecnologia está presente e isso 

tem mudado a vida das pessoas, tanto no âmbito social quanto no pessoal e 

profissional. É comum as pessoas se relacionarem através das redes sociais, fazem 

amigos, conhecem pessoas, namoram, casam-se, compram, vendem, trabalham, 

enfim, vivem conectados. E trazer os benefícios dessa febre tecnológica para a sala 

de aula, sobretudo para incentivar os alunos a lerem e escreverem melhor, 



melhorando assim sua capacidade de interpretação e opinião crítica é fundamental 

para a educação nos dias atuais, além disso, saber utilizar os recursos tecnológicos 

adequados e de forma correta, torna a aula mais dinâmica e prazerosa, tanto para 

os alunos quanto aos professores.    

  
RESULTADOS PRELIMINARES 

De acordo com a pesquisa realizada, foi detectado que o brasileiro é um dos 

povos que menos lê no mundo, a média anual é de aproximadamente quatro livros 

por pessoa e a maior dificuldade dos leitores é a capacidade de interpretação 

textual. Outra situação relevante levantada pela pesquisa é que alguns professores 

não se sentem confortáveis com a tecnologia e acabam por utilizá-la de forma 

deficitária e outros nem sequer a utilizam, já os alunos, em sua maioria, amam a 

tecnologia e vivem conectados, porém também não sabem utilizá-la de maneira 

produtiva para a construção do conhecimento e acabam por se restringirem aos 

jogos e às redes sociais.  
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