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 I.  Introduzindo a questão ou “Pra começo de conversa” 
 
Falar em leitura como processo comunicativo nos dias atuais nos leva, mesmo que de 
forma muito breve, a uma visada ao mundo contemporâneo. Mundo no qual, 
queiramos ou não, estamos inseridos e, sem que possamos controlar, participamos de 
revoluções tecnológicas, que em bases inéditas, transformam nossas relações com o 
outro, com nós mesmos, com as linguagens, com o próprio conhecimento. 
 
Estamos envolvidos por um universo visual/sonoro das linguagens televisiva, fílmica, 
radiofônica, dos clips, da publicidade, das histórias em quadrinhos, dos celulares, dos 
jogos eletrônicos, do vídeo texto, do computador, etc. que vem gerando novos hábitos 
de percepção e de interação nas áreas da educação, do trabalho, lazer, entretenimento. 
 
As tecnologias recentes que disseminam informações têm caráter interativo, os novos 
meios de produção de imagens, os novos alfabetos de luzes da computação gráfica 
inauguram uma era hipercomplexa. Somos uma sociedade sem fios conectada por 
meio de informações, via uma rede urdida interplanetária de telefonia e de sensores 
óticos interligando e formando um ciberespaço. 
 
Diante de tudo isso cabe indagar como ficamos nós, nossas formas de pensamento e 
de linguagem, os suportes de linguagem que o homínida criou no perfazer de sua 
história, os meios de difusão de informação e de conhecimento. Como ficam enfim as 
formas de representação e de comunicação humanas. 
 
Nessa ordem de idéias, para enfrentar uma discussão sobre leitura, literatura, e 
linguagem, sem nos apegarmos em formas anacrônicas, temos, no mínimo, de nos 
livrar de dois preconceitos: 
 

• De que um novo meio de comunicação desintegra o anterior. 
 

• De que a única forma de comunicação é a verbal. 
 
Com relação ao primeiro aspecto, é inegável que todo e qualquer novo meio de 
produção de processos comunicativos providenciam novas formas de produção de 
leitura, novos conteúdos, novas formas de subjetividade, produzindo novas estruturas 
de pensamento e outras modalidades de apreensão e intelecção do mundo; é verdade 
também que o nascimento de um novo meio não leva à morte, nem desintegra aquele 
que o precedeu, a tendência, como assinala Santaella (1996), é a criação de sistemas 
integrais, interdependentes, de modo que um meio se alimenta do outro ao mesmo 
tempo em que o retroalimenta. 
 
Com respeito à segunda questão, conforme sabemos o domínio da linguagem verbal – 
oral e escrita – é essencial. Ser usuário competente da linguagem escrita é hoje uma 



via de acesso fundamental para a integração do cidadão no tríplice universo do 
trabalho, da cultura simbólica e das relações sociais. A escrita constitui um 
instrumento valioso para o desvendamento das conexões que montam a teia de 
exploração do homem pelo homem. 
 
Entretanto, a compreensão da realidade abarca um processo lógico, que ultrapassa os 
limites lingüísticos e envolve uma atividade semiótica no sentido lato, onde mais 
sistemas de signos se complementam reciprocamente.(Eco,1979) Além disso, toda a 
prática humana está inserida numa situação mais ampla, na medida em que se instala 
como elemento interferidor nos sistemas social, econômico e cultural, seja para 
confirmá-los ou alterá-los.(Ferrara, 1980). Portanto, é necessário alargar a 
compreensão de linguagem para além das fronteiras do verbal se quisermos 
compreender as linguagens que estão no mundo e nas quais estamos, uma vez que é 
no homem e pelo homem que se opera o processo de representação sígnica, enquanto 
produtos da consciência, o modo dessas representações revela a ação do sistema 
sócio-cultural sobre nossos pensamentos e condutas. 
 
Sob esse enfoque, o funcionamento da cultura é inseparável da comunicação e um 
papel fundamental cabe aos meios de comunicação ou tecnologias de informação e 
comunicação ou aquilo que chamamos de mídias. 
 
 Sendo assim, torna-se importante colocar sob mira as formas de produção de cultura 
instauradas pelo processo de comunicação midiático, posto que os processos 
comunicativos exercidos pelas mídias funcionam como atividades culturais, criando 
seus próprios sistemas modelares secundários (mitos, crenças, sistemas de leis), 
geram códigos específicos, produzem efeitos perceptivos peculiares, formas de 
recepção próprias e comportamentos sociais característicos. 
 
Nessa ordem de idéias, importa investigar como esses sistemas se engendram e são 
processados para produzirem sentido, bem como se processam as relações dos fatos 
de poder e influência das inovações midiáticas sobre um movimento intelectual. 
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