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Resumo 

O objetivo desse artigo é analisar a crônica Os livros da nova era de Martha Medeiros 
como uma possibilidade de trabalho pedagógico que contribua com a formação leitora 
na educação básica. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica de abordagem crítico 
dialética. Num primeiro momento do trabalho será apresentado o conceito da crônica 
e suas características, e a possibilidade do ato de ler utilizando esse gênero textual.  
As particularidades da abordagem crítico dialética serão evidenciadas no tópico da 
metodologia. Os resultados foram articulados com os dados da pesquisa Retratos da 
Leitura no Brasil. A obra aborda dimensões sociais e culturais de duas décadas atrás, 
acompanhadas de expectativas da autora sobre as futuras formas de leitura. Assim, 
por meio de uma didática intencional que busque a formação leitora crítica sobre a 
realidade atual e suas relações, o texto oportuniza aos alunos a compreensão das 
mudanças nas formas de leitura como um processo histórico e social, resultante de 
transformações advindas das necessidades humanas e dos avanços tecnológicos. 
Sendo assim, contribui para uma nova leitura de mundo. 

 

Palavras-chave: Ato de ler; Formação de leitores; Crônica. 

 

Introdução  
 

Na contemporaneidade, a sociedade é estruturada pelas tecnologias 

da informação e da comunicação e as práticas humanas estão relacionadas a elas. 

De acordo com Santos (2009), estamos vivendo a cibercultura. A geração Z, que 

segundo Toledo, Albuquerque e Magalhães (2012), é formada por aqueles nascidos 

a partir dos anos 1990 é acostumada a não só caminhar pelos canais de TV, mas 

também a passear pelas mídias, pelos amigos virtuais, redes sociais e vídeos com 

apenas um toque.  A familiaridade e interação com interface gráfica é contínua, e 

rapidamente reconhecem os mecanismos de navegação de sites e aplicativos, 
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incorporando as ferramentas no cotidiano. (VERMELHO, 2014). Contudo, nem 

sempre foi assim. Nem todas as gerações nasceram imersas na cibercultura. A 

sociedade sempre esteve e está em constante movimento e transformação.   

Após os anos 90, com a popularização mundial da internet e dos 

meios de comunicação, ocorreu o advento das TIC (Tecnologias da Informação e 

Comunicação). Na condição de produções humanas, elas possibilitaram que novas 

necessidades do próprio homem fossem criadas para a vida cotidiana, tornando-se 

recursos indispensáveis.  

As crianças e adolescentes utilizam dessas tecnologias para a leitura 

de diferentes conteúdos, das mais variadas formas, redes sociais, blogs, fóruns, etc. 

E uma delas é o livro digital. No entanto, desconhecem esse fato como um processo 

histórico, social e cultural da sociedade que resultou na incorporação e utilização das 

TIC no seu dia a dia. Mas de que maneira os jovens leitores podem compreender a 

totalidade que engloba as transformações nas formas de leitura? 

À luz da Pedagogia Histórico-Crítica, a literatura concretiza-se como 

possibilidade para a prática docente intencional em sala de aula, que permite aos 

alunos, se apropriarem do saber elaborado. Isso se torna possível considerando o fato 

da especificidade das obras literárias no que diz respeito à sua capacidade de (re)criar 

a sociedade, intuída de contexto histórico, social, político, etc. Assim, a apropriação 

de conhecimento por meio da fruição literária, com referência nos pressupostos 

teóricos do Materialismo Histórico e Dialético, da Teoria Histórico Cultural e da 

Pedagogia Histórico Crítica, perspectivas que indicam o ato de ler das obras como 

possibilidade de formação humana crítica e transformadora. 

Mas como o professor, em sala de aula, pode oportunizar aos 

estudantes uma compreensão histórica, cultural e crítica sobre as mudanças nas 

formas de leitura nas últimas décadas advindas das transformações tecnológicas?  

 

Objetivos 

 

Para responder a referida problemática, o objetivo principal foi o de 

analisar a crônica Os livros da nova era de Martha Medeiros apresentando-a como 

possibilidade de trabalho pedagógico que contribua com a formação leitora de 

crianças e adolescentes da educação básica.  Como objetivos específicos foram 

elencados: compreender a leitura na contemporaneidade mediada pelas tecnologias 
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da informação e comunicação e relacioná-la à pesquisa de âmbito nacional Retratos 

da Leitura no Brasil e apresentar as especificidades da abordagem crítico dialética e 

do gênero textual crônica a fim de analisar Os livros da nova era. 

 

Metodologia  
 

A análise da obra Os livros da nova era foi realizada por intermédio 

de uma pesquisa bibliográfica com a abordagem crítica dialética, a qual compreende 

o homem como histórico e socialmente determinado, capaz de tomar consciência do 

seu papel histórico, educar-se, humanizar-se e por meio da ação revolucionária – 

práxis – transforme-se. (GAMBOA, 2007). A sociedade na qual esse homem vive está 

em constante movimento, em devir, objetivada e transformada continuamente pela 

ação intencional humana, o trabalho. Essa atividade, enquanto produção tipicamente 

do homem, o permite produzir seus bens culturais e produzir-se como ser histórico e 

social. (MARX, 1983).  

O processo do conhecimento consiste num processo do pensamento 

e no pensamento, que parte do concreto, ou seja, do que é real passa pelo abstrato, 

que são as categorias, dimensões, relações, e retorna ao concreto no pensamento, 

de forma elaborada e com uma rica totalidade de determinações e relações. 

(GAMBOA, 2007). A esse respeito, Marx (1983, p.218) afirma que: 

 

O concreto é concreto por ser a síntese de múltiplas determinações, 
logo, unidade da diversidade. É por isso que ele é para o pensamento 
um processo de síntese, um resultado, e não um ponto de partida, 
apesar de ser o verdadeiro ponto de partida e, portanto, igualmente o 
ponto de partida da observação imediata e da representação. O 
primeiro passo reduziu a plenitude da representação a uma 
representação abstrata; pelo segundo, as determinações abstratas 
conduzem à produção do concreto pela via do pensamento. 

 

Para tanto, é necessário partir do que está posto, refletir o concreto 

para compreender o abstrato. No caso deste trabalho, parte-se da crônica Os livros 

da nova era de Martha Medeiros, que compõem a obra literária da autora intitulada 

Topless de 1997. A obra como um todo é considerada uma produção humana, em 

outras palavras, trata-se de ideias, pensamentos, valores etc., (SAVIANI, 2011) 

expressados por intermédio da escrita. 
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Os procedimentos metodológicos consistiram na leitura do referencial 

teórico, o qual já vem sendo estudado pelas autoras em disciplinas e grupos de 

pesquisa. Em seguida, a leitura silenciosa de toda a obra e posteriormente a escolha 

da referida crônica, justificada pelas dimensões sociais, econômicas e culturais 

contidas nela e possíveis de serem trabalhadas de diferentes formas com jovens 

leitores. Em seguida, foi realizada a análise crítico-dialética da crônica que será 

descrita no tópico a seguir. 

 

Referencial teórico 

 

O gênero textual crônica surgiu na época da escola literária 

modernista, no início do século XIX, muitas vezes utilizada para distrair os leitores. 

Sua primeira forma era em notas de rodapé nos folhetins e narravam os fatos 

provinciais, do país ou do mundo daquele dia ou da semana. O conceito de crônica 

em si deriva do Latim chronica e do grego khrónos, que significa tempo. Caracteriza-

se como um texto curto, e um ponto marcante foi que esse gênero é uma narrativa 

histórica de fatos que seguem uma ordem cronológica, com uma linguagem coloquial 

que aborda situações cotidianas.  (CAVALCANTE, 2016). 

Segundo a referida autora, no decorrer da história e até o início do 

século XX, ao acompanhar as mudanças da sociedade, os cronistas as alteraram, 

mudando a forma de produzir sentido. A partir desse período, esse gênero passa a 

ser publicado em livros, mostrando-se mais distante de matérias jornalísticas, 

facilitando uma compreensão mais reflexiva. Quanto aos personagens, os autores das 

crônicas modernas podem ou não utilizá-los, pois, o objetivo foi narrar os fatos, 

descrevendo situações do cotidiano com sua singularidade. 

À luz da Pedagogia Histórico-Crítica, a crônica é uma produção 

humana não material, uma vez que, objetiva e produz ideias, valores e pensamentos, 

sendo parte de uma sociedade em constante transformação e resultado de mudanças 

na sua forma de ser escrita e publicada, o que acabou por mudar seu conteúdo, 

podendo ser mais exclusivo e independente em relação a outro gênero. 

O conteúdo e a forma são considerados no Materialismo Histórico e 

Dialético categorias filosóficas. Os sujeitos se encontram determinados “na 

mentalidade tanto quanto na realidade, e que as categorias, portanto, exprimem 

formas de vida, determinações de existência” (MARX, 2008, p.265). Segundo Spirkine 



XVIII SEDU - SEMANA DA EDUCAÇÃO  

I CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO  

CONTEXTOS EDUCACIONAIS: FORMAÇÃO, LINGUAGENS E DESAFIOS  

e Yakhot (1975, p.100) “as categorias filosóficas são conceitos mais gerais”, que foram 

elaboradas no processo do conhecimento com a finalidade de refletir as propriedades 

mais gerais dos fenômenos, que de acordo com Gamboa (2007), consistem na 

realidade em suas múltiplas determinações.  

Sendo assim, as categorias filosóficas auxiliam na compreensão de 

mundo e suas relações, de modo a revelar as leis do movimento das objetivações, 

bem como dos processos, tanto da natureza quanto do pensamento. (GAMBOA, 

2007). Há diversas categorias filosóficas para explicar este movimento, como por 

exemplo, essência e aparência, concreto e abstrato, possibilidade e realidade, entre 

outras. No entanto, o conteúdo e a forma são pertinentes quando se trata de uma obra 

literária. De acordo com Martins (1996), a problemática da relação entre essas 

categorias no processo de ensino tem sido uma preocupação no contexto escolar 

entre os professores, especialistas e pesquisadores da área da educação. 

Nesse contexto, o professor, por intermédio da sua prática – práxis – 

pedagógica, pode de diversas formas oportunizar momentos fundamentais de leitura 

e de apropriação do conteúdo pelo aluno. De acordo com Vygotsky (2007), a 

capacidade humana de ler é um avanço qualitativo do homem, uma forma superior 

resultante do desenvolvimento histórico e cultural da humanidade. Porém, nem toda 

leitura ou conteúdo lido se caracteriza como tal, pois, a mera decodificação de 

palavras ou a leitura de conteúdos que só expressam o concreto, a cotidianidade não 

permite ao homem se desenvolver qualitativamente e ter uma visão crítica e 

transformadora de mundo. 

Por isso é necessário o desenvolvimento do ato de ler. Ele é uma 

necessidade humanizadora que vai além da mera decodificação de palavras, pois, o 

oportuniza aos leitores se apropriar da cultura, de conhecimentos científicos de um 

espaço e tempo que eles não vivenciaram e que faz parte da cultura humana, ou seja, 

possibilita que o leitor tenha uma visão de mundo crítica, reflexiva e transformadora. 

Muitos professores se deparam com os desafios do cotidiano escolar 

o que acaba por refletir negativamente no processo de aprendizagem dos alunos. 

Esse profissional pode não conseguir pensar em formas que se concretizem enquanto 

oportunidades de apropriação de conteúdos científicos pelos alunos e nem objetivá-

las, limitando-se a transmissão repetitiva de conteúdos, sem contextualização 

histórica, social e cultural. 



XVIII SEDU - SEMANA DA EDUCAÇÃO  

I CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO  

CONTEXTOS EDUCACIONAIS: FORMAÇÃO, LINGUAGENS E DESAFIOS  

Diante disso, neste trabalho, a crônica é apresentada como uma 

forma de trabalho pedagógico intencional, ou seja, como uma possibilidade de práxis 

docente e catarse de sujeitos que estão vivenciando o processo de aprendizagem 

escolar. Devido a sua estrutura textual, este gênero textual propicia a aproximação de 

situações polêmicas do cotidiano dos estudantes, pois se utiliza de narrações curtas, 

tempo cronológico determinado e fatos do cotidiano, por meio de uma linguagem 

simples e personagens comuns. Trata-se de um gênero que possibilita o leitor se 

identificar e interagir com os acontecimentos, utilizando o humor, a ironia e a crítica 

social, o que requer do leitor um trabalho intelectual de percepção por outra ótica do 

que lhe parecia comum. Considerando ainda, que a característica mais relevante de 

uma crônica pode ser a via potencializadora no processo de ensino e aprendizagem, 

principalmente pela forma como é escrita e por sua temática envolver-se com a 

realidade social, política ou cultural, às vezes em tom de protesto ou de argumentação. 

 

Resultados e Discussão  

 

O Instituto Pró-Livro oferece a cada quatro anos uma edição da 

pesquisa, sempre com a mesma metodologia, para a construção da série histórica 

sobre a leitura no Brasil. A última foi realizada em 2015 e publicada em 2016. Neto 

(2016), em sua análise dos resultados da pesquisa indica o crescimento percentual 

de leitores brasileiros, que passou de 50% para 56% de 2011 para 2015. Os 

resultados também demonstram que 81 milhões de brasileiros já haviam usado a 

internet no ano de 2011, e em 2015 esse número aumentou para 127 milhões. Um 

outro dado relevante é que 81% dos leitores brasileiros são usuários da internet na 

atualidade. O autor considera um aspecto positivo e pedagógico, pois, “os leitores 

tendem a incorporar tecnologias e fazem uso de todas elas no seu hábito de ler e de 

viver”. (NETO, 2016, p.64). 

A crônica Os livros da nova era de Martha Medeiros, foi publicada em 

1997 e compõe seu livro Topless. Apesar de ter sido escrita há duas décadas, a obra 

como um todo traz questões cotidianas contemporâneas, que permitem uma análise 

reflexiva.  A referida crônica foi escolhida para este trabalho, pois, abordou - naquela 

época - como seria o livro do “futuro”. E por vivermos a cibercultura, na qual os alunos  

fazem a leitura de diversas formas e conteúdos utilizando recursos digitais, é 

pertinente oportunizar que eles compreendam essas mudanças em suas relações. 
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A autora inicia a crônica dizendo que é indiscutível que a informática 

dominará o mercado editorial, “assim como já podemos “ler” um livro pelo toca-fitas 

do carro, muito em breve será possível devorar um Jorge Luis Borges por meio da tela 

do computador” (MEDEIROS, 1997, p.21). A forma possível de ler os livros citada pela 

autora, é realidade nos dias de hoje.  A obra Retratos da Leitura mostra que em 

relação à edição de 2011, a pesquisa de 2015 evidencia um crescimento (11%) 

significativo da proporção de pessoas que já ouviram falar em livros digitais. Entre 

esses, aproximadamente um quarto já leu algum livro digital  

Frente a esses e outros dados da pesquisa, Neto (2016) afirma que 

nos últimos oito anos a tecnologia digital promoveu uma revolução nas formas de 

leitura, no acesso às informações e nos dispositivos utilizados para comunicação. 

Essa revolução também refletiu na escrita, no suporte e nas formas de acesso aos 

livros e conteúdos. 

As crianças, adolescentes e jovens de hoje, principalmente a geração 

Z, dificilmente imaginam que ler um livro ou alguma notícia no notebook ou 

smartphone não foi realidade em tempos passados. Na crônica analisada, a autora 

questiona e responde a si mesmo algo sobre isso: 

 

[...]como levaremos o livro para a praia, para a cama, para a rede? 
Elementar, minha cara Neanderthal, respondeu o editor. O 
computador não será o trambolho que conhecemos hoje. As telas 
serão menores do que uma calculadora de bolso e poderão ser 
acopladas nuns óculos, por que não?” [...] (MEDEIROS, 1997, p. 21). 

 

Os escritos da autora, expressos com humor, anunciam uma 

transformação consolidada. Sua ideia era de que os computadores seriam carregados 

nos bolsos, com tamanho reduzido, mas, sabemos que hoje é possível fazer a leitura 

de diversos conteúdos nas telas de celulares e smartphones. 

A Retratos da leitura no Brasil mostra que, no que diz respeito às 

atividades realizadas na internet, a leitura de livros fica em terceiro lugar (15%), atrás 

da leitura de jornais com 16% e notícias e informações 52%. No entanto, é preciso 

considerar que a comercialização oficial de livros digitais só começou em 2012. 

Segundo Carrenho (2016, p. 102) é uma tecnologia de adição muito recente, que 

ainda está em sua infância, no máximo na adolescência. Assim, o advento do livro 

digital não é um processo finalizado, pelo contrário, é o início de uma história. O autor 

ainda argumenta que “É absolutamente impossível afirmar o sucesso ou o fracasso 
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do suporte digital para o livro neste momento. Estaríamos avaliando o carro em pleno 

movimento”.  

Outro aspecto abordado pela autora com humor e sarcasmo é sua 

resistência ao livro digital, assim como em relação à leitura em diferentes telas, 

ressalvando sua preferência pelo livro que tem como suporte o papel: 

 

Eu, por exemplo, gosto do cheiro dos livros. Gosto de interromper a 
leitura num trecho especialmente bonito e encostá-lo contra o peito, 
fechado, enquanto penso no que foi lido. Depois reabro e continuo a 
viagem. Gosto de sublinhar as passagens mais tocantes. Gosto do 
barulho das páginas sendo folheadas. Gosto das marcas de velhice 
que o livro vai ganhando: orelhas retorcidas, a lombada descascando, 
o volume ficando meio ondulado com o manuseio. (MEDEIROS, 1997, 
p.21) 

 

De acordo com Neto (2016), é comum falas cotidianas informais sobre 

a impossibilidade ou desconforto de ler na tela de um celular, visto que a tela é muito 

pequena. Porém, a pesquisa mostra o contrário na realidade brasileira. Entre aqueles 

que já leram um livro digital, 56% fizeram isso no celular ou no smartphone, sendo 

este último o dispositivo mais utilizado. O computador foi mencionado por 49% dos 

leitores, seguido dos tablets. Sendo assim, os resultados mostram que os celulares 

ou smartphones são os principais suportes utilizados para a leitura do livro digital. 

A pesquisa também evidencia que a leitura digital já está presente em 

todos os lugares e muito dependente ainda do acesso à internet. Por isso, a prática 

da leitura digital é maior em cafeterias, lan houses e em espaços de trabalho. Contudo, 

ela também está presente em consultórios médicos, meios de transporte, etc., o que 

evidencia que a leitura no suporte digital já existe sob a forma mobile e off-line. Esses 

dados, segundo Carrenho (2016) apresentam o potencial para o crescimento do 

consumo de e-books e outros textos digitais.  

Contudo, a ideia do aumento dos e-books e outros tipos de textos e 

suportes digitais, pode inferir para muitas pessoas a extinção dos livros impressos. Ao 

final da crônica, Medeiros (1997, p.21) relata sua percepção: 

 

Reconheço que esta minha resistência à tecnologia é antiga e inútil. 
Até hoje morro de saudades das charmosas máquinas de escrever 
manuais, com seu tlec-tlec-tlec [...]  Mas não consigo imaginar o livro 
deixando de ser um objeto para ser um equipamento. O livro podendo 
ser apagado. As livrarias se transformando em lojas de disquetes. 
Todos os volumes de uma biblioteca cabendo numa única gaveta. 
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Como serão as sessões de autógrafos? Que graça terão as aulas de 
inglês, se o book não estará mais on the table? Que venham as 
Bienais e Feiras do Livro cibernéticas, mas não se apressem por 
minha causa. Folhear um livro com o mouse não haverá de ser o meu 
hobby preferido. [...] 

 

A Retratos da leitura no Brasil traz o que ocorre na atualidade e a 

tendência sobre essa questão. O segmento de livros digitais independentes, também 

são chamados de auto publicados tem crescido rapidamente e ocupado o espaço dos 

e-books de editoras tradicionais, e isso já é realidade no mercado digital norte-

americano. A participação dos livros independentes chegou a 25% em 2016. Esse 

fato demonstra que o livro em suporte de papel não irá desaparecer tão cedo, pois, 

um suporte responsável por mais de 25% das unidades de livros vendidas não será 

ignorado pelos norte-americanos. E o Brasil, em passos mais lentos, trilha o mesmo 

caminho. (CARRENHO, 2016). 

Diante do exposto, verifica-se que, ao logo da crônica a autora 

expressa suas percepções sobre as mudanças futuras nas formas de leitura, que são 

resultados da realidade vivida naquele momento histórico. Partindo de uma 

abordagem que permite compreender o concreto analisando o abstrato em suas 

relações, com os dados da Retratos da leitura no Brasil foi possível fazer uma análise 

da realidade de hoje sobre o assunto.  

Em meio às tecnologias da informação e comunicação como suportes 

de leitura, percebe-se quão pertinente é a concepção de Santos (2009) que garante 

a impossibilidade de separar o homem do seu ambiente material e do mundo material, 

esse último, composto por múltiplos elementos artificiais resultantes da produção 

humana. Segundo a autora, todos participam de alguma forma, sejam sujeitos autores 

e atores ativos no acesso e na utilização das TIC ou excluídos digitais. (SANTOS, 

2009).  

Assim, o professor pode conduzir um trabalho em sala de aula que vá 

além da leitura da crônica pautada na decodificação de palavras, ou seja, o ato de ler 

o texto, o qual permite aos alunos a compreensão dessa realidade tecnológica, que é 

produto das necessidades e do trabalho humano no decorrer na história. Em outras 

palavras, um trabalho pedagógico que vise a formação leitora, reflexiva e crítica sobre 

o tema, superando a ideia cotidiana do uso das tecnologias como “natural”. 
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Conclusões  

 

A especificidade da educação escolar, de acordo com Saviani (2013) 

é transmitir direta e intencionalmente a humanidade aos homens, ou seja, possibilitar 

que todos se apropriem dos bens culturais produzidos por gerações passadas.  Nessa 

perspectiva, a educação, além de identificar quais bens culturais precisam ser 

apropriados pelos sujeitos para que se humanizem, deve desvelar as formas mais 

apropriadas de conseguir esse feito. Isso porquê muitos professores sabem o que 

fazer para que seus alunos se elevem qualitativamente enquanto humanos críticos e 

reflexivos por intermédio dos conteúdos científicos, contudo, desconhecem a forma, o 

como fazer.  

O ato de ler é uma possibilidade de formação leitora crítica, que 

oportuniza o aluno se apropriar da cultura e compreender a realidade no qual está 

inserido. Este trabalho se deteve em específico à crônica Os livros da nova era de 

Martha Medeiros, que propiciou pensar na prática docente em sala de aula – práxis –  

pautada na forma e no conteúdo, capaz de propiciar um leque de discussões e 

reflexões sobre as mudanças em relação às formas de leitura nas duas últimas 

décadas que trouxeram implicações na realidade vivida e que não é um processo 

acabado. 

A obra evidencia dimensões sociais e culturais de uma época em que 

o tela dos celulares e computadores ainda não abrangiam a leitura de livros. Num 

tempo – não tão distante – em que as pessoas aspiravam as novas mudanças 

tecnológicas, mas ainda não tinha certeza de quais seriam. Também traz a resistência 

às transformações em relação ao livro, presente até hoje nas falas informais. 

Por abordar essas dimensões, que foram contempladas na pesquisa 

Retratos da Leitura no Brasil, esse texto literário propicia um trabalho com crianças e 

adolescentes que contribui para a formação leitora, ao passo que, oportuniza uma 

discussão sobre o hoje fazendo uma trilha no passado e pensando sobre o futuro, 

tendo como base dados científicos.  

Assim, por meio de uma didática intencional que busque a formação 

humana de leitores críticos, o trabalho em sala de aula com a referida crônica permite 

que as mudanças nas formas de leitura sejam compreendidas como um processo 

histórico, resultante de transformações advindas das necessidades humanas, ora 
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econômicas, ora culturais, entre outras possibilitando uma visão de mundo ampliada, 

crítica e reflexiva. 
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