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RESUMO 

 

O presente estudo busca discutir de que forma o texto multimodal pode contribuir para a 

formação em letramento literário. Como objetivos específicos pretendeu-se dialogar com 

diversos autores, entre eles, Magda Soares (2004), Angela Klaiman (1995), Regina Zilberman 

(2014), Michelè Petit (2008), Maria Luiza M. Abaurre (2005), Rildo Cosson e Paulino Graça 

(2009), Roxane Rojo e Eduardo Moura (2009). A abordagem metodológica utilizada baseou-se 

na pesquisa qualitativa através de realização de uma oficina em que os dados foram coletados 

por meio de questionários, anotações em diário, e teve como sujeitos da pesquisa alunos do 1º 

ano do Ensino Médio do Centro Educacional Deocleciano Barbosa de Castro. Diante deste 

estudo e a partir da análise dos dados coletados verificamos que grande parte dos participantes 

foram iniciados à leitura no tempo estimado pela Base Nacional Comum Curricular. Apontou 

que a família tem pequena participação na formação do leitor e que os jovens simpatizam-se 

mais por literatura de best-sellers do que textos canônicos. A abordagem do texto multimodal 

deu aos participantes uma nova perspectiva de leitura.  

 

Palavras-chave: Leitura. Literatura. Letramento Literário. Multimodalidade. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

The present study seeks to discuss in which way the multimodal text can contribute to the 

literary literacy formation. As specific objectives, it was intended the dialogue with various 

authors, among them Magda Soares (2004), Angela Klaiman (1995), Regina Zilberman (2014), 

MichelèPetit (2008), Maria Luiza M. Abaurre (2005), RildoCosson and PaulinoGraça (2009), 

Roxane Rojo and Eduardo Moura (2009). The methodological approach used was based in the 

qualitative research by means of a workshop in which data were collected with questionnaires, 

journals notes, and it have as research subjects students of the 1st year of High School of Centro 

EducacionalDeocleciano Barbosa de Castro High School. From this study and from the data 

analysis, we verified that a major part of the participants were initiated in reading in the period 

estimated by the National  Common Curricular Base (Base Nacional Comum Curricular, 

BNCC). The results showed that families have low participation in the reader literacy and that 

the young people have more sympathy for best-seller literature than the canonical texts. The 

approach using multimodal texts gave the participants a new perspective of reading.  

 

Keywords: Reading. Literature. Literary Literacy. Multimodality. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

Sabemos que a literatura é de fundamental importância para o desenvolvimento 

cultural do ser humano, a mesma possibilita o contato com outras áreas de conhecimento como 

a pedagogia, linguística, filosofia, história, geografia entre outras ciências. Ao consideramos 

crucial e indispensável instrumento na educação, pois a sua leitura é a base e o ponto de partida 

e chegada do letramento literário. A arte literária é diferente porque instrui divertindo, tem o 

poder de tornar a vida e o homem melhores. Para escritores como Antoine Compagnon, essa 

pode ser comparada a remédio, pois cura do obscurantismo religioso, tem o poder de aflorar a 

sensibilidade para perceber, mesmo que por meio da ficção, situações de injustiça, podendo 

servir como instrumento a serviço da justiça. Por meio dessa arte os sonhos se tornam possíveis; 

faz reluzir desejos que já se encontravam adormecidos, trazendo à tona os mais diversos tipos 

de sentimentos e sensações, tais experiências podem provocar no sujeito os mais belos 

sentimentos, assim como, pode provocar estranhamento. (COMPAGNON. 2009). 

No entanto, observamos que o estudo do texto literário não tem sido feito de forma 

adequada, uma vez que muitos docentes utilizam o texto literário como pretexto para estudos 

de disciplinas alheias, principalmente, da gramática. Essa prática foi nomeada por Rildo Cosson 

(2006) de customização (ato de utilizar-se da literatura para o ensino de outras disciplinas língua 

portuguesa, redação, gramatica), deixando a centralidade do gênero literário à margem, 

Tornando-o secundário. Uma vez que este gênero aborda a esfera subjetiva, na customização 

trata-se de conteúdos objetivos, subentende-se que essa última fecha espaços dialógicos 

subjetivos, característica inerente da arte literária. A respeito desse assunto Marisa Lajolo insere 

em seu discurso o tema “o texto não é pretexto” (Lajolo 2009), a mesma enfatiza a gravidade 

desse processo, o qual cria empecilho para a formação do leitor, incapacitando-o a realização 

de uma leitura reflexiva autônoma. Com base em Compagnon (2009) a leitura reflexiva se 

configura quando o leitor faz uma série de questionamentos sobre o mundo, sobre a vida e sobre 

si mesmo refletindo e repensando os vários aspectos no âmbito pessoal, social e cultural, 

contribuindo dessa forma para a formação do senso crítico do indivíduo. 

Esse estudo tem como objetivo geral: Discutir a contribuição do texto multimodal para 

a formação em letramento literário. Para tanto buscamos: A) Compreender como os textos 
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literários multimodais podem influenciar no processo de formação do leitor, B) Analisar os 

efeitos dos textos multissemióticos no estudo da Literatura, C) Discutir as relações entre 

letramento literário e o multimodal. 

Para uma melhor estruturação, este estudo foi organizado da seguinte forma: Na 

introdução, referente ao capítulo 1 apresentou breve reflexão sobre literatura, situamos a 

problemática do ensino de literatura no ensino médio apontou as razões que motivaram esse 

estudo, e propondo uma abordagem centrada no letramento literário a partir do suporte 

multimodal, e por fim discorremos a relevância deste estudo para o ensino nos dias atuais. Nessa 

parte, explicitamos também, o nosso objeto de estudo, as questões norteadoras e os objetivos 

da pesquisa. 

O segundo capítulo trata da Revisão da Literatura, a qual está dividido em subtítulos, 

é realizado nesse espaço uma síntese do que foi discutido o tema Letramento Literário e o texto 

multimodal, questões pertinentes ao letramento foram levantadas buscando saber como o termo 

surgiu, sua evolução ao longo do tempo, assim como, abordamos dados estatísticos a partir da 

obra Retrato de Leitura no Brasil da escritora Zoara Failla, afim de elucidar a necessidade de 

novas práticas de leitura em nosso dias, por fim, enfatizamos a necessidade da leitura literária 

na vida do homem e sua influência sobre o mesmo. 

O terceiro capítulo discutirá os temas: A Importância da Mediação no Letramento 

Literário; 3.1 Multiletramento; 3.2 Metodologia; 3.3 Ética em Pesquisa. 3.4 Participantes. A 

base teórica que fundamenta as discussões abordadas no segundo e terceiro capítulos é 

composta por autores tais como Maria Luiza M.Abaurre (2005); Graça Paulino e Rildo Cosson 

(2009) Henrique Eduardo de Sousa (2013); Antoine Compagnon (2009); Roxane Rojo, 

Eduardo Moura (2009) dentre outros. No último capítulo, abordamos o percurso metodológico 

utilizado para a realização da pesquisa, a caracterização dos sujeitos e lócus da pesquisa, além 

da análise dos resultados. Por fim tem-se as considerações finais verificando se os objetivos 

propostos foram alcançados. 

Esse trabalho é de relevância na área de estudos literários, pois acreditamos que a 

interação entre literatura e os novos recursos multimodais (um alicerçado ao outro), torna-se 

assim atrativo para os leitores, os quais estão imersos nos recursos tecnológicos de ponta e 
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possuem ferramentas necessárias para acessar textos ilimitados, a leitura literária se torna assim, 

mais acessível e acaba contribuindo para o processo de letramento literário. O texto 

multimidiático da arte literária ganha maior visibilidade e percebemos isto quando notamos 

compartilhamentos nas redes sociais, tal comportamento indica que tais interações diminuem o 

distanciamento do público jovem em relação ao gênero em questão. 

Antoine Compagnon (2009) defende que a literatura assume um papel transgressor que 

vai além do poder da palavra (do texto em si), contribuindo assim para a construção de uma 

sociedade mais humana. Defende ainda quanto à literatura possuir o poder de libertar, e esta 

seria a essência da literatura. Sabemos que a particularidade que diferencia a literatura de outros 

formatos de texto é a subjetividade (característica essencial) essa se filia a um campo semântico 

vasto, no qual destacam-se as noções de imaginário, fantasia, lúdico, ficção, e outras;(Sousa 

2013.) 

Diante da ideia de essência literária é que fazemos os seguintes questionamentos: É 

possível formar leitores de literatura por meio do texto multimodal, e o texto multimodal pode 

contribuir para a formação do leitor reflexivo? Entende se por leitura reflexiva quando o leitor 

a partir desta começa a fazer uma série de questionamentos sobre o mundo, sobre a vida e sobre 

si mesmo, conduzindo-o a refletir e repensar sobre vários aspectos no âmbito pessoal, social e 

cultural, contribuindo dessa forma para a formação do senso crítico.  

São muitos os percalços existentes no caminho da formação leitora de literatura, a 

começar pela customização, existe ainda, muitos mitos e tabus sobre a literatura, exemplo disso 

é ouvirmos nos espaços escolares, entre os alunos, que a linguagem literária é fechada, (não 

dialogando com as linguagens contemporâneas), sem abertura para possíveis interpretações, 

análises, autossuficiente, procedimentos inadequados julgando causa a educação prejuízos, os 

dogmas citados acimas foram observados na fala de alunos( no período de estágios e na própria 

oficina ), infelizmente se nada fizermos, essas pseudoverdades irão continuar se proliferando 

em nossa sociedade e fragilizando mais e mais a educação. 

Acreditamos que o texto multimodal é um forte aliado para o fortalecimento dos que 

já leem, e instrumento relevante para iniciar o indivíduo no mundo da leitura. Para Karl Erik 

Schøllhammer (2008). Em meio as variadas abordagens da literatura no sentido de compara-la 
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a outras formas (representação visual e não -visual) é imprescindível o estudo das relações entre 

texto e imagem, ou seja, entre a representação visual e a literária. O autor afirma que a imagem 

oferece atualmente uma abordagem fértil para o entendimento da literatura no contexto em que 

vivemos atualmente (sócio histórico), a imagem é cada vez mais dominada pela dinâmica da 

“cultura da imagem” (Schøllhammer, 2008, p.87) e, uma compreensão de como as imagens 

funcionam enquanto mediações significativas de realidade.  

Nossa motivação para realizar essa pesquisa surge das experiências dos estágios no 

ensino médio, na aula de língua Portuguesa e Literatura onde escutávamos recorrentemente 

reclamações dos alunos acerca do gênero. Ao apresentarmos atividades que exigiam um pouco 

de intertextualidade, a maioria demostrava indisciplina, cogitamos ser esse comportamento uma 

forma de desviar atenção do conteúdo, e quando aceitavam a atividades relacionadas a 

literatura, não conseguiam estabelecer dialogo textual e nem sequer estabelecer relações com 

outros textos ou qualquer experiência de leituras. 

Frente a isto, pensar que justamente a escola instituição que ainda hoje carrega a 

responsabilidade de principal agência de Letramento literário (TAVARES. 2003), a nosso ver, 

é a primeira a colocar empecilhos a formação de leitores literários. Isso acontece (ocorre) 

porque a mesma dá ênfase demasiada ao conhecido e o dimensível, acaba por ignorar o estranho 

e o inusitado que são características inerente do texto literário, diminuindo assim seu espaço de 

atuação. A escolarização do texto literário torna-se inadequada, pois infelizmente a instituição 

escolar ainda tem caráter serviçal da sociedade, oferece funções já prontas para os sujeitos 

(PAULINO; COSSON, 2009)  

Nesse contexto, o ensino da literatura gira em torno da descrição para o aluno de 

mapeamentos ligeiros e pouco substanciosos das articulações entre literatura e história (período 

barroco, realismo, etc) por fim a aula acaba caindo no estudo de listas de obras, autores, 

contextos de produção e traços delineadores dos estilos de época (SOUSA, 2013) 

Compete ao professor planejar e incluir o conhecimento literário a esse universo 

globalizado, promovendo um alargamento por meio de diversos veículos usados como 

manifestação artística, especificamente, o multimodal, tendo em vista que metodologias 

tradicionais (reprodução do conteúdo do livro didático, uso material de giz e quadro) não 
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favorece mais o contexto atual, delineado pelas multi-tecnologias e seus recursos 

multimídiatico (multimídia). Pois o professor sendo este agente da cidadania, deve quebrar a 

concepção de um ensino de nomenclatura e memorização, trazendo novas técnicas de ensino, 

esse é o grande desafio que os professores devem enfrentar. A necessidade de adaptações é 

inevitável ao ensino, em especial a literatura (COSSON, 2006). 
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2  REVISÃO DA LITERATURA 

 

Leitura é uma forma de encontro entre o homem e a realidade sociocultural; ler é um 

modo de existir no qual o indivíduo compreende e interpreta a expressão registrada 

pela escrita e passa a compreender-se no mundo (SILVA, 1987, p. 45). 

 

Na seção 2.1 a seguir, O conceito de Letramento Literário refleti sobre o 

aparecimento do termo letramento e sua história. Para retratar o caminho traçado apresentamos 

aqui as quatro principais autoras e suas respectivas obras, as quais retratam a origem, ascensão 

e mudanças do termo no decorrer do tempo, suas contribuições acadêmicas elencaram 

conceitos, finalidade ou funcionalidade e metas do termo para o contexto escolar. No entanto, 

duas se sobressaem: Magda Soares e Angela Klaiman. A primeira faz abordagens dando ênfase 

ao ensino-aprendizagem do letramento e afirma sê-lo de extrema importância para o cenário 

acadêmico além de conceituar os pontos “condição e estado”, nesse contexto o indivíduo 

ultrapassa a mera decodificação, fazendo uso das diversas habilidades peculiares a leitura, como 

a cognição e a meta-cognição. A segunda escreve o livro (1995): Os significados do letramento: 

Uma nova perspectiva sobre a prática social da escrita. A autora Angela Klaiman dá sua 

definição para letramento e levanta as teorias de dimensões individual e social, essa última 

conhecida por sua complexidade é um processo amplo, no qual estão envolvidas as leituras de 

mundo do indivíduo, tem por finalidade incluir o sujeito no meio social e cultural (realidade 

social, suas crenças, condição econômica. 

Abordamos na seção 2.2, Prática de Leitura. O cenário de leitura no Brasil a partir 

da visão da escritora e socióloga Zoara Failla (2011), a qual registra na obra Retrato de Leitura 

no Brasil baseada na pesquisa de mesmo nome, realizada pelo Instituto Pró-Livro, dados 

estatísticos que mostram ou apontam resultados preocupantes para a educação, como o baixo 

número de leitores. Posteriormente Regina Zilberman (2014) e Michèle Petit (2008) traz 

reflexões filosóficas sobre como a leitura atua na vida social do sujeito, neste mesmo contexto 

em sua obra “A arte de Ler ou como resistir à adversidade” defendendo a ideia de emancipação 

e capacitação através da leitura. Em seguida Maria Luiza M.Abaurre (2005) em seu livro 

Literatura Brasileira-Tempos, leitores e leituras’ é realizada reflexões sobre o conceito, seu 

papel ou funcionalidade na sociedade. 
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Na seção 2.3, Letramento Literário, explana-se o que é o processo de Letramento 

Literário a partir das ideias de Rildo Cosson e Paulino Graça (2009) os quais apresentam a 

leitura com concepções mais amplas e complexas, enxergando a leitura como um processo de 

aquisição do texto literário, especificamente no contexto escolar. Os autores discorrerem ainda 

sobre as etapas do ensino de literatura. Para tanto é abordado a importância da escola. Enquanto 

instituição responsável de ensino.  

Abordamos em 2.4 A importância da mediação no Letramento Literário com se 

dá o processo de mediação segundo os autores Vera Teixeira de Aguiar (2006), Rildo Cosson 

(2014), este último discorre sobre o papel do mediador, faz ainda uma retomada a origem da 

palavra mediar e seu significado e deixa seu parecer sobre como o comportamento do docente 

frente a   mediação. Reforçando a ideia de mediação a autora Michèle Petit (2008), em seu 

livro Os jovens e a leitura: uma nova perspectiva, também discorre sobre postura do mediador 

frente a leitores que se distanciaram do texto literário e defende que o mediador pode ser 

considerado ainda um animador. Eliana Yunes (2009) e Alberto Manguel (1999) relatam que o 

ato de ler em voz alta, “um fator determinante de iniciação prazerosa no contato com os livros, 

pois farão parte do mundo subjetivo do leitor, do acervo de vivências literárias que o ajudarão 

a ler. Para melhor explicar Yunes faz uma retomada a história.  

No subcapítulo 2.5 Multiletramento foi discutido por Roxane Rojo e Eduardo Moura 

(2009) o conceito de Multiletramento, buscando compreender como a escola tem se comportado 

frente ao contexto da globalização, e se a escola acompanha o desenvolvimento e reconhecer 

que o uso das novas TICs (Tecnologia da informação e comunicação)  

 

2.1 O CONCEITO DE LETRAMENTO 

 

Conforme Magda Soares (2004) em seu livro Letramento- Um tema em três Gêneros, 

o termo letramento é abordado primeiramente por Mary Kato no ano de 1986, no livro intitulado 

“No mundo da escrita: Uma perspectiva psicolinguística”, o termo reaparece dois anos depois, 

na obra de Leda VerdianeTfouni nomeado: Adultos não Alfabetizados: O avesso do avesso. 

Tfouni tornou- se referência em estudos sobre o tema e foi considerada precursoras dos estudos 

sobre letramento no Brasil.  São esses os três principais nomes responsáveis pela entrada do 
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termo no vocabulário de muitos especialistas da ciência linguísticas, no entanto, foi com a 

publicação da autora  Angela Klaiman (1995) com a obra de título Os significados do 

letramento: Uma nova perspectiva sobre a prática social da escrita, que o termo ascendeu, 

surgindo outros livros como Alfabetização e Letramento, autoria de Tfouni; Letramento 

significados e Tendências, organizado por Maria Cristina de Mello e Amélia Escotto do Amaral 

Ribeiro, dentre tantos outros.  

Soares aborda que apesar da utilização do termo Letramento ser atual nos discursos 

acadêmicos, abordado como objeto de estudo e recentemente dicionarizado. O dicionário 

contemporâneo da Língua Portuguesa de Caldas Aulete deixa claro sua origem morfológica do 

latim Littera, traduzido para a língua inglesa temos literacy, que por sua vez, tem um sentido 

distinto do então citado pelo dicionário. Ao analisar a estrutura da palavra, é percebido que o 

radical Littera remete a “letra”, quando esse radical recebe o sufixo CY, denota qualidade, 

condição ou fato de ser letrate, que traduzindo significa, pessoa capaz de ler e escrever. 

(SOARES, 2004.) 

Para a autora o letramento é o estado ou condição de quem não apenas sabe ler e 

escrever, mas cultiva tais práticas no meio social, respondendo satisfatoriamente ás 

necessidades do meio social vivenciado. Podemos identifica-lo em momentos corriqueiros do 

cotidiano, a exemplo do letramento incidental, este se encontra na leitura dos gestos, emoções, 

preenchimentos de fichas em hospitais, alugueis em locadoras de dvds, imagens, rótulo de 

embalagens, placas de sinalização, qualquer prática corriqueira ou em qualquer outro evento na 

sociedade. 

A partir dos pressupostos supracitados percebermos que subentendido ao conceito de 

letramento está a ideia de que fazer uso da leitura e da escrita traz consequências sociais, 

culturais, políticas, econômicas, cognitivas e linguísticas para o indivíduo que a domina. 

Roxane Rojo (2009) assegura acerca deste conceito quando diz que o significado do letramento 

é variável porque sofre influências do tempo e da cultura em que está inserido, além dos 

contextos serem diferenciados, e por esses motivos é que existem diferentes práticas de 

letramento, que passam a ser pluralizados (letramentos).  
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A autora Ângela Klaiman (2009) por sua vez, ao discutir sobre a dimensão individual 

e sobre a dimensão social, a primeira no âmbito da leitura se dá quando o indivíduo ultrapassa 

a mera decodificação, fazendo uso das diversas habilidades peculiares a leitura, como a 

cognição e a meta-cognição, aqui é possível que apenas uma apareça, neste caso não se pode 

afirmar com exatidão que quem sabe ler sabe escrever, uma vez que a escrita é definida como 

um conjunto de habilidades linguísticas e psicológicas, incluindo o registro de unidades de sons 

e a capacidade de manifestar pensamentos e ideias a um receptor pretendido são habilidades 

próprias de um escritor. 

Na dimensão social do letramento, as habilidades de leitura e escrita não são somente 

a obtenção da tecnologia. Nesse contexto não apenas se apreende a registrar a fala em língua 

escrita e decodificar a escrita em fala, aqui o ato de leitura vai além da simples decodificação 

de palavras, por ser um processo amplo e complexo no qual estão envolvidas as leituras de 

mundo do indivíduo e tem por finalidade incluir o sujeito no meio social e cultural, pois no 

âmbito do mesmo a sua realidade social, suas crenças, sua condição econômica e sua cultura, 

pois como afirma Paulo Freire: 

 

A leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí que a posterior leitura desta não 

possa prescindir da continuidade da leitura daquele. Linguagem e realidade se 

prendem dinamicamente. A compreensão do texto a ser alcançada por sua leitura 

crítica implica a percepção das relações entre o texto e o contexto. (FREIRE, 1989, p. 

9)  

 

A leitura provém de tudo que existe no nosso meio, desde a leitura de um livro até a 

compreensão de uma simples imagem desenvolvendo assim nossos sentidos, emoções e 

intelecto, porém cada indivíduo fará uma leitura diferente, pois possuem desenvolvimento 

racional diferente. Os indivíduos possuem raciocínio e experiências distintas, é por isso que vão 

existir leituras diferentes.  

Em suma os letramentos nas suas mais diversas dimensões envolvem, os mais 

complexos processos de leituras, Paulo Freire apud Soares (2004): ainda afirma: A leitura do 

mundo precede a leitura da palavra, daí que posterior leitura desta não possa prescindir da 

continuidade da leitura daquele. (...). (FREIRE, 1989, p. 9). O autor aborda a pessoalidade 

(interior do leitor), existente em cada leitura, mostra-nos que por traz de um signo lido há 
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anteriores leituras e compreensões acerca do objeto lido. Em contra partida a dimensão social 

do letramento pode ser entendida como um fenômeno cultural, pois, se caracteriza pela sua 

expansão, incluindo mais pessoas, ou seja, o uso da leitura da escrita se configura como um 

conjunto de habilidades agora pertencente à esfera social, podemos com isso dizer que se trata 

de um novo acontecimento num determinado contexto sócio histórico.  

Para Magda Soares (2009) letramento é uma forma de agir, afirmar-se, construir e 

sustentar uma visão de mundo partilhada por um grupo e, portanto, carrega traços indenitários 

e significados compartilhados por esse grupo. Um indivíduo letrado é, consequentemente, 

alguém que conhece e pratica diferentes formas de falar, ler e escrever que são construídas 

sócio- historicamente independente das dimensões citadas o que se busca com as ponderações 

acima é saber a influência do letramento literário  

Para Celso Antunes ( 2009) a formação leitora, uma vez que existe a diferença entre 

“saber ler”, ou seja, compreender a mensagem dos signos ou gráficos expresso pelo alfabeto 

(sílabas e palavras), e “formar um leitor” e, assim, convidar o indivíduo a entrar no universo do 

pensamento do autor, para com este compartilhar opiniões, aceitando-os ou negando-os, assim 

o verdadeiro leitor enxerga o sentido do texto não somente nas palavras, mas na interação das 

ideias entre autor, texto e leitor, e suas recorrentes trocas, assim, o valor da leitura está na 

transformação de palavras mortas em pensamentos vivos. Em suma se percebe que quando o 

leitor lança no texto lido sua individualidade é neste impregnado sua pessoalidade, construindo 

o sentido do texto, uma vez que por detrás dos signos existem anteriores leituras e interpretações 

acerca do texto lido. A leitura, especificadamente a literária, faz parte de nossas comunidades 

e está disponível para todos independente de gênero ou idade. 

 

2.2 PRÁTICA DE LEITURA 

 

Desde tempos remotos o homem tenta se comunicar uns com os outros através de 

signos gráficos. Podemos encontrar sinais dessas tentativas com figuras em paredes de cavernas 

na era pré-histórica. Não cabe aqui fazermos uma historiografia do assunto leitura, apenas 

algumas considerações relevantes. A raiz da palavra leitura remete ao idioma latim, lectura, de 

leggere, “agrupar, escolher; ler para si; ler em voz alta” (HOUAISS, 2001). Poucos tinham 
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acesso à leitura que era ensinada através do diálogo pelos mestres, restrita a filósofos, 

aristocratas e ao clero, era considerada uma atividade exclusiva para homens.  

A escritora Zoara Faillla (2011) organizou a edição de 2011 da pesquisa Retratos de 

leitura no Brasil, a qual é promovida pelo Instituto Pró-Livro, esta apontou que houve 

decréscimo de 4,7 de livros lidos por ano para 2,1 livros. Considerando que a leitura é uma 

ferramenta civilizatória e de inclusão social, qualquer decréscimo é lamentável. Dados da 

mesma mostraram que o desinteresse atinge 78% das pessoas que declaram estar lendo menos 

do que no passado e quando leem é para se atualizarem culturalmente.  

A pesquisa também mostrou que a televisão com canais de entretenimento tem 

ganhado maior espaço na vida dos brasileiros, sendo que esta tem 85% da preferência nacional 

e 52% a escuta de música ou rádio, e somente 28% da população a leitura de livros como 

atividade preferida. Isso nos mostra que não basta apenas ter acesso aos instrumentos 

tecnológicos, e sim que saber usar tais instrumentos para adquirir conhecimento é essencial para 

formação de sujeito leitor. 

Para Regina Zilberman (2014) leitura proporciona instrução, esclarecimento, ou seja, 

educa criando hábitos de reflexão, análise, concentração e consequentemente emancipa e 

capacita o sujeito leitor a formular suas próprias opiniões sobre o mundo e sobre si mesmo. 

Outra autora que defende a ideia de emancipação e capacitação pela leitura é Michèle Petit 

(2009) quando diz “literatura é um suporte de discurso sobre si mesmo por usarmos uma 

segunda linguagem para falarmos de nós mesmo, e essa linguagem é a dos livros, este é um 

espaço privilegiado para a descoberta de seu eu”. O sujeito que lê é desenvolvido 

cognitivamente e consequentemente, libertar intelectualmente o indivíduo tornando-o 

emancipado. Entendemos que a liberdade nesse contexto é comparada a um escudo, o sujeito é 

capaz de fazer suas próprias escolhas, ler é instrumento natural de defesa e luta pelos ideais que 

se acredita. 

Para complementar, a autora Michèle Petit (2008) em sua obra “A arte de Ler ou como 

resistir à adversidade”nos lembra o quanto a leitura é importante para aquele que a tem, mostra-

nos como é possível “viajar no mundo imaginário”, sem sair do lugar e superar dificuldades 

como conflitos nas mais diferenciadas situações da vida. Petit mostra-nos em trechos de seu 
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livro exemplos de superação através da leitura, a exemplo de Marina Colasanti, que ao passar 

grande parte de sua infância morando em território marcado pela guerra refugiou-se na leitura 

conforme o seguinte trecho: 

 

Mas em pleno nomadismo, uma normalidade estável foi criada pelos meus pais, para 

mim, e pra meu irmão. Essa normalidade foi a leitura. (...) 

Quando penso nesses anos, eu os vejo forrados de livros. São meus anos –

biblioteca(...) 

Olhava pela janela da nossa sala, via o símbolo do fascio aposto á fachada do Duomo, 

e lia. (...), dizia- se que o pão era feito de serragem, e eu lia. Deixamos a cidade, 

buscamos refúgio na montanha. 

Agora, acordando de manhã, todas as manhãs, as colunas de fumaça no horizonte nos 

diziam que Milão estava debaixo de bombardeio, e eu, ah! Eu continuava lendo”. 

(...)Eu e meu irmão vivíamos mergulhados em livros(...) (Marina Colasanti apud 

Michéle Petit.pg 19,20.2009). 

 

Pressupomos que diante de centenas de crianças, Marina Colasanti teve o destaque por 

ter se tornado reconhecida escritora na vida adulta. Em sua infância, vendo-se rodeada por 

campos minados e impossibilitada de brincar, ela e sua família passavam o dia lendo dentro de 

casa, porem viajando em seu imaginário. Nesse episódio, vemos a relevância da participação 

familiar para o incentivo à formação leitora. Neste sentido, Petit, ao dizer que “ler é uma arte 

que não se ensina, e sim, se transmite (...)”, mostra nesse trecho a ideia de que é pelo exemplo 

que ocorre a autêntica aprendizagem. 

Quando lemos adquirimos poder de entendimento. Ao dialogarmos com o autor 

provoca-nos aceitação ou discordância e isso gera reflexão. Segundo Bakhtin (1992,1997 apud 

Rildo Cosson (2014) a leitura é uma forma de conversação entre autor e leitor. Na palavra do 

autor: “ler assemelha-se a produzir sentidos por meio de um diálogo entre leitor, texto e autor”, 

podemos concluir que é uma conversa com a experiência do Outro e seu passado podendo ser 

de cunho trivial ou profunda. Ao pesquisar sobre as concepções de leitura encontramos desde 

conceitos simplistas, restritos à ideia de decodificação e aprendizagem dos signos, até 

concepções mais amplas e complexas. Fazendo um recorte do conceito de leitura na perspectiva 

do letramento literário, ler um poema compara-se a uma conversa, através da qual identificamos 

o que nosso intimo deseja dizer, como afirma Rildo Cosson (2014) 
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(...)ler é(...) uma conversa mais profunda, como aquela que temos com um poema, 

quando descobrimos no arranjo poético das palavras o que julgamos ser a tradução 

exata do que sentimos do que pensamos(...). Toda leitura é, assim, um diálogo com o 

passado, próximo ou remoto, (...)ler é um diálogo com o passado que cria vínculos, 

estabelece laços entre leitor e o mundo e os outros leitores (COSSON, pg35- 36, 

2014).  

 

Neste contexto o que a está em jogo não é a leitura enrijecida do texto (estrutura de 

estrofes, etc), e sim a busca pela subjetividade existente, muitas vezes subentendido nas 

entrelinhas marcada pela presença dos elementos textuais como a ironia ou outros, 

posteriormente, o leitor filtra as informações que mais lhe interessa, analisando-as passam 

assim a ser parte do seu universo pessoal. 

A autora Maria Luiza M.Abaurre (2005) em seu livro Literatura Brasileira-Tempos, 

leitores e leituras’, aborda de forma sucinta acerca da literatura, fazendo uma leve reflexão 

sobre a função e os atributos da mesma. Para autora a literatura desempenha importante papel 

numa sociedade, por ter sido produzida por culturas e em tempos diferentes, e é através da 

mesma que podemos contemplar cenários sócios histórico longínquos da nossa realidade, sendo 

o reconhecimento dessa funcionalidade que a mantém viva até os dias atuais, dessa forma o 

texto literário possui atributos específicos que o tornam muito especial para homens e mulheres 

desde sempre. 

A autora Abaurre (2005) afirma que a arte literária tem o poder de nos fazer sonhar 

pois transportar o leitor provocando-lhe alegria, tristeza, divertir, emocionar etc. Podemos por 

assim dizer que a literatura nos permite “viver” através de personagens, outras vidas, sentir 

outras emoções e sensações, proporcionando-nos um descanso dos problemas do cotidiano 

quando descortina o espaço do sonho e da fantasia. A literatura nos faz ainda refletir e em 

consequência desta, transformar nossa realidade, como aborda José Saramago em entrevista 

quando questionado sobre a capacidade da literatura de provocar mudanças no mundo, o qual 

respondeu da seguinte forma:  

 

O GLOBO O senhor crê que a literatura tem alguma capacidade de provocar mudança 

no mundo? {...} SARAMAGO A resposta está na pergunta. “Pretendo tocar os 

leitores, criar polêmicas, estimular discursões. Mas isso não quer dizer que a literatura 

tenha o poder para mudar o mundo. Já não é pouco que seja capaz de exercer 

influência sobre algumas pessoas. O mundo é demasiado grande, somos mais de sete 
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bilhões os que habitamos neste planeta, e o poder real está nas mãos das grandes 

multinacionais que evidentemente não nasceram para ser agentes da nossa felicidade 

(O Globo. Rio de Janeiro, 20 de Marc.2004.Disponivel em: 

http://oglobo.com/jornal/Suplementos/Prosaeverso/14256336.asp. Acesso em 

20.mar.2004.   

 

Podemos dizer que a literatura não tem o poder de modificar a realidade, contudo, é 

capaz de fazer com que as pessoas reavaliem a própria vida e mudem de comportamento, pois 

pode provocar a reflexão e responder, por meio de construções simbólicas, as perguntas que 

inquietam os seres humanos, oferecendo possibilidades de resposta a indagações comuns a 

todos, é assim, em alguma das manifestações literárias que esperamos encontrar sentidos para 

a nossa existência que nos ajude a compreendermos um pouco de nós mesmos e de nossa vida. 

Tal manifestação artística acompanha o percurso humano, e por meio de palavras, 

constrói mundos familiares em que pessoas (personagens) vivem problemas idênticos aos 

nossos, exprimindo reflexões e emoções tão nossas quanto de quem as escreveu. Segundo a 

autora Mirian HisaeYaegashi Zappone (2007) ler literariamente pressupõe dar sentido ao texto. 

Desse modo para que uma leitura se especifique com leitura literária é consensual que o leitor 

desenvolva a capacidade semiótica como destinatário do texto, fazendo novamente o percurso 

autoral de invenção que produzem o efeito de fingimento, o leitor deve filiar-se com o 

destinatário do texto para que ambos gozem da fruição ao receberem as informações textuais. 

 

2.3 LETRAMENTO LITERÁRIO 

 

Para Graça Paulino e Rildo Cosson (2009) o termo letramento recorre a um campo 

multifacetado de saberes, e está em constante revisão por isso não há por tanto uma definição 

única e universal. A princípio aludia no sentido de decifração da informação escrita, com o 

tempo esse aspecto mudou e atualmente significa dizer que ser letrado é alguém que possui uma 

gama de habilidades e competências complexas e diversificadas devido a complexidades de 

algo que era simples, o Letramento Literário passa do singular para o plural, é multifacetado. 

Assim afirma Cosson (2009)  

 

http://oglobo.com/jornal/Suplementos/Prosaeverso/14256336.asp
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(...), nessa nova concepção, que letramento não pode ser singular, mas sim no plural, 

pois há tantos letramentos quanto práticas sociais e os objetos que enformam o uso da 

escrita na nossa sociedade letrada, como se observa no uso do termo em expressões 

tais como letramento digital letramento financeiro ou letramento midiático, para 

indicar a competência de leitura e interação social associada á escrita e até para além 

dela(Cosson:Paulino.2009.pg.65) 

 

A escola ainda hoje é a principal instituição de ensino e agente do letramento literário, 

pois essa organiza e estrutura o ensino em etapas. Como afirma as autoras Victoria Wilson e 

Jacqueline Morais (2015) “A escola ainda pode ser considerada a instituição que mais 

representa a “cultura letrada” na sociedade, por ser um espaço legitimo de sistematização 

oficial do conhecimento” (...), (Wilson e Morais p.219,2015) assim, cabe a ela reconstruir sua 

metodologia pedagógica para adequar- se a essa nova realidade e assim orientar o caminho pelo 

qual seus alunos devem seguir, uma vez que a educação será sempre continua. O letramento 

literário na sala de aula é importante para que ocorra a fomentação da pratica leitora e de outras 

questões que a cerca. A literatura tem intricado em si o caráter discursivo, refle sobre os espaços 

sociais, indaga a representatividade da escrita e da leitura literárias enquanto manifestação 

cultural na contemporaneidade. 

As autoras citadas acima ao discorrerem sobre as etapas do ensino de literatura, nos 

ensina que tais se dividem em duas. A primeira refere- se a interpretação textual, a segunda é a 

continuação da primeira tendo em vista sua ampliação, somando em um “entendimento 

multuo”, mas individual, ou seja, é á construção de uma comunidade de leitores que partilhe 

suas leituras e interpretações. É o partilhamento das interpretações que amplia os sentidos 

construídos individualmente. A ampliação nesse contexto significa dizer que os leitores ganham 

consciência de que são membros de uma coletividade e a mesma fortalece e amplia seus 

horizontes de leitura, como afirma Lajolo (...) “ou o texto dá um sentido ao mundo, ou ele não 

tem sentido nenhum” (Marisa Lajolo. pg 15.1993) 

Seguindo o viés acima o pesquisador Henrique Eduardo de Sousa (2013) em sua tese 

Letramento literário na escola: o poema na aula de língua portuguesa no ensino médio, o 

letramento literário na sala de aula é importante para que ocorra também a fomentação da 

pratica leitora e de outras questões que a cerca (interpretação, construção de sentido) uma vez 

que  a literatura tem intricado em si o caráter discursivo(de matriz bakhtiniana), refle ainda 
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sobre os espaços sociais, indagando a representatividade da escrita e da leitura literárias 

enquanto manifestação cultural na contemporaneidade. 

Os textos literários podem ser valorizados pela cultura letradas como a exemplos dos 

cânones, ou não, como alguns gêneros encontrados no espaço cibernético como as fantics e os 

ciberpoemas produzido pelos próprios leitores, a partir de interação com filmes, seriados de 

TV, mangás, gibis, romances cor-de-rosa, Best Sellers e outros. Como afirma Compagnon 

(2009).  

 

Por que ler? Outras manifestações rivalizam com a literatura em todos os seus usos, 

mesmo moderno e pós-moderno, seu poder de ultrapassar os limites da linguagem e 

de se desconstruir. Há muito tempo ela não é mais a única a reclamar para si a 

faculdade de dar forma à experiência humana. O cinema e diferentes mídias, 

ultimamente consideradas menos dignas, têm uma capacidade comparável de fazer 

viver. E a ideia de redenção pela cultura carrega um ranço de romantismo. Em suma, 

a literatura não é mais o modo de aquisição privilegiado de uma consciência histórica, 

estética e moral, e a reflexão sobre o mundo e o homem pela literatura não é a mais 

corriqueira. Compagnon (2009), p. 45-46) 

 

Antoine Compagnon (2009) neste ponto traz à baila uma nova configuração da 

instituição literária que, vem alterar de sobremaneira as relações entre os estudos de textos 

literários e as práticas de ensino modernas. No cenário cultural atual constata-se que instaurou 

um conflito entre as representações simbólicas e os discursos literários ao registrar, analisar e 

redimensionar experiências humanas, ao discurso literário procurar o seu espaço frente a outros 

saberes discursivos. A recomendação sugerida por James Paul Gee (1996) apud Rildo Cosson 

(2009) é que o termo “texto impresso” seja substituído por “variedade textuais”, a exemplo de 

pintura, filmes, televisão, telecomunicação, uma vez, que as variedades implicam em saber 

outros tipos de letramentos (cinematográfico, pictórico, literário, computacional, entre outros, 

mas o que nos interessa é o letramento literário.  

A definição de letramento literário é do escritor e estudioso do tema Rildo Cosson 

(2007), o qual conceitua letramento literário como “um processo de apropriação do texto 

literário enquanto linguagem. Entende se por processo como um círculo continuo que não se 

fecha, uma ação continuada de transformação, de algo que está em movimento e que não se 

fecha. No Letramento Literário o que se torna próprio do sujeito em formação é o ato de ler, o 
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sujeito leitor ao incorporar a leitura transforma aquilo que recebe do autor e constrói um sentido 

ou significado desse texto. A ocorrência da “apropriação”, se dar quando o sujeito toma para si 

algo externo, seja por meio de produção ou de internalização. Cosson e Paulino (2009) nos 

ensina que   apropriação da linguagem literária aparece na fala do sujeito leitor de forma 

intrínseco e sua intensidade depende da Interação entre leitor e a literatura.   

Anterior ao processo de apropriação da literatura é preciso que ocorra outros dois 

processos: O primeiro corresponde a interação verbal e o segundo é refere se ao movimento de 

desconstrução/ construção. O primeiro corresponde a profunda interação entre leitura e escrita, 

as quais constituem aspecto inerente a literatura sendo responsável pela construção de sentidos 

da literatura. O segundo diz respeito ao conhecimento do outro e do mundo que se faz pela 

experiência da literatura (Cosson; Paulino.69.2009). É nesse movimento que o leitor de 

literatura reconhece o outro e o mundo, fazendo construções e desconstruções contribuído assim 

para “formação, negociação e transformação de padrões culturais como comportamentos e 

identidades”. (COSSON) 

Os autores explicam ainda que “apropria-se significa assumir algo, tornar própria e 

internalizando tal coisa a ponto daquela coisa tornar-se sua, isso acontece por exemplo quando 

lemos uma crônica que aborda opiniões sobre um determinado assunto, e ele nos diz exatamente 

o que pensamos ou sentimos e que não conseguimos expressar antes, contudo não podemos 

enxergar a apropriação simplesmente como um conjunto  de textos, antes é importante 

ressaltarmos que apropriação é também um repertorio cultural, o qual proporciona uma forma  

singular liberaria de construção de sentido, suas consequência é percebida quando esse 

repertorio, discurso, fruto da linguagem se torna intrínseca refletindo na linguagem do sujeito 

leitor. 

Para Cosson e Paulino (2009) o processo de letramento literário somente é efetivo 

quando se faz a leitura integral de obra, ou seja, “ao pé da letra” a leitura efetiva é um requisito 

obrigatório para a formação leitora de textos literários, dispersa assim fragmentos de textos, 

resumos de obras. A integralidade da obra é crucial e merece ser respeitada. Para Cosson em 

seu livro círculo de letramento literário (2014) esta já diz: “fragmentos não forma leitores 
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literários”. Subentende se aqui, que a fragmentação não é suficiente para a concretização da 

formação leitora no ensino escolar, daí a importância ao acesso das obras literárias completas. 

 

2.4 A IMPORTÂNCIA DA MEDIAÇÃO NO LETRAMENTO LITERÁRIO. 

 

“Segundo Rildo Cosson (2014) em seu livro Letramento Literário: teoria e Prática”, 

afirma ter o mediador tem o papel de promover e intermediar as relações entre leitor, objeto e 

leitura. O mediador causar no sujeito leitor o desejo de produzir sentidos nos textos. O 

significado original da palavra mediador derivada do latim METIATOR, MEDIARI ou medius. 

Carrega o sentido de intervir ou colocar-se em duas partes, significa ainda “que está no meio 

ou entre dois pontos. No ensino da literatura, cabe ao professor mediar de forma que seja 

despertado sensações, é a magia da linguagem literária, o sujeito que experimentando da 

liberdade de um mundo feito de palavras, as quais descrevem o mundo e a nós mesmos. A 

autora Michèle Petit (2008), em seu livro Os jovens e a leitura: uma nova perspectiva, sinaliza:  

 

“um mediador pode influenciar um destino” e afirma que “o gosto pela leitura não 

pode surgir simplesmente da proximidade material com os livros e enfatiza se 

ninguém lhes der vida” Um conhecimento, um patrimônio cultural, uma biblioteca 

podem se tornar letra morta (PETIT, 2008, p. 158) 

 

A postura do mediador frente a leitura será determinante para aproximação ou o 

afastamento dos leitores. Segundo Vera Teixeira de Aguiar (2006), para que o processo de 

formação do leitor funcione faz-se necessário que o mediador desperte no sujeito o gosto por 

aprender, imaginar, descobrir. etc. “O mediador levado por sua paixão, transmite-a através de 

uma relação individual, cabe ao professor ser um animador cultural” (PETITpg.166.2009) 

para que isso aconteça é importante uma adequada escolha literária, além de uma atitude 

positiva diante da leitura e dos usuários. 

Michèle Petit (2008) discorre sobre a importância do animador cultural (bibliotecário, 

professor) no processo de aprendizagem literária, o compartilhamento de leituras ou a indicação 

de livros possibilita aos jovens encontrar na literatura um modo de se expressar no mundo. 

Segundo Victor Andrade de Melo (2006) afirma: 
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Cabe ao animador [...] despertar e ampliar, em cada indivíduo, a descoberta subjetiva 

do prazer enquanto princípio transformador de vida. O termo “animação cultural” é 

conceituado como ferramenta pedagógica de intervenção que pode ser utilizada em 

diferentes contextos sociais. (Victor Andrade de Melo 2006, p. 67). 

 

Segundo Eliana Yunes (2009) as experiências das leituras feitas “com os ouvidos”, 

geralmente introduzidas por parentes próximos ou professores, é “um fator determinante de 

iniciação prazerosa no contato com os livros”, por envolver, entre os interlocutores, o 

estabelecimento de laços afetivos e maior liberdade imaginativa, conduzida pelas vozes 

intrínsecas ao ato de ler em voz alta: a voz do mediador e as vozes do texto literário. Essas 

vozes farão parte do mundo subjetivo do leitor, do acervo de vivências literárias que o ajudarão 

a ler.   

Para Alberto Manguel (1999) concorda ao dizer, os contextos das sociedades dos 

séculos XIII XVIII quando a prática de leitura em voz alta na sala de aula era necessária porque 

poucos tinham acesso ao material escrito. Por isso, para muitos, a única maneira de contato com 

a cultura escrita era por intermédio da leitura compartilhada realizada por mediadores. Essas 

leituras ocorriam no seio da família, em locais públicos pois eram realizadas com o intuito de 

entretenimento ou de instrução. 

 

2.5 MULTILETRAMENTO. 

 

Ninguém nasce sabendo ler: aprende-se a ler á medida que se vive. Se ler livros 

geralmente se aprende nos bancos da escola, outras leituras se aprendem por aí, na 

chamada escola da vida. (Marisa Lajolo) 

 

Roxane Rojo e Eduardo Moura (2009) discutem no livro Letramentos Múltiplos na 

escola a respeito do Multiletramento no contexto escolar, buscando compreender como a escola 

tem se comportado frente ao contexto da globalização, e se a escola acompanha o 

desenvolvimento e reconhecer o uso frequente dos alunos nas novas TICs. São chamados 

múltiplos por ser de vários tipos ou multifacetados (digital, informático, visual, critico, o 

literário), e tantos outros são parte desta multiplicidade. 

Ainda segundo a autora é relevante no ensino se faz necessárias novas ferramentas 

além das da escrita manual (papel, pena, lápis, caneta, giz e lousa) e impressora (tipografia, 
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imprensa) novas ferramentas como áudio, vídeo, tratamento de imagem, o texto dentro do 

contexto atual perde seu caráter único, fechado, engessado; o texto agora pode ser questionado, 

dialogado, relacionado, já que seu caráter múltiplo. 

A revista Língua Portuguesa mostra a tecnologia sendo utilizada em prol da educação. 

No Quênia situada na África Oriental, região escolhida por ter grande parte de sua população 

analfabeta, o experimento consistia em entregar quatro tablets para as crianças e avaliar o grau 

de desenvoltura como manuseio do instrumento e aprendizagem alfabética. O resultado foi 

muito positivo, pois em pouco tempo quatro crianças sabiam ligar e desligar o aparelho, e antes 

de completar um mês uma delas escreveu a palavra lion (leão em inglês). 

O segundo exemplo é com base na iniciativa do estado americano de Indiana, lugar 

este que dá liberdade ao professor alfabetizador para trabalhar com tablets. A inclusão digital 

em sala de aula já é uma realidade de muitos países, inclusive, no Brasil. Aqui são realizados 

eventos como feiras de ciências, no qual são oferecidos apoio a estudos com tecnologia. Os 

projetos mais visados são na área da robótica, jogos de games, inovações digitais para exibição 

de vídeos na internet, criações de longa-metragem, etc). Enfim as possibilidades de uso são 

infinitas podendo ser útil inclusive no ensino de literatura, especialmente é nesse ponto que 

queremos chegar. 

David Weinberger em entrevista à revista superinteressante defende a tese de que era 

digital é um espaço onde se tornou possível quebrar a noção de que o conhecimento é 

monopolizado por especialistas, o autor acredita que por meio do diálogo global entre os 

adolescentes, esses estão conseguindo interpretar e discutir conhecimento, e assim realmente 

entender o que acontece ao seu redor.  

Em consequência de tais mudanças a aprendizagem sofre mudanças, passamos a não 

sermos mais prisioneiros de um prisma único do autor que escreveu, podemos agora nos libertar 

interagindo com outros textos, imagens e sons, em suma nessa perspectiva os textos passam a 

ser interativos, colaborativos e transgressivos. Como afirma Rojo (2009) (...) “defendo que um 

dos objetivos principais da escola é possibilitar que os alunos participem das várias práticas 

sociais que se utilizam da leitura e da escrita (letramentos) na vida da cidade, de maneira ética, 

crítica e democrática(...),” (Rojo,2009. p.11).Sem dúvida, a condição decifrada, a identificação 
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do dito é importante, porém, não menos que a realização de inferências para se buscar os 

implícitos(o não dito), diferenciar informação relevante das secundárias, levantar e testar 

hipóteses a respeito do conteúdo do texto, perceber o que foi omitido bem como as razões para 

tal, estabelecer relações intertextuais, tirar conclusões, enfim, atuar cooperativamente na 

interpretação e na reconstrução dos sentidos e interpretações pretendidos pelo autor. 

Com base nos pressupostos acima entendemos que o letramento enfatizava a 

necessidade de formar com renovação, reinventando assim nossa prática escolar, nossa didática 

e a própria escola fazendo adequado uso das novas mídias, relevantes para professores, alunos 

e interessados na área de letramento e das novas perspectivas em relação a um novo modo de 

ensinar. Nesse contexto existe o incentivo a criticidade e autonomia do aluno. Essa pedagogia 

do Multiletramento visa fazer uso adequado de instrumentos acessíveis aos alunos como 

pesquisas em internet através de celulares e suas câmeras, assim como outros recursos como 

aplicativos de áudio e gravador de voz. Tais instrumentos passam a ser recursos para a interação 

e comunicação, o sujeito passa a ser sujeito de sua aprendizagem, produtor de sabe e, portanto, 

autônomo. (Rojo 2009). 

O uso de imagens presente em textos impresso, e os vários recursos semióticos e 

midiáticos, a exemplo de ícones, animações, vídeos, são inerentes a multimodalidade textual, 

que pode ser entendida também como a multiplicidade de Linguagens, tais pelos Parâmetros 

Curriculares Nacionais devem ser inseridas visando favorecer o sujeito na aquisição de tais 

habilidades (Brasil.2013). Para tanto é preciso pensar na sistematização do 

ensino/aprendizagem que se referem ao ensino de literatura, levando-se em consideração a 

situação da Escola enquanto uma das principais agências de letramento, que são múltiplos, e 

tendo em vista a multiplicidade e a multimodalidade textuais bastante evidenciada. 
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Segundo os autores Roxane Rojo e Eduardo Moura (2012) a necessidade de uma 

pedagogia dos Multiletramentos faz se necessária porque na escola a cada dia surgem mais 

novos letramentos, “emergentes na sociedade contemporânea, em grande parte – mas não 

somente – devido às novas TICs”.  Os autores deixam claro que o termo Multiletramentos foi 

cunhado afim de abranger esses a esfera cultural e o semiótico. Nesse contexto o prefixo “multi” 

é indicativo das diferentes formas de apresentação do texto, isso se deve também a 

multiculturalidade que é uma das características mais marcantes das sociedades atuais. Todavia 

a multimodalidade é um produto dessas trocas de cultura, retratadas por textos os quais se 

comunicam e informam. O texto multimodal, conhecidos ainda por compostos de linguagens 

(ou modos, ou semioses) exigem capacidades de compreensão do sujeito leitor, para fazer 

significar. 

Pra melhor exemplificar, temos os anúncios publicitários, os quais são textos cheios 

de semioses, tornando-os multisemióticos Isso incluem vídeos, panfletos, entre outros. Esses 

textos serão produzidos em espaço digital com as novas ferramentas de áudio, vídeo, tratamento 

da imagem, edição e diagramação requerendo novas práticas de produção, assim como análise 

crítica como receptor.  Os letramentos literários nesse contexto tornam-se hipermidiáticos ou 

multimodais. Um leitor de texto multimodal quando pratica várias ações ao mesmo tempo, 

como audição, visualização, acessar uma rede social, enviar mensagens participando de um bate 

papo virtual com várias pessoas ao mesmo tempo estamos fazendo uso da multimodalidade, ao 

mesmo tempo, essas são as chamadas interações sociais, as quis colaboram para o 

ensino/aprendizagem, conhecidas ainda por “(multi)interação”, as quais proporciona uma 

mudança na condição do usuário, que passa de mero consumidor dos produtos culturais para 

produtor colaborativo. (Rojo e Moura .2012). 

Os Multiletramentos abordados pelos autores acima sugere a relação entre os vários 

elementos semióticos nas práticas pedagógicas de compreensão e de produção oral/escrita de 

gêneros textuais.Assim o trabalho do professor nesse cenário consiste em privilegiar estratégias 

que incentivem a cooperação e o trabalho em grupos, dinâmicas mais condizentes com as 

características e necessidades da sociedade contemporânea 
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Conforme Fredric M. Litto (2009) o papel do professor é abrir mão da autoridade outorgada 

por uma tradição patriarcalista para fazer parte do time com os alunos, se integrando junto a 

estes, e os textos multimodais ampara o professor quanto a isto, pois nestes encontram se 

condições para desenvolvimento das habilidades de leitura, e compreender criticamente as 

possibilidades de sentido do que foi lido, até mesmo identificando as ideologias implícitas 

àquele texto, o motivo da sua presença e os discursos que ali estão inseridos. 
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3  METODOLOGIA 

 

Para realização desse estudo recorremos ao método de caráter qualitativo, do tipo 

descritiva o e exploratório, com abordagem teórica, fundamentada em dados secundários. Os 

instrumentos de coleta predominantes foram questionários e anotações em diário, recorremos 

ainda a estudos e reflexões sobre o tema afim de compreender e interagir com o objeto de 

pesquisa, para a partir disso, compartilhar com outras pessoas os dados coletados. Segundo 

Maria Cecília de Souza Minayo (2001), existe na pesquisa qualitativa uma preocupação com as 

ciências sociais, trabalhando com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças e 

comportamentos, nesse viés, esse tipo metodológico é mais abrange, estudos numa perspectiva 

mais interpretativa do mundo. (DENZIN; LINCOL, 2006). 

Esse método foi aplicado no local em que a oficina ocorreu, o recolhimento dos 

depoimentos foi cuidadosamente registado para manter e assegurar os discursos e significados 

transmitidos pelos participantes. Por fim tivemos a realização da a análise dos dados, (principal 

característica da pesquisa qualitativa) nesse caso tende a seguir um processo indutivo 

(CRESWEL, 2007) 

A pesquisa foi dividida em três etapas, a saber, aplicação de questionários, análise 

documental (atividade propostas em sala) e revisão bibliográfica. O instrumento mais 

predominante foram os questionários, uma vez que estes são mais adequados para o 

conhecimento e compreensão do problema que está sendo pesquisado, como afirma Marconi e 

Lakatos: “o questionário é um instrumento de coleta de dados constituído por uma série 

ordenada de perguntas, que devem ser respondidas por escrito e sem a presença do 

entrevistador”. (2010, p.86).  

Ao todo foram dois questionários, sua aplicação deu-se no início e no final do curso, 

o primeiro foi de caráter discursivo argumentativo. Pretendemos por meio do primeiro 

diagnosticar a intensidade das relações existentes entre leitor e texto, suas perguntas foram 

abertas, proporcionando espaço para retomada de suas memorias na busca dos momentos em 
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que tiveram o primeiro contato com a literatura. O segundo foi de caráter objetivo e visou 

avaliar a oficina. 

 

3.1 ÉTICA EM PESQUISA. 

 

A participação das pessoas envolvidas foi de forma voluntária. Foi garantido aos 

mesmos   sigilo de sua identidade, respeitamos suas crenças religiosas mantendo a dignidade 

e autonomia do participante da pesquisa. Todos as regras foram lidas e esclarecidas, 

assegurando sua vontade de contribuir e permanecer, ou não, na pesquisa, por intermédio de 

manifestação expressa, livre e esclarecida. Houve cautela para não colocar em riscos a 

integridade física, mental e espiritual dos envolvidos. Foi ressaltado ainda a relevância social 

da pesquisa, o que garantiu a igual consideração dos interesses envolvidos, não perdendo o 

sentido de sua destinação sócio humanitária. 

 

3.2 PARTICIPANTES 

 

Para aplicação da oficina, a qual teve duração de doze horas, aplicada no turno noturno, 

o número de participantes totalizava em vinte alunos. Os mesmos estavam na faixa etária entre 

dezoito e cinquenta e cinco anos, uma pequena parte residia na zona rural. Questionou-se que 

o motivo pelo qual os levou a escolher esse turno para estudar. Responderam que por motivo 

de trabalho. A resposta foi quase unânime. Dos vinte sujeitos apenas dois não trabalhavam. 

Percebe–se que a classe social predominante ao qual a maioria pertencia era de classe média 

baixa. Os mesmos se identificaram de etnia negra e parda, suas interações dão-se mais por meio 

virtuais. 

O número de participantes foi vinte ao todo, contudo decidimos analisar um grupo de 

seis participantes. Como critério para seleção, utilizamos a frequência e participação dos 

mesmos em todas as atividades. Essa quantidade foi escolhida por tais alunos terem 

demostrando maior interação com a proposta da oficina, por se apresentarem mais expressivos 

oralmente e terem interesse nos temas propostos. Esse número colabora ainda para o 

desenvolvimento das análises, uma vez que as informações produzidas foram suficientes para 
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investigação. Percebe se nesse grupo que havia uma interação dialógica muito profunda, as 

conversas fluíam apesar das discursões serem informais, havia nesta base analítica dos temas 

abordados. É importante ressaltar que como houve essa seleção. O resultado conclusivo dessa 

oficina não pode se estender a todos os participantes envolvidos. 

 

3.3 MATERIAIS E INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

O questionário um (1) é composto de dez (10) perguntas, todas com caráter de 

pessoalidade buscando entender como se deu para os participantes as experiências com a leitura 

ao longo de suas vidas com o gênero literário.    

O segundo questionário contém seis (6) Itens a serem avaliados, esses itens estão 

ligados ao desenvolvimento das doze (12) horas de oficina. A avaliação visava medir o 

desempenho da mediação da oficina e ainda sua eficiência na formação leitora desses 

participantes. Nesse sentido este visou saber também a qualidade do conteúdo aplicado que 

incluiu que influiu vários conteúdos. 

A atividade três é uma proposta de produção de texto a partir de estudos do conteúdo 

sobre intertextualidade, figuras de linguagem, características inerentes da literatura. Nesta 

damos enfoque à literariedade como características inerentes ao texto literário. 

A atividade quatro foi uma pergunta que foi respondida como resultado da culminância. 

 

3.4 PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

Pera mediação do primeiro questionário utilizamos cópias individuais, mesmo sua 

aplicação tendo ocorrido de forma coletiva. Orientamos que expressassem neste suas vivências 

e influências que obtiveram no período de aprendizagem da leitura, a exemplo de meio sociais 

como escola, família, dentre outros. Saber se houve ou não a influência da família, do social, 

sua faixa etária de iniciação a leitura nos mostra se esse leitor está amparado ou não. O 

questionário foi criado a partir da premissa de que é preciso saber as condições matérias e 

culturais de leitura para saber a melhor forma de abordar os conteúdos com esse público. Saber 
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a faixa etária de iniciação à leitura é um dado importante pois aponta uma margem de tempo 

entre o início dos estudos até o início da leitura de literatura. 

 

É importante ressaltar que anterior à aplicação do questionário foi realizada leitura coletiva do 

texto “O encontro com a poesia” do autor Luiz Gonzaga Pinheiro. Para tanto, reproduzimos o 

mesmo em slides. Tivemos como objetivo nessa atividade introduzir o tema Literatura e o 

consolidar, assim como proporcionar interação entre ministrante e ouvintes. A leitura deu-se de 

forma compartilhada e em seguida cada um se expressou acerca do mesmo.  

O segundo questionário foi aplicado ao final do curso. As cópias foram entregues 

individualmente. A orientação para responder o questionário foi passada verbalmente. Foi 

aplicado a todos os participantes, no entanto, escolhemos seis para ser analisados. A elaboração 

das perguntas está diretamente ligada a indagação que norteou esse trabalho, que é investigar a 

eficiência dos textos multimodais para a formação leitora de literatura.  

Para aplicação da atividade três, a turma foi dividida em grupos de cinco pessoas. 

Primeiramente todos assistiram ao vídeo clipe da música Monte Castelo da banda Legião 

Urbana. Em seguida instigamos a turma a falar sobre a música, se já a conheciam, e, o mais 

importante, se estes tinham percebidos algo de diferente na música. Alguns relataram que parte 

da música aludia a trechos bíblicos. A partir dessa percepção entregamos cópias contendo os 

textos Amor é fogo de Luiz Vaz de Camões e I Coríntios 13,1-7 (bíblico). Iniciamos uma 

discussão sobre intertextualidade, e partir disso solicitamos que criassem uma nova produção 

textual mantendo as características inerentes dos textos literários como presença das figuras de 

linguagem, antíteses e paradoxos. Enfocamos a importância da rima no texto poético, 

destacamos juntos aos alunos as rimas presentes no soneto Amor é fogo.  

Nas aulas posteriores, para dar continuidade ao tema intertextualidade, foi apresentado 

através de slides imagens da marca Hortifruti, a qual para fazer campanha publicitaria se utiliza 

de textos já existentes e criam novos textos para promover seus produtos. Em seguida abrimos 

discussão questionando aos mesmo a respeito dessa ferramenta para propagandas.   

 

3.5 PROCEDIMENTO PARA ANÁLISE DOS DADOS 
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Para a autora Maria Cecília de Souza Minayo (2001), esse tipo de pesquisa preocupa-

se com as ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser quantificado. Assim 

sendo ela trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, 

comportamentos. Nosso instrumento de coleta foi o questionário e entrevistas, anotações em 

diário, estudos e reflexões sobre o tema afim de compreender e interagir com o objeto de 

pesquisa, e a partir disso compartilhar com outras pessoas os dados coletados. A pesquisa em 

questão teve como público alvo estudantes do 1 ano do Ensino Médio, do Centro Educacional 

Deocleciano Barbosa de Castro na cidade de Jacobina, Bahia. 

Para análise do tema letramento literário sob a interferência da multimodalidade, 

tivemos como objetivo entender, em termos metodológicos, o uso do texto multimodal para a 

prática de leitura do texto literário. Para sua concretização recorremos a instrumentos 

tecnológicos como projeção visual e auditivas, a exemplo de vídeos, músicas, imagens, 

animações, dentre outros. 

A pesquisa qualitativa, segundo Denzin e Lincoln (2006) é aquela que faz uma 

abordagem interpretativa do mundo, seus pesquisadores estudam as coisas em seus cenários 

naturais, buscando entender os fenômenos em termos dos significados que as pessoas a eles 

conferem. Nesse sentido, esta garante importância fundamental aos depoimentos dos indivíduos 

sociais envolvidos, seus discursos e significados transmitidos por eles. Preza pela descrição 

detalhada dos fenômenos de seus elementos. Nesse contexto, o pesquisador se interessa em 

estudar um determinado problema e verificar “como” ele se manifesta nas atividades, nos 

procedimentos e nas interações cotidianas. 

Os dados do questionário 01 foram tabulados de forma a identificar grupos de 

respostas semelhantes. Para a questão 1, que objetivou identificar por qual meio foi a primeira 

experiência literária dos alunos, foram identificadas as seguintes categorias: 1 - não teve 

experiência, 2 - teve experiências com textos de gênero infantil, 3 - teve primeiro contato com 

obra fílmica.  

Para a questão 2, a qual objetivou saber a preferência literária, foram identificadas as 

seguintes categorias: 1 – Através de filmes, 2 -Literatura de cordel, 3 – Best-seller. Para a 

questão 3, a qual objetivou medir a influência da família para o gosto literário ou preferência 
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literária, foram identificadas as seguintes categorias: 1 –Nenhuma 2 – Pais. Para a questão 4, a 

qual objetivou quis identificar a faixa etária para início de leitura. Foram identificadas as 

seguintes categorias: 1 – 6 anos 2 – 10 anos, 3 -13 anos. Para as questões 5, 6 e 7,as quais 

investigam saber a respeito da participação em grupos de leitura  e a predominância de gênero 

na pratica  de leitura em casa por adultos, foram identificadas as seguintes categorias: 1 – Sim, 

2 –Não, 3-Noticia, 4-religiosos. Para a questão 8, 9 e 10, as quais investigam saber a frequência 

do uso de internet e suas principais atividades, foram identificadas as seguintes categorias: 1 – 

Sim, 2- interação social virtual, 3- Estudos.  
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4  RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A pesquisa em questão teve como público alvo estudantes do 1 ano do 2° grau, do 

Centro Educacional Deocleciano Barbosa de Castro –Jacobina- Ba. Nesse contexto estudamos 

os resultados da oficina tendo como base a percepção dos participantes, para assim verificar de 

que forma o texto literário multimodal contribuiu para formação leitora dessa turma. 

 

Quadro 1– Respostas do Questionário 1 

1 ª Questão. Relate qual foi o seu primeiro contato com a literatura? 

Qtd Resposta 

2 Não me lembro. 

1 Assim que comecei a ler. 

1 Através do filme o Auto da Compadecida. 

1 Na quinta série. Obra Pé de Guerra. 

1 Na primeira série. A branca de Neve. 

2ª Questão. Qual a sua obra literária preferida? 

Qtd Resposta 

2 Não me lembro 

1 Literatura de cordel. 

1 Não tenho 

1 Obra: Meu Romeu 

1 A Culpa é das Estrelas 

3ª Questão.  A sua família influenciou no seu gosto de leitura? 

Qtd Resposta 

5 Não 

1 Os pais. 

4ª Questão. Com que idade você começou a ler?  

Qtd Resposta 

3 6 anos 

1 10 anos 

1 5 anos 

1 13 anos 

5ª Questão. Já participou de algum grupo ou projeto de leitura? 
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Qtd Resposta 

3 Sim 

3 Não 

6 ª Questão. Seus  familiares pratica algum tipo de leitura? 

Qtd Resposta 

3 Sim 

3 Não  

7ª Questão. Qual o gênero que mais circula em sua casa? 

Qtd Resposta 

3 Nenhum 

1 Noticia 

1 Textos religiosos(bíblia) 

8ª Questão. Usa a internet com frequência? 

Qtd Resposta 

6 Sim. 

9ª Questão. Que tipo de atividade costuma realizar? 

Qtd Resposta 

2 Para estudar 

4 Comunicar-se virtualmente (Instragam, Whatsapp, Facebook, Snapchat) 

10ª Questão. você acha que a literatura exerce papel importante na sociedade? 

Qtd Resposta 

1 Não sabe justificar  

1 Porque é importante exercer a cidadania. 

1 Ela é importante para toda a sociedade. 

1 Porque influencia, ela é importante e sentimos algo diferente quando lemos 

1 É um conhecimento a mais 

1  Proporciona conhecimento. 

 

No primeiro questionário, resumido no Quadro 1, pretendeu-se diagnosticar o grau de 

leitura e vivência com a mesma. Para a elaboração das perguntas partimos da compreensão de 

que o participante é um sujeito histórico, multi-relacional e comunicativo, devendo ser 

considerado sua vivência familiar. Para elaboração desse questionário nos embasamos em 

Cosson (2006). O questionário segue o princípio da motivação, mas vemos também a carência 

do aluno em relação a discutir o tema. Segue a análise: 
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1ª Questão: Conforme a descrição o primeiro contato com a literatura ocorre de formas 

diversificadas, contudo, houve predomínio das obras infantis, e por meio de obras fílmicas, e 

que a iniciação a leitura literária pode ocorrer nas primeiras series ou tardiamente.  

2ª Questão: A respostas aqui denota a diversificação de textos, vai desde os 

considerados literários (cordel romances, e contos infantis), aos best-sellers do momento. 

Assim conclui-se que as leituras são motivadas por diferentes formas de ler. No caso da obra 

“A culpa é das estrelas” e na obra “Meu Romeu”, ambas do gênero romance, tais leitores podem 

ter sofrido influência da mídia cinematográfica (filme) para leitura da obra escrita.  

3ª Questão: Os dados apontam que em 90% dos casos a família não influenciou para a 

formação desses leitores. As hipóteses que surgem é que haja índices elevados de analfabetos 

em casa, falta de tempo para dedicar-se a formação dos filhos ou falta de hábitos de leitura no 

lar quando ocorre (representado por 10%) nesse estudo, a influência não vem de tios, nem 

primos, os responsáveis são os pais. 

4ª Questão: Os dados mostram que mais da metade correspondente (80%) dos 

participantes aprenderam a ler com faixa etária correspondente ao termino do ciclo de 

alfabetização. Os fatores que poderíamos ter correspondido a esses resultados é a participação 

dos pais na vida escolar da criança, condição econômica estável e hábitos de leitura entre 

familiares no seio do lar, contudo existe os que começam mais tarde, do mesmo modo fatores 

econômicos e culturais são as hipóteses mais prováveis para esse resultado. 

5ª Questão: Os dados mostram que há frequência positiva dos participantes nos 

encontros de leituras. Os mesmos relataram que tais eventos geralmente são promovidos pela 

própria escola em que estudavam. As outras metades não tiveram a oportunidade de frequentar 

esses espaços talvez por falta de interesse dos mesmos, ou por falta de divulgação. 

6ª Questão: Os dados revelam que os comportamentos são díspares. Se por um lado 

uns estão preocupados em tirar um tempo para a leitura (a hora da leitura), outros não se 

importam nem mesmo com o desempenho dos filhos na escola, estes até sabem a importância 

da leitura, mas não praticam em casa. Pressupomos que a maneira como a leitura é desenvolvida 

no meio familiar vai determinar de modo positivo ou negativo na formação leitora. 
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7ª Questão: O gênero que mais circula é os textos religiosos (bíblia) e os noticiários 

que podem ser por meio da televisão, rádio e mídias sociais. 

8ª Questão: Quando questionados sobre o uso da internet 100% afirmaram que usam 

esse recurso, sendo20 % para estudar e realizar trabalhos escolares, sendo que 80% 

responderam que usam para interagirem virtualmente.  

9ª Questão: Por meio de Instragram, Facebook e Snapchat. Esse dado aponta-nos que 

o recurso tecnológico é mais utilizado para entretenimento que para estudos.  

10ª Questão: Sim. Os jovens participantes entendem que a literatura é importante para 

os que querem exercer sua cidadania, eles sabem que a interação com os textos é fundamental 

para quem quer ter conhecimento, que o conhecimento é adquirido. Entendem que a literatura 

influencia na forma de pensar, que forma o sujeito culturalmente, que sua leitura despertar 

várias sensações diversas. 

O quadro dois (2) buscou saber, através da avaliação dos participantes, o nível de 

qualidade da oficina. O questionário teve seis questões, correspondentes às categorias de 

satisfatório, regular e insuficiente. Os participantes, ao julgarem, levaram em consideração o 

conhecimento que os mesmos conseguiram abstrair das aulas expositivas e recursos utilizados, 

assim como analisar a interação leitor/texto e mediação dos ministrantes, uma vez que 

procuramos saber a eficácia das multimídias para a promoção de atividades didáticas na 

formação leitora. Procuramos saber ainda se a atividade gerou reflexão autônoma. Visou-se 

ainda saber através do próprio julgamento dos participantes como se deu a qualidade e recepção 

dos textos literários em formato multimodal. 

Houve um equívoco na aplicação do questionário e optou-se por uma reinterpretação 

dos dados resultantes do mesmo. Lembrando que a leitura desses dados é primordial para 

compreendermos o resultado final desse trabalho. 

 

Quadro 2 – Respostas do Questionário 2 

ITEM 1 - ABORDAGEM DO TEMA 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Satisfatório         4 1 

Regular        1   

Insuficiente           
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ITEM 2 - MEIOS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADOS 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Satisfatório         2 4 

Regular           

Insuficiente           

ITEM 3 - CLAREZA NA COMPREENSÃO DOS TEXTOS 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Satisfatório         1 4 

Regular      1     

Insuficiente           

ITEM 4 - QUALIDADE NA APRESENTAÇÃO DO TEMA 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Satisfatório         2 2 

Regular        2   

Insuficiente           

ITEM 5 - RECURSOS UTILIZADOS PARA AS AULAS 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Satisfatório         3 3 

Regular           

Insuficiente           

 

Conforme analise adiante: O item um (1), do quadro dois (2) o qual faz menção a 

abordagem do tema, é notório que em sua avaliação foi considerada satisfatória por cinco 

pessoas, contudo, apenas uma pessoa identificou como regular, subentende se que o fato de 

haver múltiplas inteligências  tenha influenciado no resultado, uma vez que há  maneiras 

diferentes de aprendizado, nesse contexto, pressupõe-se que haja outras capacidades além da 

auditiva e a visual,  outra hipótese é a de que tenha ocorrido desse sujeito desvalorização do 

tema proposto.  

O item 2. Aponta que houve satisfação pela unanimidade das notas com respeito a 

qualidade e eficiência dos meios de comunicação, tanto em recursos material, quanto recursos 

humanos (oralidade) teve boa receptividade. Nesse quesito nossos objetivos foram alcançados, 

uma vez que propusemos mostrar a eficácia dos recursos multimodais no ensino de literatura.   

ITEM 6 – ESCOLHA DE POEMAS APRESENTADOS 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Satisfatório        2  3 

Regular      1     

Insuficiente           
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O item 3. As notas mostraram que os esforços para oferecer uma oficina lúdica e com 

conteúdo foram correspondidas. Nota-se que propiciamos clareza na forma de mediar, contudo, 

temos uma nota no critério regular. Subentende- se que tal pode ter ocorrido pela carência de 

leitura meta-cognitiva do mesmo.  

O item 4. Buscou saber a respeito da qualidade de apresentação do tema. 

Os números mostram uma variação entre regular e satisfatório. A hipótese mais 

provável a nota regular é que devido a literatura estar numa dimensão subjetiva, tenha faltado 

o tato necessário aos participantes para compreende-la como existe ainda um olhar objetivo, no 

sentido de mensurável, na didática comum das escolas.   

Item 5. Nesse contexto os níveis de qualidade de imagem, áudio e projeção foram bons 

e suficientes para as atividades propostas.  Há ainda novos desafios quando falamos das novas 

ferramentas multimodais que incluem mais que os citados acima vão além, como o tratamento 

da imagem, edição e diagramação, estes últimos requer aprimoramento metodológico do 

profissional de educação. 

O item 6. Compreende-se pela divisão entre as categorias satisfatória (50%) e regular 

(50 %), que de um lado não houve empatia com o tema devido a literatura estar numa dimensão 

subjetiva, entende-se que tenha faltado o tato necessário a estes para compreende-la, uma vez 

que ainda prevalece o olhar objetivo, no sentido de mensurável, na didática comum das escolas.   
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Quadro 3 – Produção Textual 

. Grupo 1.  

 

O amor é bondoso não é invejoso. 

O amor é inocente e nunca indecente 

O amor épra quem sabe 

Ser honesto com si mesmo 

Pensando assim sou 

Honesta 

Desde o começo. 

O amor é inconsequente 

Acontece inesperadamente 

O amor é paciente 

Amando ficamos mais conscientes. 

 

 

Grupo 2. 

Amor é como o ar que respiro, 

Que se machucado se transforma em espinhos, 

Pois espinhos tenho no coração, 

E meu amor me deixou na solidão 

Como sempre a alegria acaba cedo, 

Chego a ficar sem esperança de te-lo. 
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Analise: As produções acima mostram a utilização de os recursos midiáticos foram 

eficazes para alcançar o objetivo previsto que foi desenvolver nos participantes a capacidade 

de relacionar textos diversos e percebe-los no intertexto.As produções acima demonstram que 

o objetivo da de que a oficina trouxe bons resultados na vida de cada estudante.  

Foi proposto aos participantes que relatassem por escrito o que a oficina resultou em 

sua vida enquanto leitor. Para tanto responderam o seguinte questionamento: Com base na sua 

vivencia de leitura relate a importância da oficina para sua experiência quanto leitor de 

literatura? Segue abaixo as respostas: 

 

Quadro 4 – Respostas do Questionário 

Respostas 

1 A. A oficina me abriu os olhos para novos poetas e diferentes modos de observar as 

poesias que leio. Foi muito divertido e muito importante, espero que não pare por 

aqui, venha muitas outras 

 

2 B. Pra mim foi muito importante eu entendi algumas questões sobre algumas 

dúvidas que tinha antes. Achei a oficina muito legal goste da ex(s)plicação foi uma 

experiência muito boa eu que não lia a literatura agora to tentando  ler alguns livros. 

 

3C. Foi importante para melhorar a minha interpretação textual, despertou interesse 

em mim, de buscar ter mais conhecimento, a ler mais, melhorar minha leitura, 

conheci textos , poemas que foi de grande afetivo pra minha vida.  

 

4 D. Foi muito importante porque eu não tinha interesse para fazer leitura depois  

destas aulas  passei a gosta  de ler. Leio livros quando tenho um tempinho. 
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5 E- Eu não sabia que a literatura era tão rica, uma forma de se expressa, uma forma 

de linguagem diferente. A oficina foi importante porque conhecemos uma maneira 

diferente para expressar, para interagir, e foi também divertida, foi uma aula 

descontraída que valeu a pena participar. 

 

6- Foi importante porque facilitou o entendimento e a mensagem foi bem transmitida, 

me mostrou que a literatura é um recurso de expressão. 

 

Este quadro nos mostra que apesar da oficina ter sido apenas de 12 horas, a 

aprendizagem e ensino de literatura no multimodal (texto) é eficaz. Os relatos analisados deste 

último quadro nos permite ver que os participantes não só obterão conhecimento, mas 

experienciaram novas formas de ler, assim podemos dizer que atingimos nossos resultados, o 

mesmo mostra que sim, que o texto multimodal contribui com sua qualidade, criatividade e 

ludicidade para formar leitores reflexivos e capazes de criar novos sentidos. 

 Analisando as respostas abaixo percebe se que houve ampliação e consolidação da 

relação texto/leitor do aluno com a literatura. Percebe se aqui que houve reconhecimento de 

que a escrita literária participa e estabelece conexões com outras manifestações da cultura (da 

tradição oral, dos meios de comunicação de massa, de outras expressões artísticas). Implica 

também validar suportes de veiculação típicos da comunicação digital, como a internet.  

Tornar o ato de ler literatura em um hábito é um desafio, requer muito esforço e boa 

vontade. Contudo, com o acesso às multimídias, transmitir pensamentos e ideias literárias tem 

se tornado cada vez mais fácil e possível com tantos meio de telecomunicação disponíveis hoje 

em dia. Os participantes da oficina entenderam que não basta mais apenas saber ler, importa 

também saber interagir com os textos, fazer as ligações, os nexos, os intertextos, ler nas 

entrelinhas. A técnica eles já sabem e praticam mesmo sem saber, que é ler sempre desde o 

recado da mãe no WhatsApp até um contrato de acordo ao baixar algum programa digital. E 

isso é apenas um dos aspectos mais básicos da leitura. No exercício da leitura observação esse 

processo. 
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Podemos dizer que o tema Letramento Literário junto a multimodalidade é o recurso mais 

atual para introduzir o indivíduo no mundo da leitura, pois o contexto multimodal traz consigo 

uma linguagem imagética em espaços virtuais ou não. Esse recorte teórico aponta como foi 

importante a inserção da literatura por meio multimodal (vídeo-áudio, imagem) em sala de aula. 

Esse trabalho apresenta desde as primeiras definições de Letramento até o conceito de 

Multiletramentos, o qual foi evocado na aplicação da oficina sobre o tema, a qual mostra 

resultados positivos dessa modalidade textual. A oficina mostrou como realmente os recursos 

multimodais são bem aceitos, respeitados e valorizados pelos alunos.   

Fazendo um recorte do tema, analisamos aqui por meio de teóricos e pesquisa de campo 

como o profissional docente e a escola (principal agenciadora do ensino) em conjunto, podem 

colocar como pratica metodológica o uso dos textos multimodais. Desse estudo surge um novo 

paradigma “pensar sobre o tema Letramento Literário e ensino”. Nossa reflexão responde às 

provocações feitas no início desse estudo, estas trazem consigo outros tantos para refletirmos 

hoje. É por isso que nos preocupa, antes de tudo, compreender por quais caminhos tomará a 

leitura Literária frente a tantas mídias. Este pensar metodológico já é objeto de estudo de muitos 

autores, a exemplo de ROJO (2009). Contudo, ainda existe muita resistência por parte de alguns 

professores, o uso de mídias em sala de aula encontra ainda outros empecilhos como a falta de 

recurso material, não foi o caso da escola escolhida para realização desse estudo.  

Percebe-se ainda a falta de aplicação das TIC (Tecnologias da Informação e Comunicação), em 

sala. Entende- se por TICs o conjunto de recursos tecnológicos integrados entre si, geralmente 

é uma palavra que dar ênfase ao papel da comunicação moderna no contexto sócio histórico 

atual, o qual possibilita telecomunicações, em processos de pesquisa científica e afins. Estas 

são usadas de diversas maneiras e em vários ramos de atividades. No contexto educacional seu 

uso é constante e intenso nos processos de ensino aprendizagem tanto na educação presencial 

como na educação a distância, outro dado importante é que as esse recurso se popularizou 

graças o aparecimento da internet, havendo assim considerável crescimento e potencialização 

de sua utilização na era moderna em se tratando de informação e comunicação encontramos nas 

http://rjoliveira.blogspot.com/2010/12/o-objetivo-desta-reflexao-fazer-um.html
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escolas salas chamadas laboratório de informática destinados ao uso dos alunos para através da 

computação, a escola possibilita aprimoramento do uso da tecnologia, pois possibilita a estes o 

acesso a informações e a realização de múltiplas tarefas. 

 

5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O proposito deste estudo foi discutir a contribuição do texto multimodal no processo 

de formação em letramento literário, buscamos ainda compreender como estes textos poderiam 

influenciar na prática leitora, assim como procuramos verificar, seus efeitos (textos 

multissemióticos) no estudo da Literatura, e por fim discutir as relações entre letramento 

literário e o multimodal. Esse estudo norteou- se pela tentativa de unir duas dimensões, o texto 

literário (canônico) e os atuais textos multimodais, ambos inserido nas complexas relações de 

ensino. Uma vez que os suportes multimidiáticos se encontram inseridos no meio escolar e suas 

práticas tem sido a cada dia mais comum já que as informações estão acessíveis a todos, apesar 

disso, é preciso que o professor direcione o sujeito na leitura, já que a informações sem reflexão 

não forma leitor crítico. (Celson Antunes 2007).  

Em relação aos resultados da oficina, alguns aspectos podem ser apontados, apesar das 

pesquisas apontarem decréscimos nos índices de leitura. Conclui-se por meio dessa pesquisa 

que grande parte dos participantes foram iniciados no tempo estimado pela Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC), a pesquisa mostrou ainda que a família tem pequena participação 

na formação dos filhos e que os jovens simpatizam-se mais por literatura de best-sellers do que 

textos canônicos. Por outro lado, a abordagem do texto multimodal deu a estes participantes 

uma nova perspectiva de leitura. Todas as atividades propostas mostraram que os participantes 

apresentaram um bom nível de clareza na argumentação, foi revelada ainda muita criatividade 

com a proposta de produção de texto. As limitações encontradas para realização deste trabalho 

foi a escassez no campo bibliográfico, uma vez que as obras por serem bem atuais, algumas não 

estão disponíveis em bibliotecas públicas, em documentos de pdfs na rede de internet.    

Com base nesta pesquisa, almejamos desenvolver a competência crítica e leitora dos 

alunos, para que tenham condições de ler e interpretar criticamente textos multimodais diversos 
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veiculados na sociedade, percebendo neles posicionamentos críticos, ideológicos e culturais 

atrelados à literatura e a imagem. Através de uma mediação que possibilite o desenvolvimento 

de uma consciência crítica. Esperamos que tal prática torne possível, pela via da educação o 

aprimoramento das práticas de leitura. Acreditamos que, por meio do Letramento Literário 

ocorram mudanças e transformações no olhar do leitor para com a literatura. Esperamos que 

essas mudanças realmente se concretizem.  

As vantagens da inserção das tecnologias são notórias em todas as áreas, inclusive na 

educação, área em que os recursos tecnológicos que são suportes para os textos multimodais 

devem ser bem empregados e bastante utilizados, pois a educação é a base para a formação dos 

cidadãos, preparando-os para a vida, para a sociedade nos dias de hoje.  

Assim é necessário aliar as tecnologias às novas metodologias, tornando esse processo 

eficaz fazendo com que a bagagem de informações que os alunos já trazem para a escola seja 

transformada em conhecimento. Para se adequar a essa “Nova Era” do ensino, cabe ao 

profissional de ensino deixar de lado os antigos rótulos infligidos a este, por exemplo: Que o 

professor é o detentor de todo o conhecimento. Deixado esse mito para trás, Roxo(2009) traz 

para nós um novo conceito de professor, este passa a ser visto como “O mediador, facilitador”, 

de modo os sujeitos ativos do processo de ensino- aprendizagem, possam ser os construtores de 

seus conhecimentos, explorando informações e socializando o que sabem. 

Percebe se que por meio da oficina houve uma expansão de consciência dos sujeitos 

assistidos quanto ao ato de ler. Em seus relatos podíamos observar que para aqueles alunos ler 

literatura já não era mais considerada uma tarefa enfadonha, e sim gratificante e lúdica. A 

oficina trouxe resultados também para o mediador, uma vez que foi através dela que percebi o 

bom funcionamento dos textos multimodais e reforçou a minha credulidade nas tecnologias 

como recurso para melhorias no ensino. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A - Termo de Autorização Institucional da Proponente 

 

Universidade do Estado da Bahia- UNEB 

Departamento de Ciências Humanas- Campus IV. 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO INSTITUCIONAL DA PROPONENTE 

 

 

Autorizo o (a) pesquisador (a) JOELMA ALVES PEREIRA OLIVEIRA a 

desenvolver nesta instituição o projeto de pesquisa intitulado Letramento Literário e a 

multimodalidade o qual será executado em consonância com as normativas que regulamentam 

a atividade de pesquisa envolvendo seres humanos.  

Declaro estar ciente que a instituição proponente é responsável pela atividade de 

pesquisa proposta e que será executada pelos seus pesquisadores/as, além de dispormos da 

infraestrutura necessária para garantir o resguardo e bem estar dos participantes da pesquisa. 

 

 

Jacobina- Ba, 23 de março de 2016 
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APÊNDICE B - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS HUMANAS- CAMPUS IV 

COLEGIADO DE LETRAS VERNÁCULAS 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

I – DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

 

Nome do Participante............................................ 

Documento de Identidade no:............................... 

Sexo: F (   ) M ( ) 

Data de Nascimento: ............................................ 

Endereço: ............................................................. 

Complemento:....................................................... 

Bairro:................................................................... 

Cidade: .................................................................. 

Telefone: ................................................................ 
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II - DADOS SOBRE A PESQUISA CIENTÍFICA: 

1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA: Le t r a m e n t o  L i t e r á r i o  e  a  

M u l t i m o d a l i d a d e .  

 

2. PESQUISADOR(A) RESPONSÁVEL: Joelma Alves Pereira Oliveira 

ORIENTADORRESPONSÁVEL: D a v i  A l v e s  O l i v e i r a .  

  

III - EXPLICAÇÕES DO PESQUISADOR AO PARTICIPANTE SOBRE A PESQUISA: 

 

5.1.1.1.1.1 O (a) senhor (a) está sendo convidado (a) para participar da pesquisa: Letramento 

Literário e a multimodalidade, de responsabilidade da pesquisadora Joelma Alves 

Pereira Oliveira, docente da Universidade do Estado da Bahia(UNEB), que tem por 

objetivo: Investigar como o texto multimodal pode contribuir para a formação do 

leitor literário; Compreender como as novas modalidades de texto contribui para o 

processo de formação do leitor de literatura e como é a sua relação com o mesmo. 
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5.1.1.1.1.2 A realização desta pesquisa trará ou poderá trazer benefícios no que diz respeito a 

leitura de texto verbal e não-verbal, propiciar a importância do texto literário para 

obtenção de diversos conhecimentos, conhecer a linguagem literária em vídeos, 

músicas, entre outros. Caso aceite o Senhor(a) responderá a um questionário, o qual 

será avaliado pela aluna JOELMA ALVES PEREIRA OLIVEIRA do curso de 

graduação em Letras Vernáculas. Devido a coleta de informações o senhor poderá 

se sentir incomodado, ou mesmo, lembrar de momentos tristes de sua vida. 

5.1.1.1.1.3  

5.1.1.1.1.4 Sua participação é voluntária e não haverá nenhum gasto ou remuneração resultante 

dela. Garantimos que sua identidade será tratada com sigilo e portanto o Sr(a) não 

será identificado. Caso queira (a) senhor(a) poderá, a qualquer momento, desistir 

de participar e retirar sua autorização. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua 

relação com a pesquisadora ou com a instituição.  

5.1.1.1.1.5 Quaisquer dúvidas que o (a) senhor(a) apresentar serão esclarecidas pela 

pesquisadora. Esclareço ainda que de acordo com as leis brasileira o Srº (a) tem 

direito a indenização caso seja prejudicado por esta pesquisa.  Receberá uma cópia 

deste termo onde consta o contato dos pesquisadores, que poderão tirar suas dúvidas 

sobre o projeto e sua participação, agora ou a qualquer momento.  

 

V. INFORMAÇÕES DE NOMES, ENDEREÇOS E TELEFONES DOS RESPONSÁVEIS 

PELO ACOMPANHAMENTO DA PESQUISA, PARA CONTATO EM CASO DE 

DÚVIDAS. 

 

PESQUISADOR(A) RESPONSÁVEL:  Joelma Alves Pereira Oliveira ,  

Endereço: Rua Madre Idalina, n° 73Telefone: (74)991093296, E-mail: Joelma-

estreluar@hotmail.com  
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V. CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO 

 

Declaro que, após ter sido devidamente esclarecido pelo pesquisador(a) sobre os 

objetivos benefícios da pesquisa e riscos de minha participação na pesquisa Letramento 

Literário e  a multimodalidade  e ter entendido o que me foi explicado,  concordo em 

participar sob livre e espontânea vontade, como voluntário consinto  que os resultados 

obtidos sejam apresentados e publicados em eventos e artigos científicos desde que a minha 

identificação não seja realizada e assinarei este documento em duas vias sendo uma destinada 

ao pesquisador e outra a via que a mim.  

 

23 de março de 2016. 

 

 

 

_______________________________________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa                                 

_______________________________________________________________ 

Assinatura do pesquisador discente   

_______________________________________________________________ 

Assinatura do professor responsável (orientador) 
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APÊNDICE C - Questionário 1 

 

 

Centro Educacional Deocleciano Barbosa de Castro – Jacobina-BA 

Ministrante: Joelma Oliveira. 

Nome do Aluno(a)_______________________________________________ 

Série: _____Turma: ------ Turno:____________________  

                                             Questionário 

1. Relate qual foi o seu primeiro contato com a literatura? 

 

        

_________________________________________________________________________ 

2. Qual a sua obra literária preferida? 

       

_________________________________________________________________________

_ 

3. Sua família influenciou no seu gosto pela leitura? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

4. Com que idade você começou a ler? 

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

5. Já participou de algum grupo ou projeto de leitura? 

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

6. Seus familiares pratica algum tipo de leitura? 
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7.  Qual o gênero que mais circula em sua casa?  

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

8. Usa a internet com frequência? 

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

9.  Qual tipo de atividade costuma realizar? 

 

10. Você acha que a literatura exerce papel importante na sociedade? Por que 
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APENDICE D - Questionário 2 

Critérios  Satisfatório 

(0-10) 

Regular 

(0-10)  

Insuficiente 

(0-10) 

Abordagem do tema.  

Item 1 

   

 

Meios de 

comunicação 

utilizado.  

Item 2 

   

Clareza na 

compreensão dos 

textos 

Item 3 

  

 

 

Qualidade na 

apresentação do tema 

Item 4 

 

  

 

 

Recursos utilizados 

para as aulas 

Item 5 

   

Escolhas de poemas 

apresentados 
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Item 6 
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APÊNDICE E - Atividade de Produção Textual 

Produção de texto. 

1°) Considerando o vídeo-clip da música Monte Castelo da banda Legião Urbana e as leituras 

dos textos A e B. Criem um poema com a temática “amor”. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

___________________ 
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APENDICE F - Atividade de escrita 

 

Escreva em poucas palavras relatando sua visão sobre a literatura. Fale sobre sua opinião a 

respeito da mesma antes e depois da oficina expondo de modo geral o que ficou de 

aprendizagem da experiência.  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________ 
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APENDICE G - Atividade de Leitura e Produção Textual 

 

Oficina Tecendo saberes Literários 

Ministrante: Joelma Alves Pereira Oliveira 

Data: ------------------------------------------------ 

Discente:-------------------------------------------- 

 

 

 

Texto A 

 

 

Amor é fogo 

Amor é fogo que arde sem se ver; 

É ferida que dói, e não se sente; 

É um contentamento descontente; 

É dor que desatina sem doer. 

 

É um não querer mais que bem querer; 

É um andar solitário entre a gente; 

É nunca contentar-se de contente; 

É um cuidar que se ganha em se perder. 

 

É querer estar preso por vontade; 

É servir a quem vence, o vencedor; 

É ter com quem nos mata, lealdade. 



66 

 

 

Mas como causar pode seu favor 

Nos corações humanos amizade, 

Se tão contrário a si é o mesmo Amor? 

Luís de Camões  

 

 

Texto B (3.4) 

 

1 Coríntios 13:1-7 

 

Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, 

seria como o metal que soa ou como o sino que tine. 

E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e 

toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse 

os montes, e não tivesse amor, nada seria. 

E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e 

ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, 

nada disso me aproveitaria. 

O amor é sofredor, é benigno; o amor não é invejoso; o amor não trata com 

leviandade, não se ensoberbece. 

Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não 

suspeita mal; 

Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade; 

Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta 

  

http://pensador.uol.com.br/autor/luis_de_camoes/
https://www.bibliaonline.com.br/acf/1co/13/1-7
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APÊNDICE H - Slides 
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APÊNDICE I - Slides 

 

 

UNEB       

 

Universidade do Estado da Bahia – UNEB 

Departamento de Ciências Humanas – Campus IV 

Professora: _______________________________ 

 

OFICINA DE LETRAMENTO LITERÁRIO E MULTIMODALIDADE 

  

Ministrantes: Joelma Pereira Oliveira. 

Tema: 

 

Local: Centro Educacional Deocleciano Barbosa de Castro– Jacobina-BA 

Público alvo: 1° e 2° A ano Ensino médio 

Carga Horária: 12 horas/aulas 

Período – março\ abril2016 

 

1. JUSTIFICATIVA 

 

O trabalho com o texto multimodal junto a multimodade alidade nas aulas de literatura é 

importante por ter caráter lúdico e atrair olhares mais atentos para o estudo literário. Todavia 

não se pode esquecer que para a adaptação desta em sala é essencial a qualidade dos recursos 

midiáticos objetivando boa projeção visual e auditivas a exemplo de vídeos, musicas, imagens, 

animações etc. 
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A presença dos recursos multimodais na apresentação de texto multimodais garante 

aprendizagem lúdica e dinâmica porque estimula a curiosidade, prende a atenção, harmoniza a 

interação entre professor/aluno/texto, enfim oferece diversas possibilidades de construção de 

sentidos nos textos em estudo. 

 

Segundo a autora Maria Bethânia (2015) afirma as artes visuais e a canção desenvolvida na 

sociedade brasileira abriram portas para pensar o ensino da literatura adequada ao contexto 

contemporâneo. Os elementos som, imagem e letra são fruto de um mesmo impulso que é 

retratar os saberes e os maneiras de viver a ordem da sensível, a organização simbólica dos 

significados, em suma as diferentes imagens de se ver e pensar a beleza e os acontecimentos 

conflituosos.  

O trabalho do texto multimodal garantem o conhecimento de forma criativa e participante de 

quem está inserido no contexto tecnológico digital e é por ele influenciado. Este torna-se 

interessante e inovador. Nesse contexto o professor passa a desempenhar o papel de mediador 

da leitura e o estudante se sente mais a vontade para expor suas interpretações e interagir com 

os demais colegas. 

 

Atualmente os usos do texto imagético é constante, e o cotidiano de nossa sociedade comprova 

a hipótese da eficácia desse recurso para ajudar o leitor a produzir sentido, desse modo, as 

palavras, imagens e a música, delineia a partir da sensibilidade de cada sujeito, imagens 

ideológicas do mundo, surgindo a partir desse fenômeno diversas leituras. (Gremas, Fontanille 

Apud Oliveira.2009) 

 

O letramento literário é por natureza dinâmico e atrativo, o auxílio da multimodalidade 

acrescentará mais beleza e interação uma vez que o perfil do leitor contemporâneo é delineado 

por ser exigente, pois vive imerso em tecnologias digitais. Para o desenvolvimento desta oficina 

trabalharemos poemas de Cecília Meireles, Florbela Espanca. 



77 

 

O amor romântico será tratado como tema principal dos textos literários, este propõe um novo 

olhar para coisas, acontecimentos e sentimentos, os poemas poderão revelar a sensibilidade 

escondida no olhar do leitor e que agora tem condições de reconhecer, no mundo a sua volta, a 

beleza, alegria, tristeza, revolta etc., pois o poema musicado permite múltiplas-leituras e leva o 

leitor a criar outros sentidos a partir do que foi exposto. 

O público alvo dessa oficina é composto pela turma do 1° ano do ensino médio, alunos do 

Centro Educacional Deocleciano Barbosa de Castro, situado na cidade de Jacobina-BA. A 

finalidade é apresentar uma nova forma de olhar o texto literário, dando ênfase a linguem verbal 

e não-verbal. 

 

Objetivo geral: 

Mediar ludicamente leituras de poemas de forma interativa entre sujeito e texto com o auxílio 

da multimodalidade buscando a construção de sentidos no texto, uma vez que tal método propõe 

que se adote uma postura mais participativa, argumentativa a partir do texto multimodal. 

 

Objetivos específicos 

Ler texto verbal e não verbal 

Compreender a importância do texto multimodal para obtenção de diversos conhecimentos; 

Discutir alguns papeis específicos da literatura; 

Realizar a leituras numa perspectiva multimodal. 

 Perceber a diferença entre linguagem informativa e literária; 

Conhecer a definição do termo multimodalidade; 

Analisar vídeos e letras dos diversos textos literários em estudo   

Discutir como a intertertextualidade e a rima contribui para a produção textual; 

Produzir e apresentação de texto multimodal 

 

3. Conteúdos 
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Trecho de Mamãe trouxe um lobo pra casa de Rosa Amanda); Soneto de Separação (Vinicius 

de Moraes);Cidadezinha Qualquer (Drummond); Amor é fogo Luiz Vaz de Camões, Trecho 

bíblico I Coríntios 13-1;7, Marcha de Cecilia Meireles,  Quero-te (Marluce de Lima Macêdo, 

Silicose política  (Adriano Antônio Lima Menezes); Sinto falta (Jeferson Silva Barbosa); os 

três últimos foram retirados do livro Diálogos Poéticos: Poemas de quem ensina e aprende 

organizado pelo professores desse  campus , Pedro Camilo de Figueiredo Neto e Urbano Félix 

Pugliese do Bonfim,  

Conteúdo baseados no livro didático Literatura Brasileira de Maria Luiza.MAbaurre e Marcela 

Pontara. Ensino Médio; Encontro com a poesia (Luiz Gonzaga Pinheiro. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 Primeiro encontro- 04 horas/aula data:23-03-2016 

Tema da aula:  Leitura Dinâmica através do texto multimodal 

 

1º momento: Apresentar o tema, proposta e o objetivo da oficina. Para isso será utilizado slide 

com informação objetivas e claras de cada uma. A leitura contará com a seguinte dinâmica. 

Sobre o tema: Ao fundo do slide traremos uma imagem de lâmpada incandescente apagada com 

a palavra, poema, mediar a leitura do tema, instigar a refletir sobre o que a oficina irá tratar a 

parir do significado das palavras, em seguida mediar leitura coletiva da imagem no fundo. Pedir 

que façam relação entre ambos e pensem: Levando em consideração o início e o final do curso. 

Esse texto deseja nos dizer o quê? As interpretações não serão descartadas, colocaremos em 

relevância cada um, no entanto, os direcionaremos a ideia central a ser passada, pois a imagem 

e texto combinam e expressa a ideia de o progresso vem através do acesso, e o texto literário é 

a forma mais eficaz para entrar na “claridade” dos diversos conhecimentos, saindo assim da 

escuridão da ignorância. 
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5.1.1.1.2  

2º momento: Através de slides apresenta os papeis específicos da literatura junto a esta expor 

imagens ilustrativas e textos literários curtos (lobo, personagens do filme como estrelas no céu; 

alianças, corações partidas (o), casal separados, gato Felix (personagem de desenho), 

namoradeira (boneca, composto pelo busto a cabeça para exposição em janela); Marilyn Morne 

(ícone da fortaleza e sensualidade feminina), dois homens (rico e um pobre) os mesmos 

dialogam com seus respectivos textos. São eles: Trecho de Mamãe trouxe um lobo pra casa de 

Rosa Amanda Strausz (nos faz sonhar); Soneto de Separação (Vinicius de Moraes- refletir); 

Cidadezinha Qualquer(Drummond- divertir), Quero-te (Marluce de Lima Macêdo- 

construção/identidade), Silicose política  (Adriano Antônio Lima Menezes-poema denuncia); 

Aluno e professor: Sinto falta (Jeferson Silva Barbosa- ensina a viver), os três últimos foram 

retirados do livro Diálogos Poéticos: Poemas de quem ensina e aprende organizado pelo 

professores desse  campus , Pedro Camilo de Figuerêdo Neto e Urbano Félix Pugliese do 

Bonfim. 

 

4º momento: Entregar versos recortados do texto O encontro com a poesia. Os participantes 

serão orientados aguardar a reprodução do clipe em slide, após isso, serão instigados a ler seus 

respectivos trechos explicando o que eles compreenderão do texto? A leitura será mediada 

levando em conta os recortes, instiga-los a expressar o que mais chamou a atenção, o que 

sentirão ao ler, caso o participante não se identifique com trecho que possui poderá troca-lo 

com outro participante.  

 

5º momento: Apresentar em slide a diferença entre linguagem literária e não literária, 

utilizando alguns exemplos extraídos de FARACO e MOURA do Livro Literatura brasileira 

 

6º momento: Levantar discursão a respeito de tudo que foi trabalhado, instigando aos cursistas 

a falarem o que entenderem, em seguida entregar questionário para analisar suas experiências 

de leitura. 
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2-Segundo encontro 04 horas\aulas 

 

Tema da aula(s ) - Apresentação de Poema musicado 

 

1° momento: Apresentar oralmente a definição de texto multimodal. Através de slide mostrar 

mapa conceitual de multimodalidade. A imagem do mapa deverá ser analisada e explorada 

pelos participantes, para tanto, será feita leitura mediada de forma a possibilitar que notem 

informações implícitas e explicitas no texto.   

 

2° momento: Para isso será preciso apresentar vídeo clipe legendado da canção canteiros 

cantado por Fagner, em seguida trabalharemos a letra do poema Marcha de Cecilia Meireles 

fazendo uma adaptação do poema com a melodia (musica canteiro), o recurso a ser usado será 

um karaokê em vídeo, instigar os participantes a cantar o poema. Esse procedimento ampliará 

o entendimento entre o poema musicado e o poema declamado 

 

3° momento: Retornar ao mapa conceitual, pedir que   apontem os meios ou recursos 

utilizados na atividade anterior (texto, som, imagem, tela, vídeo). Após isso será enfatizado o 

poema com som, imagem e movimento faz parte da versão mais moderna do texto poético 

 

4°momento: Projetar três imagens para representar os três momentos históricos do poema 

foram: Era primitivas, Período Trovadoresco e Contemporânea. Em seguida será explanado 

sobre cada um destes.  

5° momento: Apresentar vídeo clipe do poema “Fanatismo” escrito por Florbela Espanca e 

cantado por Fagner. Com a letra do poema exposta em slide se realizará uma análise conjunta, 
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explorando o título e as figuras de linguagem presentes no poema, observando como o eu lírico 

se posiciona. 

 

6° momento: Socializar as discursões levantadas durante as aulas. Os participantes serão 

convidados a discorrer oralmente sobre o que entenderam por multimodalidade? Dos textos 

multimodais apresentados (vídeo, imagem, musica), qual chamou mais atenção? Levando em 

conta a análise do poema Marcha de Cecilia Meireles e da canção Canteiro (Fagner), qual dos 

textos citados chamou mais atenção e por quê? Através da música vocês já conheciam outro 

poema musicado, além do poema Fanatismo (Florbela Espanca) musicado, qual?  

 Atividade analise da aula, dos textos  

Terceiro encontro – 04 horas\aula 

Tema das Aulas: Uso da intertextualidade na produção de poemas 

1° momento: Apresentar a letra da música Monte Castelo (Legião Urbana). Questiona se 

conhecem a música, se a mesma lembra alguns textos já conhecido pelos participantes, 

instigaremos ao participantes a perceberem a presença de intertextualidade na canção, 

complementaremos a mediação com a exibição do vídeo da referida banda.  

 

2° Momento: Será discutido conceito e importância da mesma, mostrando que a toda escrita é 

um mosaico de textos, para melhor compreensão utilizaremos imagens que exemplificam tal 

processo, assim será mediada a leitura de cada uma destas, os participantes realizarão a leitura 

e farão os possíveis diálogos intertextuais posto que as imagens são próprias do contexto juvenil 

(em anexo), retiradas do site portal do professor. 

 

3°- momento: Ostextos Amor é fogo de Luiz Vaz de Camões e I coríntios 13,1-7(bíblico) serão 

exibidos através de slides com a finalidade de demostrar como ocorreu o processo de 

intertextualidade na canção. 

 



82 

 

4°- Momento: Notadamente o artista escolheu tais textos para abordar um tema central que é 

o amor. Sabendo disto mediaremos a discursão a respeito destas escolhas, assim 

possibilitaremos que os participantes notem a ideia (temática) central da canção. 

Será ressaltado a literariedade presente no texto, para tanto apontaremos características 

inerentes ao texto literário como a presença de figuras de linguagem, a subjetividade e a poesia.  

5° Momento: Será dado enfoque a importância da rima no texto poético, destacaremos juntos 

aos alunos as rimas presentes em Amor é fogo. Seguidamente aprofundar o assunto rima por 

meio da música (rap) A rima denúncia, do cantor Gog e Linhas Tortas de Gabriel Pensador, 

solicitando aos ouvintes que apontem os trechos que mais chamou atenção. Finalizar com que 

a reflexão de que a sonoridade e ritmo são produtos da rima. 

 

Quarto encontro- 04 horas\aula 

 

1°momento – Exibir o bordão “E agora, José?”, em seguida questiona-los se já ouviram ou 

utilizam esse bordão. Ouvir todas as respostas e perguntar em seguida: Vocês conhecem a 

origem? Será apresentado o vídeo do poema com tema do bordão, “E agora, José?” de Carlos 

Drummond de Andrade. Realizar análise psicológica e social do personagem a partir das 

imagens e do texto. Será refletida questões como a falta de esperança vivida pelo personagem.  

 

2- Momento: Realizar através de animação a leitura do poema musicado O poeta é um fingidor 

de Fernando, afim de levantar discursão em sala sobre qual a impressão deixada pelo poema 

sobre o poeta e arte da palavra. 

 

3- Momento: Exibir através do data show o poema “Aceitarás o amor como eu o encaro?” 

(Mario de Andrade). Projetar a animação do poema objetivando com isso ampliar o campo de 

conhecimento dos participantes sobre poema musicado  

4° momento:     atividade autoavaliação 
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5° momento:  Momento: Solicitar aos participantes que relatem oralmente a respeito da visão 

atual deles sobre o texto poético. Após esta oficina e expondo de modo geral o que ficou de 

aprendizagem da experiência. Realizar sorteio do livro Diálogos Poéticos: Poemas de quem 

ensina e aprende e Poemas de Gregório de Matos aponte as mudanças de pensamento, enfim 

abordem sua visão acerca da literatura 

A culminância da oficina consistirá na avaliação do ministrante e agradecimento aos 

participantes, seguidamente com um lanche. 

 

 

5. Recursos Utilizados 

Vídeos de variados poemas musicados, slides com conceito, atividades escritas; papel oficio, 

pendrive; imagens; Datashow; tv; vídeos; música; imagens; texto impresso. 

 

6. AVALIAÇÃO 

 

A avaliação acontecerá de forma procedimental contínua, observando a participação e interação 

dos alunos, bem como a recepção dos mesmos diante dos textos apresentados, das estratégias 

de leitura utilizadas e da compreensão alcançada.  
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ANEXOS 

ANEXO A - Poema “Encontro com a Poesia” 

 

Encontro com a Poesia 

Luiz Gonzaga Pinheiro. 

1.  Texto: Encontro com a poesia Autor: Luiz Gonzaga Pinheiro Música: Serenidade 

2. Eu era apenas uma criança quando a poesia me encontrou. E foi assim que passei a ver um 

outro mundo oculto aos mortais comuns. 

3.  O mundo da beleza calma, da emoção cristalina, do sentimento puro. 

4.  Foi só quando entendi a nobreza dos homens simples e a enorme força escondida atrás de 

cada folha, cada grão, cada galáxia. 

5.  Foi assim que descobri a poesia suave de Jesus; o amor desmesurável de Deus, que fez da 

poesia um alimento para minha sobrevivência. 

6.  Não existe poesia dos campos, da lua, das flores, nem das religiões. Só existe poesia. Mãe 

da beleza e do êxtase. 

7.  A poesia tudo penetra, desnuda, arranca a máscara da cegueira e mostra a face real, a 

verdadeira intenção divina na criação. 

8.  A poesia é um espírito vivo. Quando “incorpora” em alguém, o “médium” vê além das 

aparências, ouve verdades que desconhece, entra em deslumbramento, penetra o eterno 

mundo das formas ocultas aos ainda não poetas. 

9. A poesia é o aprofundamento da sensibilidade; a arte de ver sentimento e beleza onde 

outros não os enxergam. 

10. Não acredito em poesia de laboratório. Não se escreve como quem projeta uma máquina. 

http://image.slidesharecdn.com/encontrocomapoesia-100311112147-phpapp01/95/encontro-com-a-poesia-3-728.jpg?cb=1268306643
http://image.slidesharecdn.com/encontrocomapoesia-100311112147-phpapp01/95/encontro-com-a-poesia-4-728.jpg?cb=1268306643
http://image.slidesharecdn.com/encontrocomapoesia-100311112147-phpapp01/95/encontro-com-a-poesia-5-728.jpg?cb=1268306643
http://image.slidesharecdn.com/encontrocomapoesia-100311112147-phpapp01/95/encontro-com-a-poesia-6-728.jpg?cb=1268306643
http://image.slidesharecdn.com/encontrocomapoesia-100311112147-phpapp01/95/encontro-com-a-poesia-7-728.jpg?cb=1268306643
http://image.slidesharecdn.com/encontrocomapoesia-100311112147-phpapp01/95/encontro-com-a-poesia-8-728.jpg?cb=1268306643
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11.  A poesia sopra onde quer; vai e vem quando lhe apraz. Por isso ninguém é poeta por uma 

vida inteira. Mira o escolhido, atinge o peito, toca o cérebro, emociona e vai embora. Mas 

sempre volta. 

12. Quanto mais o homem ama, mais visitas ela lhe faz, pois o amor é uma de suas faces. 

13. Apressa-te pois em amar para que a poesia te encontre. 

14. Se queres ver o mundo por trás do mundo acelera teu encontro com ela. 

15.  Assim verás cores além das cores; provarás sentimentos que julgavas inexistentes; 

penetrarás em uma vida além da vida. 

16. Te surpreenderás com a sensibilidade que descobrirás em ti e ficarás certo de que és humano. 

 Teu mundo se alargará de tal forma que verás a ti mesmo, coisa rara em terráqueos. 

. Verás flores... 

. Luzes... 

17. . Amores.. 

 Verás finalmente que a poesia é eterna. 

 

 

http://image.slidesharecdn.com/encontrocomapoesia-100311112147-phpapp01/95/encontro-com-a-poesia-11-728.jpg?cb=1268306643
http://image.slidesharecdn.com/encontrocomapoesia-100311112147-phpapp01/95/encontro-com-a-poesia-16-728.jpg?cb=1268306643
http://image.slidesharecdn.com/encontrocomapoesia-100311112147-phpapp01/95/encontro-com-a-poesia-19-728.jpg?cb=1268306643
http://image.slidesharecdn.com/encontrocomapoesia-100311112147-phpapp01/95/encontro-com-a-poesia-20-728.jpg?cb=1268306643
http://image.slidesharecdn.com/encontrocomapoesia-100311112147-phpapp01/95/encontro-com-a-poesia-21-728.jpg?cb=1268306643

