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RESUMO 

 

CHIMENES, Edna Gambôa. Literatura Eletrônica: análise e sugestão de atividades com as 

obras literárias digitais no Ensino Fundamental II, 2021. 162 p. Dissertação - Programa de 

Pós-Graduação em Estudos de Linguagens, Universidade Tecnológica Federal do Paraná. 

Curitiba, 2020. 

 

Em um contexto em que a tecnologia se faz presente, cada vez mais, nas atividades e 

configuração social, a prática textual vai sendo pressionada a fazer parte deste contexto, pois 

se trata de uma área em que os novos leitores precisam de estímulo e conhecimentos 

relacionados para a construção do saber ou para a compreensão da obra. Surge, também, a 

necessidade de uma reflexão acerca das definições dos tipos de leitores, apresentada por 

Santaella (2004, 2013), para auxiliar na compreensão de diferentes linguagens e interação 

entre os elementos dos textos eletrônicos. Assim, este trabalho busca extrair as principais 

características da literatura digital, a partir de uma análise qualitativa de cunho interpretativo, 

utilizando como objeto oito obras literárias digitais, do site Literatura Digital, organizado 

pelo Marcelo Spalding. O objetivo é analisar a (re)configuração da linguagem literária, 

observando, nas oito obras digitais selecionadas (Um estudo em vermelho, Enigma, Terminal, 

O jogo do gato poeta, Labirintos Sazonais, Hiperlendas Mato-Grossenses, Eu no comando e 

Ciberpoesia), a construção estética utilizada, sugerindo uma prática de leitura, direcionada 

aos alunos do Ensino Fundamental II, que empregue essas obras, a partir da Perspectiva 

Rizomática pensada por Sílvio Gallo (2008). Segundo Deleuze e Guattari (2004, p. 15), 

apontam que “as multiplicidades são rizomáticas e denunciam as pseudomultiplicidades 

arborescentes. Inexistência, pois, de unidade que sirva de pivô no objeto ou que se divida no 

sujeito”. O embasamento teórico está fundamentado na apresentação e consideração da 

relação entre literatura e tecnologia, na comparação e análise do digital e do digitalizado, além 

da definição e possibilidades de intermidialidade, chegando às ferramentas que caracterizam, 

efetivamente, a literatura digital, a partir dos conceitos apresentados por Lévy (1998), Hayles 

(2009), Santaella (2004, 2013), Gallo (2008), entre outros.  O estudo considera que diferentes 

obras fazem o uso de determinados elementos como compositores da construção do enredo, 

ampliando e trazendo outros elementos para a leitura e interpretação do texto, de acordo com 

o objetivo que é traçado para cada uma delas. 

 

 

Palavras-chave: Literatura eletrônica; Formação do leitor; Perspectiva Rizomática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

CHIMENES, Edna Gambôa. Electronic Literature: analysis and suggestion of activities 

with digital literary works in the Elementary School II, 2021. 162 f. Dissertação - Programa 

de Pós-Graduação em Estudo de Linguagens, Universidade Tecnológica Federal do Paraná. 

Curitiba, 2020. 

 

In a context in which technology is increasingly present in activities and social configuration, 

textual practice is being pressured to be part of this context, as it is an area where new readers 

need encouragement and knowledge related to the construction of knowledge or to the 

understanding of the work. There is also the need for a reflection on the definitions of the 

types of readers, presented by Santaella (2004, 2013), to assist in the understanding of 

different languages and interaction between the elements of electronic texts. Thus, this work 

seeks to extract the main characteristics of digital literature, from a qualitative analysis of an 

interpretative nature, using as object eight digital literary works, from the Digital Literature 

website, organized by Marcelo Spalding. The objective is to analyze the (re) configuration of 

the literary language, observing, in the eight selected digital works (A study in red, Enigma, 

Terminal, The game of the poet cat, Seasonal Labyrinths, Hyperlendas Mato-Grossenses, Me 

in command and Ciberpoesia), the aesthetic construction used, suggesting a reading practice, 

directed to the students of Elementary School II, that uses these works, from the Rhizomatic 

Perspective thought by Sílvio Gallo (2008). According to Deleuze and Guattari (2004, p. 15), 

they point out that “multiplicities are rhizomatic and denounce arborescent 

pseudomultiplicities. Therefore, there is no unity that serves as a pivot in the object or that 

divides in the subject”. The theoretical basis is based on the presentation and consideration of 

the relationship between literature and technology, in the comparison and analysis of the 

digital and the digitized, in addition to the definition and possibilities of intermidiality, 

reaching the tools that effectively characterize the digital literature, from the concepts 

presented by Lévy (1998), Hayles (2009), Santaella (2004, 2013), Gallo (2008), among 

others. The study considers that different works make use of certain elements as composers of 

the construction of the plot, expanding and bringing other elements for the reading and 

interpretation of the text, according to the objective that is outlined for each one of them. 

 

 

 

 

Keywords: Electronic literature; Reader training; Rhizomatic Perspective. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Vive-se, atualmente, um mundo de realidades virtuais e suas derivações, com amplo 

acesso facilitado a todas as ferramentas tecnológicas desde a primeira infância, embora, em 

um país com dimensões continentais, como o Brasil, com diferenças sociais gritantes, isso não 

seja a realidade em muitos locais. Neste contexto, surge um leitor diferenciado e uma forma 

mais dinâmica de acesso aos textos literários, que passam a utilizar os elementos tecnológicos 

para ampliar e auxiliar seu significado e interpretação. Com o crescimento das tecnologias de 

comunicação, percebe-se, de forma bastante incisiva, uma transformação na sociedade atual, 

incluindo a cultura e, consequentemente, a área da literatura.  

Assim, a literatura eletrônica surge trazendo diversas possibilidades, como apontado 

por Edgar Roberto Kirchof (2010), mesmo que aqui esteja se referindo à literatura digital 

infantil: 

 

A literatura digital (ou literatura eletrônica) para crianças pode ser definida como 

todo e qualquer experimento literário endereçado ao público infantil para ser lido 

exclusivamente em meio digital. Visto que tais obras são produzidas com linguagem 

de programação de computador, geralmente apresentam recursos hipertextuais e 

hipermidiáticos como parte integrante da composição e mesclam formas literárias 

com jogos eletrônicos, filmes, animações, arte digital, design gráfico, cultura visual 

eletrônica, recursos acústicos eletrônicos, entre outros, o que as torna produtos 

híbridos por excelência. 

 

 

A hipermídia, que se encontra nos livros digitais, proporciona o acesso a textos, 

imagens, sons etc., ao mesmo tempo, garantindo uma hibridação das linguagens, narrativas e 

sentidos, experimentados pelos leitores. A análise sobre a importância dessas ferramentas 

digitais no trabalho literário é bastante ampla. Porém, nesta proposta, busca-se aprofundar 

como o uso das obras digitais selecionadas podem atuar como um diferencial no estudo da 

literatura, partindo das ferramentas digitais utilizadas na construção dos textos, sem deixar de 

aplicar as características próprias da literatura.  

As ferramentas trazidas pelo crescimento do ciberespaço fazem com que haja uma 

necessidade de adaptação dos textos, surgindo, assim, a literatura eletrônica. Esta tipologia de 

literatura, considerada eletrônica, é aquela que nasce no meio digital, criada em um 

computador e acessada em uma tela eletrônica, de acordo com Katherine Hayles (2009). 

Assim, contrariando algumas classificações anteriores, esta é construída exclusivamente para 

mídias digitais, não possibilitando sua disponibilização em meios impressos, já que exige a 
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utilização de ferramentas exclusivas do ciberespaço como: animações, hipertextos, 

multimídia, programas computadorizados colaborativas, sons etc. A animação, o som e o 

hipertexto, devem ser vistos como elementos que estão conectados ao texto, fazendo parte da 

significação do tema trabalhado e da interpretação literária desejada pelo escritor. 

 Conforme colocado por Pierre Lévy (1998, p. 17): 

 

A mediação digital remodela certas atividades cognitivas fundamentais que 

envolvem a linguagem, a sensibilidade, o conhecimento e a imaginação inventiva. A 

escrita, a leitura, a escuta, o jogo e a composição musical, a visão e a elaboração das 

imagens, a concepção, a perícia, o ensino e o aprendizado, reestruturados por 

dispositivos técnicos inéditos, estão ingressando em novas configurações sociais. 

 

 

É importante destacar, com isso, que uma obra de literatura eletrônica não é 

construída, especificamente, por todos esses elementos ao mesmo tempo. Cada construção 

tem uma proposta e uma forma de lidar com tais ferramentas, principalmente ao se considerar 

a limitação gerada pelo efeito estético pretendido em cada enredo. Alguns trabalhos priorizam 

o som da palavra, cores etc., por exemplo, enquanto outros serão baseados em imagem, som e 

movimento, simultaneamente. 

Essa configuração da literatura eletrônica possibilita uma criação mais ampla, gerando 

interação e compartilhamento de informações em tempo real, valorizando as ferramentas 

disponíveis na plataforma digital. Assim, este modelo de construção de comunicação passa a 

ter uma forma diferente de acesso aos conteúdos literários, por possibilitar a inclusão do 

leitor, que, agora, participa ativamente da construção e análise das obras literárias. Desta 

forma, na literatura eletrônica, conforme Hayles (2009, p. 36), “a conjunção da língua com o 

código tem estimulado experimentos na formação e na colaboração de diferentes tipos de 

linguagem”, garantindo a interação entre o visual, o gráfico e o verbal. 

Nesta pesquisa, o objetivo é analisar os elementos que compõem a configuração da 

literatura eletrônica, partindo do site Literatura Digital1 (www.literaturadigital.com.br), 

considerando a aplicabilidade e importância desses elementos como ferramentas multimídias 

na estrutura e possibilidade de interatividade com o usuário na produção literária. Busca-se 

discutir e analisar a organização da literatura eletrônica, utilizando como base oito obras 

digitais presentes neste site, verificando a construção estética e, a partir disso, indicar 

propostas pedagógicas, empregando a Perspectiva Rizomática e interdisciplinar, de acordo 

                                                 

1 O site Literatura Digital, organizado por Marcelo Spalding, além de possuir um espaço de construção e leitura 

literária, apresenta alguns elementos de formação, com trabalhos acadêmicos, murais, participação dos leitores 

etc. 
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com Sílvio Gallo (2008). Com isso, pretende-se sugerir a inserção de obras eletrônicas no 

ensino da literatura, por meio de propostas de sequências didáticas, em especial com as 

turmas do Ensino Fundamental II (6º, 7º, 8º e 9º), averiguando as principais características 

encontradas nestas construções que são realizadas no meio digital, e como podem ser 

utilizadas como elementos que agreguem na análise e estudo dos diversos textos e linguagens 

da área da literatura.  

O embasamento teórico está fundamentado na apresentação e consideração da relação 

entre literatura e tecnologia, na comparação e análise do digital e do digitalizado, além da 

definição e possibilidades de intermidialidade, chegando às ferramentas que caracterizam, 

efetivamente, a literatura digital, a partir dos conceitos apresentados por Lévy (1998), Hayles 

(2009), Santaella (2004, 2013), Gallo (2008), entre outros.  

A metodologia empregada foi a pesquisa qualitativa, com abordagem interpretativa, 

que busca analisar e entender aspectos diferenciais, justificando sua utilização e adequação ao 

objeto, de acordo com explanações feitas por Schwandt (2000). Busca-se analisar em que 

medida e de que forma as ferramentas do ambiente digital aparecem nas obras eletrônica 

observadas, apontando como atuam na elaboração dessas construções literárias construídas, 

exclusivas do ciberespaço, e como potencializam recursos que já eram próprios da literatura. 

Essa análise buscou observar, também, as características estudadas, que são de fácil acesso e 

que trazem este formato da construção no ciberespaço. 

Após análise das obras, avaliando as características das construções, os elementos 

multimídias utilizados e a diversificação apresentada para cada uma delas, no espaço digital, 

foi realizada uma sequência de propostas didáticas, com o emprego destas obras, direcionadas 

para alunos do Ensino Fundamental II, propondo o uso das ferramentas digitais para os novos 

leitores que fazem parte de uma geração mais imersa no meio digital. Esta sequência didática 

pretende auxiliar os professores a agregar diferentes ferramentas ao ensino de literatura, 

possibilitando a interação e o despertar do interesse pela leitura, sem que as características 

básicas destes textos sejam desconsideradas.  

A ideia é verificar a possibilidade de uma desconstrução de paradigmas e modelos 

estabelecidos pela literatura impressa, de forma que seja possível incorporar diferentes 

estímulos (imagens em movimento, sons, interatividade etc., junto à linguagem verbal – 

escrita). Assim, com esta análise e com a reflexão acerca desses elementos que compõem 

cada uma das obras selecionadas, foi construída uma sugestão de proposta pedagógica, 

direcionada a alunos do Ensino Fundamental II, utilizando as possibilidades apresentadas por 

esse tipo de literatura. 
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O corpus deste trabalho é composto por oito obras literárias digitais (Um estudo em 

vermelho, Enigma, Terminal, O jogo do gato poeta, Labirintos Sazonais, Hiperlendas Mato-

Grossenses, Eu no comando e Ciberpoesia.) que estão disponíveis no site Literatura Digital, 

uma página virtual, sem fins lucrativos, que busca a defesa e difusão da literatura na era 

digital, indicando os gêneros que surgem com esse formato de leitura do ciberespaço. O site 

foi selecionado para este estudo por possuir características bastante relevantes na difusão da 

literatura eletrônica, utilizando-as na construção de variados textos de diferentes gêneros 

literários – desde contos até romances e novelas, possibilitando a ampliação do 

desenvolvimento do estudo da literatura em sala de aula. Além disso, pelo fato de as obras 

digitais estarem disponibilizadas na internet, podendo ser acessadas no computador de mesa 

ou notebooks, possibilita a utilização nas escolas públicas que têm mais dificuldade de acessar 

estas obras literárias, visto que muitas exigem o uso de tablets ou celulares.  

A metodologia empregada para a elaboração desta sequência didática foi baseada na 

Perspectiva Rizomática, proposto por Sílvio Gallo (2008), pois há uma visão interdisciplinar 

na sua concepção, partindo do conceito teórico de rizoma de Gilles Deleuze e Félix Guattari 

(2004). Fundamentado nessa teoria, Gallo apresenta uma proposta de ensino, sem uma forma 

fechada ou ligações definitivas; mas com a possibilidade de se mover, abrir e expandir em 

diferentes direções, servindo de base para um trabalho interdisciplinar efetivo. 

Assim, busca-se uma forma em que os pensamentos e conceitos sejam trabalhados de 

maneira aberta, como raízes, como galhos de articulações entre os elementos. Tem-se espécies 

de linhas que podem se entrelaçar dentro das temáticas trabalhadas, complementando e 

formando um conhecimento mais sólido e significativo.  

 

Podemos nos interessar por uma dessas linhas mais do que pelas outras, e talvez, 

com efeito, haja uma que seja, não determinante, mas que importe mais do que as 

outras... se estiver presente. Pois todas essas linhas, algumas nos são impostas de 

fora, pelo menos em parte. Outras nascem um pouco por acaso, de um nada, nunca 

se saberá por quê. Outras devem ser inventadas, traçadas, sem nenhum modelo nem 

acaso: devemos inventar nossas linhas de fuga se somos capazes disso, e só 

podemos inventá-las traçando-as efetivamente, na vida.  (DELEUZE & 

GUATTARI, 2004, p. 76) 

 

Para tanto, a dissertação está estruturada de forma que no primeiro capítulo, após a 

Introdução, apresenta-se o histórico, o conceito e as características da Literatura Eletrônica, 

refletindo sobre elementos como a intermidialidade, ciberespaço, hipertexto e a formação do 

novo leitor. Posteriormente, há um capítulo sobre a relação e apresentação da literatura 

eletrônica na BNCC, evidenciando como isto é proposto para a educação básica. Em seguida, 
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foi realizada análise das obras selecionados como corpus desta pesquisa, buscando elementos 

da literatura eletrônica e os apresentando como ferramenta desta configuração literária. 

Paralelamente às análises, são apresentadas as propostas de sequência didática, 

complementando este capítulo. 

Com a observação das obras e construção das propostas pedagógicas, busca-se 

comprovar como este material, disponibilizado em um site gratuito, pode ser considerado 

como um diferencial no estudo e na inserção da literatura, partindo dos elementos encontrados 

e analisados. Além disso, procura-se refletir sobre como essa estrutura literária digital pode 

agir como ferramenta de ensino para o segmento selecionado, podendo colaborar na formação 

do leitor e no ensino de literatura, partindo destas obras para um estudo mais aprofundado e 

crítico, inclusive complementando com obras mais complexas e com ampliação da temática.  

A forma de leitura deve procurar buscar uma interpretação mais profunda, que traga 

novos conhecimentos e que tenha ligação com as referências do leitor, mesmo ao se 

considerar os nativos digitais2, com maior habilidade dos dispositivos tecnológicos, que são 

mais rápidos ao passarem de uma tela para outra; mais intuitivos, apresentando um visual 

mais atrativo e dinâmico, além de recursos como movimento, som, interatividades, hiperlinks 

etc. 

Ao partir da reflexão teórica, da análise das obras e da construção das propostas, 

sugere-se uma discussão prévia sobre a influência e importância destes textos no ensino da 

literatura. Essa reflexão possibilita uma análise de como cada elemento intermidiático tem 

sido empregado na construção dos enredos e como tem atuado, podendo representar uma 

ferramenta a mais, quando comparado a alguma versão impressa. 

Além disso, os resultados gerados com a pesquisa visam uma real reflexão sobre o 

papel e o espaço ocupado pela literatura digital no ensino do literário. Verifica-se, portanto, as 

possibilidades que este modelo traz para a nova geração, que tem apresentado características e 

rotinas de acesso bastante distintas do que se tinha na literatura impressa, ao se tratar da 

formação de leitores. 

Considerando que a criação das obras literárias, na literatura eletrônica, está baseada 

em uma produção, o autor, não só é responsável pela elaboração do texto, mas, também, pela 

                                                 

2 O conceito de nativos digitais foi cunhado pelo educador e pesquisador Marc Prensky (2001) para descrever a 

geração de jovens nascidos a partir da disponibilidade de informações rápidas e acessíveis na grande rede de 

computadores – a Web. Assim, “nativos digitais” é uma expressão didática, utilizada para os leitores que 

cresceram em uma cultura digital, mas que não, necessariamente, dominam e utilizam, na totalidade, todas as 

ferramentas da Web, visto que depende muito do acesso, como no Brasil, há uma grande população que não tem 

acesso à internet, portanto estão excluídos digitalmente. 
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maneira como se dará a interação e construção do sentido. E toda essa interatividade e 

significação será possível por meio das ferramentas tecnológicas, construindo a base para a 

leitura, que será concretizada de acordo com as experiências e interferência do leitor. 

 Assim, partindo das definições e características observadas na literatura eletrônica, 

durante a análise das obras selecionadas no site LiteraturaDigital.com.br, foi analisado como 

o uso dessas ferramentas do ciberespaço pode auxiliar na leitura e compreensão do gênero 

textual observado nas obras. Portanto, possibilita que o leitor construa e compreenda as etapas 

da história, de acordo com seus conhecimentos prévios de mundo, gerando um sentido para 

sua prática leitora durante a imersão na obra. 
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2 LITERATURA ELETRÔNICA – HISTÓRICO, CONCEITO E 

CARACTERÍSTICAS 

 

As marcas históricas do acesso do ser humano à escrita sempre estiveram relacionadas 

ao suporte físico, passando por diversas mudanças e adaptações, até chegar ao impresso, com 

a criação da prensa de Gutenberg, em meados do século XV, chegando ao formato de livro 

(impresso) que se conhece hoje. Porém, mesmo essas obras em formato impresso sofreram 

constantes transformações, na medida em que surgia a necessidade de acompanhar a 

atualização da sociedade e as novas configurações que passavam a existir. O livro torna-se, 

assim, um instrumento de sabedoria e propagação de informações, ganhando destaque por sua 

importância como fonte de registro e transmissão de conhecimento. Nesse contexto, pode-se 

observar que as obras impressas ainda representam um dos maiores bens da humanidade, por 

seu caráter instrucional e de disseminação de saberes e informações.  

Bem mais recente a todos estes fatos históricos, o computador e a internet aparecem 

como adventos revolucionários capazes de contribuir, de forma significativa, com a produção, 

edição e publicação de diversos documentos, em especial as obras literárias. 

Assim, tem início a disponibilização de arquivos para pessoas com acesso à internet, 

transpondo o que se tinha anteriormente impresso para o digital (digitalização). Nessa 

perspectiva, nota-se uma considerável mudança, trazida com o surgimento da tecnologia da 

informação e comunicação, que passa, agora, a fazer parte do cotidiano dos indivíduos. 

 

No mundo da tela, temos a percepção fragmentada do texto, principalmente no caso 

dos editores de texto. A noção espacial do texto é de fragmentos que ora estão ‘lá na 

parte de cima’, ora ‘em um pedaço lá do meio do texto’. No caso do impresso, a 

percepção que temos é de uma unidade indivisível, a noção do livro como um todo, 

como algo fechado, único, completo. (MACÊDO, 2013, p. 42).  

 

 

Nas últimas décadas, surgem novos suportes para a vinculação de obras literárias, que 

vão além do livro impresso. Há o desenvolvimento de uma variedade de dispositivos 

eletrônicos (notebooks, tablets, smartphones, entre outros), que possibilitam acessos a 

conteúdos mais diversificados e de uma forma mais imediata e interativa. Com essas 

mudanças, passa a existir, também, a necessidade de criação de ferramentas que auxiliarão na 

construção textual, além de diferentes papéis para o escritor e para o leitor, que começam a 

interagir e participar da história de maneira mais atuante. 

Nesse contexto, a internet surge como mais uma possibilidade de acesso, buscando a 

democratização das informações e conhecimentos, como apontado por Asa Briggs e Peter 
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Burke (2006, p. 14), ao mencionarem que “a Internet e seu potencial representam uma agência 

de ‘democratização’”. Consequentemente, a interação proposta pelas novas mídias, apesar de 

trazer um novo panorama, ainda precisam ser vistas como “uma possibilidade de contínua 

mudança, com diversos elementos desempenhando papéis de maior ou menor destaque” 

(BRIGGS; BURKE, 2006, p. 15) dentro da sociedade. 

Tem-se, com isso, o aparecimento de ferramentas que envolvem sons, imagens, vídeos 

e textos, de maneira integrada, fazendo com que o leitor escute música, acesse vídeos etc., 

paralelamente ao momento de leitura, promovendo outras experiências ao leitor que, antes, 

estava habituado à leitura mais tradicional, das obras impressas. Assim, a literatura começa a 

incorporar sistemas semióticos que ultrapassam o limite do verbal, antes trazido pelo livro 

impresso, como a utilização de elementos visuais, cinéticos, digitais etc., que proporcionam, 

de uma forma bastante revolucionária, as experiências e descobertas, que antes eram 

particulares e dependentes, apenas, do leitor e de seu conhecimento prévio. Substitui-se a 

ideia de livro por um conceito de obra, que já na literatura impressa era compreendido como 

“um objeto dotado de propriedades estruturais definidas, que permitam, mas coordenando-os, 

o revezamento das interpretações, o deslocar-se das perspectivas” (ECO, 2010, p. 22). 

Hayles (2009, p. 75) explica que:  

 

[...] na primeira geração de literatura eletrônica a influência do texto impresso era 

aparente em toda a parte. [...] Em retrospecto, alegações iniciais de que o caráter de 

novidade do hipertexto eletrônico parecia não apenas exagerado, mas também 

equivocado, pois as características que então pareciam tão novas e diferentes – 

principalmente o hyperlink e a ‘interatividade’ – existiam em um contexto em que a 

funcionalidade, a navegação e o design ainda se encontravam em grande parte 

determinados por modelos impressos. 

 

 

Hoje, é possível acessar conteúdos e obras que ainda mantém o padrão do impresso e 

que passaram para o meio eletrônico (explicado por Hayles como primeira geração da 

literatura eletrônica), apenas, como uma cópia do que já apresentavam (digitalização). Já 

outros trazem características bastante específicas no meio digital, utilizando um grupo de 

ferramentas que são disponibilizadas pela nova plataforma, criando um tipo de leitura, um 

tipo de leitor e, também, um tipo de escritor próprios do digital. 

O termo “literatura eletrônica” foi criado pelo crítico de literatura eletrônica e chefe da 

comissão da ELO (Eletronic Literature Organization), Noah Wardrip-Fruin, em parceria com 

sua equipe, que passou a entender e apresentar esse tipo de produção textual como “obra com 

aspecto literário importante que aproveita as capacidades e contextos fornecidos por um 

computador independente ou em rede” (HAYLES, 2009, p. 21). Esse formato de literatura 
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apresenta um caráter híbrido, trazendo as transformações na forma de perceber e receber esses 

conteúdos, com as marcas dos avanços tecnológicos e com a caracterização da transição do 

papel para o pixel. 

Essa (re)configuração da linguagem literária exige do escritor um domínio 

diferenciado do que utilizava antes, do uso da palavra. Ele também precisa saber manipular e 

planejar a linguagem cibernética, utilizando-a como uma forma de enriquecer as 

características que já eram da literatura tradicional. Esse estilo híbrido, herda características, 

possibilitando a existência de diversos gêneros da literatura eletrônica e criando expectativas 

no leitor, que agora acessa as obras com o conhecimento que já possuem sobre a leitura no 

meio impresso, somado ao seu conhecimento sobre as ferramentas digitais e convenções. 

A utilização das redes, em especial, a internet intensificou o interesse pela “nova 

leitura”, apresentando um processo que começa a ir além do simples ato da leitura verbal; mas 

que agrega as relações entre as palavras e imagens, desenhos, diagramação, elementos 

interativos etc., gerando um formato que possibilita a realização da leitura em um espaço que 

é de grande interesse da nova geração. 

Como o avanço tecnológico é um processo irreversível, pensando na sociedade 

moderna, a leitura e a literatura digital passam a ganhar cada vez mais espaço e a desenvolver 

seus instrumentos para atingir o maior número de adeptos, com seu perfil virtual. Com isso 

permite-se que o acesso seja realizado em qualquer local, por várias pessoas simultaneamente, 

de forma mais objetiva, rápida e democrática – traços bem típicos da nova geração, que já 

possui suas bases neste tipo de material e que traz essa necessidade em seus acessos diários. 

A configuração da literatura digital possibilita uma criação mais ampla, gerando 

interação e compartilhamento de informações em tempo real, valorizando as ferramentas 

disponíveis na plataforma digital. Assim, este modelo de construção de comunicação passa a 

ser uma forma distinta de acesso aos conteúdos literários, por possibilitar a inclusão do leitor, 

que participa ativamente da construção e análise das obras literárias. 

Hayles (2009, p. 48) define a literatura eletrônica, apontando que: 

 

[...] cria as práticas que nos ajudam a saber mais sobre as implicações de nossa 

situação contemporânea. [...] a literatura eletrônica contemporânea é tanto reflexão 

quanto representação de um novo tipo de subjetividade caracterizada pela cognição 

distribuída, uma ação em rede que inclui atores humanos e não humanos e limites 

flexíveis dispersos por espaços reais e virtuais. 

 

Assim, com esse movimento das obras digitais, tem-se uma ruptura com o antigo 

paradigma que limitava a literatura a meios impressos, porém, mantendo a essência das obras 
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e tentando, inclusive, preservar o caráter de “fantasia” encontrado nas histórias – ponto de 

grande relevância na elaboração de qualquer obra, como colocado por Zilberman (1994, p. 

22): 

 

A literatura sintetiza, por meio dos recursos de ficção, uma realidade, que tem 

amplos pontos de contato com o que o leitor vive cotidianamente. Assim, por mais 

exacerbada que seja a fantasia dos escritos ou mais distanciadas e diferentes as 

circunstâncias de espaço e tempo dentro das quais uma obra é concebida, o sintoma 

de sua sobrevivência é o fato de que ela continua a se comunicar com o destinatário 

atual, porque ainda fala de seu mundo, com suas dificuldades e soluções, ajudando-

o, pois, a conhecê-lo melhor. 

 

 

Com a literatura digital, o processo de leitura passa a exigir uma pouco mais do leitor, 

que deverá utilizar, analisar e refletir sobre os elementos que fazem parte da construção 

textual, absorvendo as informações importantes para uma efetiva compreensão e 

interpretação.  

Este modelo de literatura surge no início do século XXI, “considerada excludente da 

literatura impressa que tenha sido digitalizada, [...] ‘nascida no meio digital’” (HAYLES, 

2009, p. 20), é capaz de promover intermediações entre a linguagem (que é um elemento 

puramente humano) e os códigos trazidos pelo computador, dentro de um processo analógico 

e digital, introduzindo uma alteração no ato da leitura e com mudanças na interação entre o 

indivíduo e o mundo. 

Dentro desta perspectiva, é importante destacar que a obra digitalizada é uma extensão 

do modelo impresso, sendo produzida por uma conversão do analógico para a plataforma 

digital. Já as obras digitais ou eletrônicas são produtos que exigem a codificação e o uso de 

ferramentas próprias do ambiente cibernético, nascendo nesta plataforma e não sendo possível 

sua transposição para o impresso.   

Assim, a literatura puramente eletrônica é caracterizada pelos recursos semióticos 

próprios do ciberespaço; com uma linguagem típica (hipertextual), interativa e multimodal, 

proporcionando, ao leitor, a possibilidade de interação, de diferentes escolhas na construção 

de sua leitura, além de uma hibridação da escrita com outros códigos, como as imagens e 

sons. O que ocorre neste tipo de estrutura textual é uma conjunção e sobreposição de 

diferentes elementos midiáticos, que resultam em uma única obra, com características 

próprias desta plataforma. 

Partindo dessa perspectiva, no início do século XXI, surgem novos tipos de leitores, 

que passam a demonstrar a necessidade de ferramentas diferenciadas, que proporcionem e 
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considerem as experiências dessa geração. Segundo Lucia Santaella (2004), um dos tipos de 

leitores encontrados, neste contexto, é o imersivo, virtual, que “vai unindo, de modo a-

sequencial, fragmentos de informações de naturezas diversas, criando e experimentando, na 

sua interação com o potencial dialógico de hipermídia, um tipo de comunicação multilinear e 

labiríntica”. 

A literatura eletrônica, mesmo no ambiente digital, preserva algumas características de 

seu caráter literário tradicional. No entanto, aproveita das ferramentas disponíveis neste meio 

para potencializar o enredo, utilizando ilustrações, imagens em movimento, áudios, quebra de 

linearidade, hiperlinks etc., apresentando-se de forma distinta da literatura tradicional e 

criando novos gêneros textuais e novos leitores. São produções que passam a considerar um 

diálogo com o usuário, na medida em que propõe promover interatividade e possibilitar que o 

leitor, ao fazer suas escolhas, por meio dos hiperlinks, crie novos caminhos e novos enredos, 

inclusive, buscando estimulações sensoriais. 

Nesta estrutura, apresentado pela literatura eletrônica, há uma justaposição entre os 

elementos técnicos e os literários, que criam dinâmica, em especial, na reformulação da 

relação entre a literatura e as demais mídias, e entre os receptores e emissores das 

informações. Além disso, utilizam ferramentas próprias do ciberespaço, como os elementos 

multimídias e as animações, e outras que já eram utilizadas no impresso, como a ideia de 

hipertextos e construções colaborativas, com a proposta de interação do leitor com a obra. A 

animação, o som e o hipertexto, devem ser vistos como recursos estéticos que potencializam o 

texto verbal, com a imagem, produzindo efeito de sentido ao texto.  

A intermidialidade também representa um ponto importante na construção das obras 

no ciberespaço. Isso porque “em termos gerais, e de acordo com o senso comum, 

‘intermidialidade’ refere-se às relações entre mídias, às interações e interferências de cunho 

midiático” (RAJEWSKY, 2010 apud DINIZ, 2012), representando uma das principais 

configurações da literatura eletrônica. 

Dessa forma, nota-se uma nova identidade do leitor, diante desse formato de 

construção literária, em que ele passa a ser coautor das obras, permitindo que cada indivíduo 

tenha uma experiência diferente, de acordo com os caminhos escolhidos e link acessados 

durante o desenrolar de sua leitura. Esta identidade do ciberleitor está em formação, à medida 

que difere dos traços do leitor de livros impressos, já que a linguagem, agora, é constituída 

por elementos que vão além da linguagem verbal.  
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Esse leitor do digital acessa os textos a partir de elementos hipermidiáticos, utilizando 

habilidades diferentes daquelas que antes eram servidas pelo leitor do texto impresso, 

despertando distintas experimentações na literatura. 

Hayles define as obras de literatura eletrônica como “trabalhos artísticos criativos que 

questionam as histórias, os contextos e as produções de literatura, incluindo a arte verbal da 

própria literatura” (HAYLES, 2009, p.1). Assim, essas produções estão vinculadas, 

exclusivamente a obras nascidas no meio digital, que são, normalmente, excludentes da 

literatura digitalizada, e que faz o uso de ferramentas próprias das novas tecnologias, gerando 

o efeito estético pretendido. 

Com isso, este modelo literário traz uma variedade estética, partindo do meio digital, 

para possibilitar a exploração da não linearidade do texto, com a inserção de links e recursos 

multimidiáticos (sons, imagens e movimentos), ocasionando outras maneiras de ler os livros, 

permitindo que o leitor participe da realização e da materialidade textual. 

Além disso, a ilustração, agora utilizada com mais ênfase e com variados recursos, 

integrada às ferramentas e possibilidades trazidas pelo meio digital, faz com que as imagens 

adquiram valor estético e literário, no contexto contemporâneo, possibilitando que esta 

multiplicidade de linguagens evidencie e eleve o papel da ilustração na literatura. 

Na reconfiguração da linguagem literária, o escritor, além de precisar possuir o 

domínio da palavra, necessita articular e manipular a linguagem cibernética, pensando na 

intenção de mensagem a ser transmitida em sua obra. Assim, na literatura eletrônica, 

conforme Hayles (2009, p. 36) afirma, “a conjunção da língua com o código tem estimulado 

experimentos na formação e na colaboração de diferentes tipos de linguagem”, garantindo a 

interação entre o visual, o gráfico e o verbal. 

 

2.1 INTERMIDIALIDADE 

 

A intermidialidade, a partir dos conceitos apresentados por Dick Higgins e Irina 

Rajewsky (2012), refere-se a todos os tipos de relação entre duas ou mais mídias. Este 

fenômeno possui várias definições e características, por ser recorrente em diversas épocas e 

culturas, tanto em atividades mais especializadas, quanto em atividades do cotidiano. Porém, 

este estudo se atem à intermidialidade como uma incorporação das mídias digitais a 

ferramentas ou estruturas tradicionais. 

Pensando neste viés, no âmbito da literatura eletrônica, o texto, a semiologia, a 

imagem e o som agem na tentativa de gerar um processo de produção de sentido, diferente do 
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que se tinha, anteriormente, com as obras impressas. E, nesse contexto, as obras digitais 

incluem, em sua construção, uma combinação de várias mídias e referências intermidiáticas, 

que possibilitam a disponibilização das ferramentas cibernéticas, que se apresentam como um 

diferencial para o leitor – musicalização, representações verbais e não verbais, imagens em 

movimento etc. 

A relação entre a literatura e outras mídias, sob o ponto de vista da intermidialidade, 

possibilita uma compreensão mais ampla das interações que são produzidas pelo uso das 

várias formas de mídias, na época da contemporaneidade, evidenciando o fenômeno que 

ocorre entre os diferentes tipos de mídia, na busca por uma nova significação da leitura no 

meio digital. 

Rajewsky (2012, p. 18), em um estudo realizado sobre a linguagem e a simplicidade 

da intermidialidade, afirma que: 

 

‘Intermidiático’, portanto, designa aquelas configurações que têm a ver com um 

cruzamento de fronteiras entre as mídias e que, por isso, podem ser diferenciadas 

dos fenômenos intramidiáticos assim como dos fenômenos transmidiáticos, por 

exemplo, o aparecimento de um certo motivo, estética ou discurso em uma 

variedade de mídias diferentes. 

 

 

Assim, a intermidialidade apresenta configurações híbridas, mesclando elementos 

verbais, visuais, auditivos, cinéticos e performativos, possibilitando a criação de outras formas 

de obras, incluindo as literárias, que se utilizam das ferramentas da literatura digital, para 

ampliar e reforçar características que já são trazidas pela literatura tradicional. 

Com isso, para analisar uma obra criada para o meio digital, é necessário considerar o 

papel da intermidialidade dentro destas construções, que implicam diferentes tipos de 

interações, que são aplicadas com o cruzamento das mídias que cabem na plataforma 

selecionada. E isso é bastante visível pela complexidade trazida pelos sistemas de mídias, que 

passam a ser unidos às muitas formas expressivas dos textos, em especial, na literatura. 

Na contemporaneidade, esse conceito passou a envolver uma transição e aglutinação 

entre o espaço literário e as imagens em movimento, que passaram a fazer parte de um mesmo 

contexto e uma mesma construção. A criação literária passa, portanto, a ser estabelecida, 

também, a partir de imagens, fazendo com que o elemento visual se funda, conceitualmente, 

com as palavras, criando um cenário literário, que inclui, também, as características e 

experiências do leitor. 
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2.2 CIBERESPAÇO, HIPERTEXTO E O NOVO LEITOR 

 

A ideia de ciberespaço já aparece na obra de Lévy (1999 p. 17), na qual o autor aponta 

que se trata de um:  

 [...] novo meio de comunicação que surge da interconexão mundial dos 

computadores. O termo especifica não apenas a infraestrutura material da 

comunicação digital, mas também o universo oceânico de informações que ela 

abriga, assim como os seres humanos que navegam e alimentam esse universo. 

 

Antes disso, Marshall McLuhan3 já discutia e empregava o conceito de aldeia global, 

trazendo esta definição em sua obra “A revolução da comunicação”, em 1971, alertando para 

a confluência entre os meios de comunicação e a vida em sociedade. Nessa época, com as 

mudanças que ocorriam, era possível prever um novo modelo de sociedade, que seria 

dominado pelas mídias eletrônicas, que surgiam aos poucos e eram inseridas no cotidiano das 

pessoas. 

Inicialmente, já eram as mídias que possibilitavam que as pessoas se conhecessem e se 

comunicassem, formando uma espécie de aldeia, onde todos se inseriam com determinado 

propósito. 

O surgimento da internet, neste contexto, como uma rede mundial de computadores, 

acaba confirmando a expectativa gerada nos leitores, criando um espaço onde os indivíduos 

podem se expressar, acessar e divulgar conhecimentos e se comunicar. Entretanto, trata-se de 

um espaço que não existe fisicamente, e que, por seu aspecto virtual, passa a ser conhecido 

como “ciberespaço”. 

Segundo Lévy (1998, p. 104), o ciberespaço pode ser entendido como o “universo das 

redes digitais, como lugar de encontros e de aventuras, terreno de conflitos mundiais, nova 

fronteira econômica e cultural”. E, considerando a configuração da sociedade atual, este é um 

espaço de várias vertentes, capaz de propagar ideologias, ideias culturais, arte, entre outros 

movimentos que se originam e se consolidam na cibercultura; possibilita outras experiências e 

acessos a conhecimentos, além de modos diferenciados de se relacionar com o outro. 

Outros fatores relevantes nesta comunidade virtuais dizem respeito ao tempo 

sincronizado (em tempo real – bate-papo, por exemplo) ou não sincronizado (em tempos 

distintos – e-mails, por exemplo). O espaço geográfico deixa de ser limitado para este tipo de 

comunicação e a interação gerada neste território (ciberespaço) faz com que o indivíduo crie 

os elementos com uma linguagem própria deste espaço (FERREIRA, 2007). 

                                                 

3 Conceito apresentado na obra “A revolução na comunicação”, de Marshall McLuhan, publicada em 1971. 
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Além da internet, com o avanço da tecnologia, diversas ferramentas passam a fazer 

parte do dia a dia dos indivíduos, em especial o computador, que mudou, principalmente, a 

forma de ler e escrever nesta era digital. A partir desta configuração, surge, também, uma 

forma de manuseio e acesso destas plataformas onde os textos são vinculados, fazendo com 

que estes assumam formatos diferentes e façam o uso de elementos que auxiliem na 

compreensão. Trata-se de ferramentas que trazem outras possibilidades de produção textual e 

leitura, criando uma cultura de interação de forma sistemática e significativa. 

No âmbito da literatura eletrônica, tornam-se territórios cognitivos coletivizados, com 

a inserção de autores e leitores, que também assumem a condição de co-autores, em uma 

permanente produção de sentido na interação com diferentes estruturas, construídas a partir 

dos hipertextos. 

O termo hipertexto foi criado por Theodor Nelson4 na década de 1960, buscando 

nomear uma forma de escrita e leitura não linear, que começava a surgir na informática. 

Dentro deste contexto, pode ser entendido como um novo espaço para o exercício da escrita, 

pois, de acordo com Jay David Bolter (1991), trata-se de uma área que vai além do espaço da 

folha de papel e além do espaço do livro, sendo uma realidade aplicada, apenas, no espaço 

virtual. 

Essas tecnologias fazem com que seja ampliado o processo de escrita e leitura, na 

medida em que o ciberespaço ganha cada vez mais navegadores, com experiências baseadas 

na vivência e implementação das ferramentas tecnológicas em seu dia a dia, além da cultura e 

sociedade em que se está inserido. 

O conceito de hipertexto não é recente e há diversas produções que já traziam o 

princípio da hipertextualidade, fazendo esses links com outros materiais e referências, como a 

bíblia, por exemplo. Porém, somente com a crescente inserção da tecnologia e com a entrada 

da internet na produção escrita é que o hipertexto passa a ser visto como um texto aberto; um 

texto múltiplo, com características não lineares, proporcionando ao leitor interatividade, 

multicentramento e virtualidade, durante uma prática que, antes, era colocada de forma mais 

fechada e com um caminho predeterminado. 

Assim, já que o meio eletrônico trouxe o uso de uma linguagem mais híbrida, surge, 

também, a necessidade de outros gêneros textuais, como o hipertexto, que trazem formas de 

                                                 

4 Filósofo e sociólogo estadunidense, ficou mundialmente conhecido como o pioneiro da Tecnologia da 

Informação. Ele criou, nos anos sessenta, o termo hipertexto, para o qual atribuiu o seguinte conceito: 

“escritas associadas não sequenciais, conexões possíveis de se seguir, oportunidades de leitura em diferentes 

direções”.  
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produção e leitura próprias do digital, pensando no indivíduo que faz parte de todo este 

processo de inserção tecnológica e que se utiliza desses artifícios em seu cotidiano. Conforme 

aponta Luiz Antônio Marcuschi (2001), essas formas textuais afetam o modo como escreve-

se, proporcionando a distribuição da inteligência e cognição, diminuindo a fronteira entre o 

leitor e o escritor, tornando-os parte de um mesmo processo. Porém, ao se pensar em todos 

esses elementos, é necessário definir o que é exatamente hipertexto, para que se consiga gerar 

uma reflexão sobre a importância deste na literatura eletrônica. 

Ingedore Koch (2002, p. 61) afirma que “[...] todo texto constitui uma proposta de 

sentidos múltiplos e não de um único sentido e todo texto é plurilinear na sua construção. [...] 

poder-se-ia afirmar que – pelo menos do ponto de vista da recepção – todo texto é um 

hipertexto”. 

Partindo desta definição, tem-se o hipertexto como um elemento comunicativo que 

contribui para a ampliação do conhecimento e compreensão da leitura, possibilitando ao leitor 

diferentes caminhos na construção de sentido de uma obra. Sérgio Bairon (1995, p. 45) aponta 

que o hipertexto pode ser entendido como “um texto estruturado em rede” ou “uma matriz de 

textos potenciais”, onde “um texto apresenta-se como uma leitura particular de hipertexto”. 

Lévy (1993, p. 33), por sua vez, coloca que o hipertexto é: 

 

[...] um conjunto de nós ligados por conexões. Os nós podem ser palavras, 

páginas, imagens, gráficos ou partes de gráficos, sequências sonoras, documentos 

complexos que podem eles mesmos ser hipertextos. Os itens de informação não são 

ligados linearmente, como em uma corda de nós, mas cada um deles, ou a maioria, 

estende suas conexões em estrela, de modo reticular. Navegar em um hipertexto 

significa, portanto, desenhar um percurso em uma rede que pode ser tão complicada 

quanto possível. Porque cada nó pode por sua vez, conter uma rede inteira. 

Finalmente, um hipertexto é um tipo de programa para a organização de 

conhecimentos ou dados, a aquisição de informações e a comunicação. 

 

Com isso, dentro desta estrutura dos textos eletrônicos, hipertexto atua permitindo o 

acesso ilimitado a outros textos, de forma instantânea, gerando uma infinidade de leituras 

possíveis, baseadas no interesse e necessidade do leitor, para o desenrolar e entendimento da 

leitura. 

Quando se analisa a disponibilidade do ciberespaço, é notável a função do hipertexto 

como base da internet, pois ele possibilita que sejam escolhidos diferentes caminhos 

desejados, ao clicar em determinadas palavras, imagens ou frases, levando ao acesso de novos 

textos e conteúdo, fazendo com que o leitor escolha sua própria sequência de leitura, de 

acordo com as necessidades que forem surgindo durante esta prática. 
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Todo esse processo ocorre de forma que parece ser ilimitada, de acordo com a 

programação dos algoritmos, criando uma trama ou rede, sem que se estabeleça previamente 

uma sequência ou regras, para esta atividade que antes parecia tão predefinida. 

Segundo Lévy (1993), um hipertexto é um conjunto de nós ligados por conexões. Os 

nós podem ser palavras, páginas, imagens, gráficos ou partes de gráficos, sequências sonoras, 

documentos, entre outros. O autor ainda afirma que um hipertexto é um tipo de programa para 

a organização de conhecimentos ou dados, a aquisição de informações e a comunicação, de 

forma que auxilie o leitor, proporcionando um melhor e mais amplo entendimento. 

Porém, para compreender a diferença entre o hipertexto e o texto deve-se considerar, 

primeiramente, o fato de que um texto é, antes de tudo, linear; contrário ao hipertexto, que 

traz uma coleção de informações multimodais, em rede, destinadas à navegação rápida e 

intuitiva. 

Pensando nestes apontamentos, entre as principais características notadas no 

hipertexto, destacam-se a não linearidade, a volatilidade, a não hierarquia, a 

fragmentariedade, a multisemiose, a interatividade e a descentração. 

E esses elementos, frequentes na hipertextualidade, são construídos a partir do 

deslocamento indefinido dos tópicos, inseridos nas ferramentas de multimeios ou elementos 

visuais, que podem fazer com que se passe do texto verbal para outras formas textuais, que 

não existiam anteriormente nas obras impressas. 

A forma textual5 gerada no meio eletrônico mostra uma estrutura de linguagem mais 

visual, que possibilita e sustenta todas as demais formas textuais, tornando o texto um 

elemento tão móvel quando o navegador utilizado para o processar. 

Esse formato traz a ideia de liberdade e uma relativa democratização do conhecimento, 

já que passa a ter a sensação de proximidade entre as pessoas e a informação, fazendo parte 

do cotidiano de diversas pessoas. No entanto, deve-se pontuar que, em uma realidade como a 

atual, encontrada nas diferentes regiões brasileira, a possibilidade de acesso à internet e às 

ferramentas tecnológicas acentua a diferença social e não a democratização do conhecimento.  

Porém, com a possibilidade de experiência e inteligência cultural coletiva, rompe-se 

com antigos paradigmas de que para uma boa leitura deveria se ter um bom conhecimento 

prévio do assunto. Agora, este processo pode ser realizado simultaneamente, de acordo com a 

                                                 

5 Texto, no digital, traz um novo tipo de escrita, que envolve elementos textuais e não textuais (imagem, som 

etc.), vinculados por meio do ciberespaço. Segundo XAVIER (2007, p. 171), o hipertexto (texto do digital) pode 

ser entendido como uma “forma híbrida, dinâmica e flexível de linguagem que dialoga com outras interfaces 

semióticas, adiciona e condiciona à sua superfície formas outras de textualidade”. 
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hipertextualidade adotada na construção textual. Esses links podem auxiliar na pesquisa e 

ampliação do conhecimento, ajudando na interpretação do texto acessado, mas que necessita 

de uma mediação, para que seu uso seja efetivo e direcionado na construção do conhecimento.  

Diante disso, nessa rede autoral criada pelo fluxo de informações e conexões, 

estabelecidas e conduzidas no hipertexto, o leitor: 

 

[...] se constrói simultaneamente com a construção do autor coletivo, uma vez que o 

leitor é ou pode se tornar autor. Na medida em que transgride essa cumplicidade, ele 

constitui-se como elo entre o autor que ‘destrói’ e os que ele constrói. Destruir aqui 

torna-se paradoxal, visto que, numa tentativa de desconstrução do autor, o leitor 

pode torná-lo mais expressivo, como ocorre em muitos casos na literatura de fã. 

(NEVES, 2014, p. 137) 

 

O leitor, portanto, passa a atuar junto ao autor, na medida em que realiza suas escolhas 

e coloca suas vivências e necessidades durante o processo de leitura, onde a rede criada pelo 

recurso hipertextual está em constante construção e renegociação. 

Assim, o hipertexto é heterogêneo, atuando em diversos ambientes e estilos, dentro do 

ciberespaço, não possuindo uma unidade orgânica e podendo se compor e recompor, de 

acordo com os acessos que vão sendo gerados. Por exemplo, em uma obra digital, caso haja 

uma intertextualidade a uma mitologia ou diálogo a uma outra obra, por meio de um 

hipertexto, o leitor poderia ser indicado a obter essa informação de forma mais acessível, 

apenas com um clique. Isso faz com que o enredo traga elementos que marcam estas 

referências e apresentam esse aspecto hipertextual. Já na obra impressa, embora essa 

intertextualidade possa ser notada, como em Dom Casmurro, de Machado de Assis, por 

exemplo, em que se observa um diálogo com a obra Otelo, de Shakespeare, na figura de 

Bentinho, com a temática do ciúme e da traição, ela não ocorre de forma tão espontânea. Há 

necessidade de o leitor recorrer a uma pesquisa ao perceber esse intertexto ou o mediador 

trazer essa informação para uma leitura mais aprofundada das camadas da obra.  

Com base nos conceitos discutidos até aqui, e tentando dar uma noção mais ampla, 

percebe-se que o hipertexto é algo ligado aos mundos de significações, veiculados pela 

comunicação e que faz o uso das TICs (Tecnologias de Informação e Comunicação), para 

integrar texto verbal (escrito) e texto não verbal (imagem e som). 

Para se compreender que há diferentes formas de interpretar o significado do 

hipertexto, vale utilizar a forma com que Lévy (1993, p. 25-26) faz a caracterização de seis 

princípios que regem a ferramenta hipertextual: 
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Princípio da metamorfose  

A rede hipertextual está em constante construção e renegociação. Ela pode 

permanecer estável durante um certo tempo, mas esta estabilidade é em si mesma, 

fruto de um trabalho. Sua extensão, sua composição e seu desenho estão 

permanentemente em jogo para os atores envolvidos, sejam eles humanos, palavras, 

imagens, traços de imagens ou de contexto, objetos técnicos, componentes destes 

objetos etc.  

Princípio de heterogeneidade  

Os nós e as conexões de uma rede hipertextual são heterogêneos. Na 

memória serão encontradas imagens, sons, palavras, diversas sensações, modelos 

etc., e as conexões serão lógicas, afetivas etc. Na comunicação, as mensagens serão 

multimídias, multimodais, analógicas, digitais etc. O processo sociotécnico colocará 

em jogo pessoas, grupos, artefatos, forças naturais de todos os tamanhos, com todos 

os tipos de associações que pudermos imaginar entre estes elementos.  

Princípio de multiplicidade e de encaixe das escalas  

O hipertexto se organiza em um modo "fractal", ou seja, qualquer nó ou 

conexão, quando analisado, pode revelar-se como sendo composto por toda uma 

rede, e assim por diante, indefinidamente, ao longo da escala dos graus de precisão.  

Princípio de exterioridade  

A rede não possui unidade orgânica nem motor interno. Seu crescimento e 

sua diminuição, sua composição e sua recomposição permanente dependem de um 

exterior indeterminado: adição de novos elementos, conexões com outras redes, 

excitação de elementos terminais (captadores) etc.  

Princípio de topologia  

Nos hipertextos, tudo funciona por proximidade, por vizinhança. Neles, o 

curso dos acontecimentos é uma questão de topologia, de caminhos. Não há espaço 

universal homogêneo onde haja forças de ligação e separação, onde as mensagens 

poderiam circular livremente. Tudo que se desloca deve utilizar-se da rede 

hipertextual tal como ela se encontra, ou então será obrigado a modificá-la. A rede 

não está no espaço, ela é o espaço.  

Princípio de mobilidade dos centros  

A rede não tem centro, ou melhor, possui permanentemente diversos 

centros que são como pontas luminosas perpetuamente móveis, saltando de um nó a 

outro, trazendo ao redor de si uma ramificação infinita de pequenas raízes, de 

rizomas, finas linhas brancas esboçando por um instante um mapa qualquer com 

detalhes delicados, e depois correndo para desenhar mais à frente outras paisagens 

do sentido. 

 

De uma forma mais simplificada e pensando na realidade dos indivíduos, o hipertexto, 

portanto, possui características como: dinamicidade, metamorfose, heterogeneidade, 

multiplicidade, intrincamento das informações, entre outras. Além disso, a internet, pensada 

como uma rede, pode ser entendida e vista como uma espécie de labirinto documental, com 

uma diversidade de informações armazenadas e apresentadas; são estruturas em forma de 

redes hipertextuais, que possuem interligações internas e externas, seguindo a lógica 

individual de cada autor e de cada pessoa que realizar o acesso. 
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2.2.1 A leitura hipertextual 

  

O hipertexto apresenta-se como um processo de leitura e escrita eletrônicas, com 

características multisequenciais, multilineares e com a capacidade de se construir em um 

espaço de escrita distinto. 

Conforme apontado por William R. Cereja e Thereza Cochar, os textos no 

ciberespaço, mais especificamente o gênero hipertextual, altera as habilidades linguísticas, 

pois “com o surgimento e a popularização da internet, alterou-se profundamente a noção de 

texto. Na internet, o processo de ler ou escrever um texto deixou der ser linear, ou seja, da 

esquerda para direita e de cima para baixo, com um procedimento de cada vez” (2009, p. 23). 

Estes suportes textuais influenciam na forma de leitura, na medida em que altera a 

relação entre o leitor e o texto, refletindo os elementos linguísticos que estão ali 

materializados. 

Assim, a atividade da leitura não pode mais ignorar as estruturas textuais que vêm 

surgindo com o avanço da tecnologia, exigindo, desta forma, maneiras mais estimulantes e 

inovadoras para a realização deste processo. 

Contudo, inicialmente, é preciso estar ciente que na configuração hipertextual, o ato de 

leitura se transforma, ampliando as possibilidades de acesso às informações. Esse fato gera 

uma estrutura não linear, permitindo que, durante a leitura, sejam realizadas associações entre 

os mais diferentes enfoques ou complementações de um determinado assunto.  

A partir destas concepções, nota-se que o meio eletrônico possibilita a reunião, em um 

mesmo suporte, de temáticas variadas, que, além de auxiliarem na construção do 

conhecimento, podem trazer outros elementos para a ampliação do que está sendo acessado. 

Porém, toda essa possibilidade e ampliação na diversificação de informações pode fazer com 

que o leitor possa deixar de manter o foco na temática tratada, não aprofundando a leitura. No 

entanto, na obra impressa isso também já era notado, por meio das notas de rodapé ou quando 

o leitor, muitas vezes, parava a leitura para buscar uma palavra ou referência a um outro autor 

ou obra, espaço por onde ocorre a narrativa ou um dado histórico, interrompendo o processo 

de leitura e podendo se dispersar. Entretanto, estes acessos e entradas em outros caminhos não 

significam que o leitor, necessariamente, não irá se aprofundar no texto, muito pelo contrário. 

Pode-se dizer que essas leituras extras, se bem estruturadas e direcionadas, auxiliam no 

aprofundamento do entendimento da construção textual a ser lido. Caso o leitor não tenha essa 

habilidade, para que o processo de leitura seja completo, é necessária uma mediação 
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pedagógica, em que o professor poderá auxiliar na leitura a seguir, planejando e direcionando 

o uso adequado do hipertexto e demais ferramentas tecnológicas.  

É importante lembrar que o que torna um texto hiper são os links (também conhecidos 

como nós), que são de extrema importância na construção de sentidos dos textos virtuais, já 

que são responsáveis pela promoção de elos entre diferentes blocos informacionais, 

representados por outros textos, fragmentos, parágrafos, endereçamentos etc. A tecnologia, 

por meio dessas ferramentas, apresenta, assim, uma variedade de elementos textuais 

discursivos, que nascem no ambiente eletrônico e que vão possibilitar uma forma de ler que 

exija que diferentes textos, utilizados na construção digital, sejam analisados e 

compreendidos. 

Segundo Carla Viana Coscarelli (2010), o hipertexto possui um formato marcado 

linguisticamente por links e hiperlinks, que atuam como uma conexão com outros textos, 

criando uma rede entre eles. Assim, tem-se uma marca de articulação e união com outros 

textos que estejam relacionados por algum aspecto, normalmente temático. 

Com isso, a leitura hipertextual possibilita uma espécie de distribuição de informações 

e acesso, fazendo com que o leitor não tenha o conteúdo materializado em um único texto; 

contrário a isso, o leitor sempre terá a opção de acessar outros textos relacionados à temática 

em tela. 

Os links passam a ter um importante papel de instigar o leitor a passar para outros 

textos, criando uma sucessão de cliques, podendo, a qualquer momento, adentrar outra fonte 

subsequente, de acordo com sua necessidade e experiências, não havendo um requisito 

estabelecido previamente. 

 

Os hiperlinks são estrategicamente construídos para levar o hiperleitor a 

lugares outros na rede. Lê-se um hipertexto navegando pelos textos verbais, imagens 

e figuras estáticas e dinâmicas nele ancorados. Ao abordá-lo, o hiperleitor pode lê-lo 

linearmente do início ao fim dentro de um mesmo site ou pode realizar desvios pelos 

hiperlinks, explorando as digressões. Os hiperlinks, espalhados pela superfície das 

páginas eletrônicas, estão prontos para serem acionados. Uma vez postos em 

operação, abre-se espaço virtual para o encadeamento da hipertextualidade que vai 

envolvendo até o infinito virtual. (XAVIER, 2003, p. 285-286) 

 

Na produção de texto hipertextual, tanto o conteúdo, como a forma de acesso do leitor 

terá um formato próprio, pois as informações são provenientes de fontes variadas e utilizando 

diferentes ferramentas digitais, incitando o indivíduo a buscar novas possibilidades para a 

construção do enredo. Com essas características, o leitor passa a ter a possibilidade de 

construir seu próprio texto, de acordo com a temática que está na tela, seguindo o que foi 
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proposto pelo autor, que apresenta algumas opções durante a sequência da leitura, conforme 

os algoritmos programados. Assim, o leitor acessa um determinado texto, podendo, logo na 

sequência, acessar outro subsequentemente, conforme é apontado por Antônio Carlos dos 

Santos Xavier (2003, p. 285-286): 

 

Os hiperlinks são estrategicamente construídos para levar o hiperleitor a 

lugares outros na rede. Lê-se um hipertexto navegando pelos textos verbais, imagens 

e figuras estáticas e dinâmicas nele ancorados. Ao abordá-lo, o hiperleitor pode lê-lo 

linearmente do início ao fim dentro de um mesmo site ou pode realizar desvios 

pelos hiperlinks, explorando as digressões. Os hiperlinks, espalhados pela superfície 

das páginas eletrônicas, estão prontos para serem acionados. Uma vez postos em 

operação, abre-se espaço virtual para o encadeamento da hiperintertextualidade que 

vai se enovelando até o infinito virtual. 

 

Na visão deste autor, o hipertexto carrega uma diversidade de registros de linguagem 

verbal escrita, sonora e visual, fazendo com que o leitor dê continuidade a sua leitura da 

forma que julgar mais adequada e dentro do esclarecimento que precisar. O leitor, nesta 

configuração, se depara com uma série de links, com os quais poderá decidir o transcurso de 

sua leitura, tendo os links como um ponto de apoio e de passagem para a busca de novas 

ideias ou conceitos. 

Para Lévy (1996), toda esta prática da hipertextualização, considerando o papel da 

tecnologia neste processo, é uma forma de se conseguir fazer uma articulação em rede entre a 

mente do autor e do leitor: 

 

[...] se ler consiste em hierarquizar, selecionar, esquematizar, construir uma rede 

semântica e integrar ideias adquiridas a uma memória, então as técnicas digitais de 

hipertextualização e de navegação constituem de fato uma espécie de virtualização 

técnica ou de exteriorização dos processos e leitura. (LÉVY, 1996, p. 49-50) 

 

A evolução de todos estes suportes textuais, portanto, faz com haja uma competição 

entre os processos da cognição humana, que sempre funcionou por meio de associações, 

conseguindo transformar, tanto a leitura eletrônica quanto a impressa, em uma leitura 

hipertextual. 

Partindo desta reflexão, percebe-se que o hipertexto carrega uma variedade de 

registros da linguagem (tanto verbal escrita, quanto sonora ou visual), possibilitando a 

inclusão de animações, vídeos, imagens, arquivos de áudio etc., na busca por maior interação 

e conexão entre diferentes caminhos trazidos pela introdução das ferramentas tecnológicas. 

 

 



33 

 

 

 

2.2.2 Os tipos de leitores na era da literatura eletrônica 

 

Ao se refletir sobre a importância de se desenvolver a competência midiática nos 

indivíduos da sociedade contemporânea, é necessário considerar o atual cenário, composto 

pelas linguagens híbridas (que nascem no ciberespaço), o hipertexto e os novos tipos de 

leitores, que possuem formas e características diferentes no momento de interação com a 

informação.  

Agora, devido a essas ferramentas, trazidas, em especial, pela literatura eletrônica, 

busca-se um letramento digital aos usuários, para que eles desenvolvam e aprimorem a 

linguagem e as habilidades de compreensão e interpretação, que são elementos primordiais 

em quaisquer modos de leitura. 

O ciberespaço possui códigos e estruturas próprias, que impulsiona, constantemente, 

uma evolução da língua, trazendo outros signos, adaptados ao mundo virtual, e outras 

necessidades, ao se considerar os acessos e as formas como eles são conduzidos durante a 

leitura. 

Assim, não se pode mais pensar que a internet, apenas, democratiza e viraliza a 

linguagem dos meios de comunicação; mais que isso, ela traz uma mescla de diferentes 

habilidades, que consideram vídeos, imagens, hiperlinks etc., como recursos para a interação e 

compreensão do assunto acessado. 

Conforme apontado por Santaella (2004, p. 392): 

 

Toda nova linguagem traz consigo novos modos de pensar, agir, sentir. Brotando da 

convergência fenomenológica de todas as linguagens, a hipermídia significa uma 

síntese inaudita das matrizes da linguagem e pensamento sonoro, visual e verbal 

com todos os seus desdobramentos e misturas possíveis. Nela estão germinando 

formas de pensamento heterogêneos, mas, ao mesmo tempo, semioticamente 

convergentes e não-lineares, cujas implicações mentais e existenciais, tanto para o 

indivíduo quanto para a sociedade, estando apenas começando a apalpar.  

 

 

A literatura hipertextual, neste contexto, também explora a não linearidade, por meio 

do uso de links eletrônicos, fazendo com que o leitor que está acessando, tenha à disposição 

algumas possibilidades de diferentes caminhos para a realização da leitura, a tal ponto que, 

cada indivíduo poderá construir a ordem de sua leitura, de acordo com suas experiências, 

vivências e conhecimentos. No impresso, normalmente, há um final determinado, não abrindo 

essas outras possibilidades de finalizar o enredo. Nesta perspectiva, ao se pensar no digital, o 

leitor é levado a buscar as demais possibilidades de leitura, proporcionando o sentido do 
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texto, e tendo a possibilidade de buscar um final diferente, apesar de estes caminhos serem 

criados e programados pelos algoritmos.   

Nestas obras, a hipertextualidade, normalmente encontrada em links disponibilizados 

aos leitores, auxilia na medida em que, ao optar por determinado caminho, cria-se um novo 

percurso de leitura que, possivelmente, irá gerar um enredo diferente, que seguirá a 

especificidade do leitor e que poderá ter a sequência alterada, se tivesse navegado por outros 

links (KIRCHOF, 2009, p. 4). 

Agora, se há uma reconfiguração na forma de leitura hipertextual e no exercício da não 

linearidade, é importante mencionar que, junto a essas características, surgem novos tipos de 

leitores, que serão inseridos ou nascerão neste contexto virtual. 

Tomando como base o que é colocado por Santaella (2004), há a importância de se 

focar não só neste perfil dos leitores, mas, também, nas habilidades que os diferem, além das 

transformações sensórias e cognitivas. 

Para Santaella (2004), os tipos de leitores, de uma forma geral, são: 

 Leitor contemplativo – meditativo – que preza por uma leitura mais estática, 

que contempla, que observa e medita, por meio de obras como: livros, pinturas, 

gravuras, mapas, partituras; 

 Leitor movente, fragmentado – se desenvolve a partir do advento da televisão; 

é o leitor que tem contato com uma leitura mais mista e sígnica, realizando 

uma prática leitora mais híbrida e dinâmica; 

 Leitor imersivo, virtual – fruto do ciberespaço, da virtualidade; possui a 

capacidade de se conectar entre nós e nexos, criando um roteiro multilinear, 

multisequencial e labiríntico, construído para sua interação com os nós entre 

palavras, imagens, documentação, música, vídeo etc. 

Posteriormente, Santaella (2013) trouxe um novo tipo de leitor, considerando as 

diferentes configurações e expectativa que se tem nesta geração de leitores.  

 Leitor ubíquo – apresenta uma mescla entre as características do leitor movente 

com o leitor imersivo, possuindo grande capacidade cognitiva para utilizar os 

diferentes recursos multimídias, sem deixar de lado o controle de sua presença 

e dos elementos no espaço físico em que se encontra. Assim, este leitor é capaz 

de processar, de forma mútua, informações de ordens e origens diversas. 
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Ao conhecer estes tipos de leitores, que foram se desenvolvendo com a evolução da 

escrita e com os aparatos criados ao longo dos anos, o último, leitor ubíquo, é o que ganha 

maior destaque nesta discussão. Trata-se daquele que faz o uso dos hipertextos e de todas as 

ferramentas trazidas pela tecnologia, demonstrando especial capacidade na utilização e 

processamento de informações que são oferecidas constantemente e em grande quantidade. 

É um tipo de leitor que passa a se habituar a receber e ler muitas e diferentes 

informações, com linguagem e formatos distintos, conseguindo mesclar características dos 

outros leitores descritos como anteriores. Nesta perspectiva, cria-se uma nova faceta 

cognitiva, por meio de uma prática de leitura feita em uma rede de navegação alinear, 

multilinear, que vai sendo traçada por ele mesmo, sem a necessidade de regras ou caminhos 

pré-estabelecidos.  

Vale ressaltar que dentro desta classificação dos tipos de leitores, mesmo com a 

evolução e mudança nas características, um não exclui o outro. Hoje, o principal desafio 

educacional é a necessidade de desenvolver todos esses tipos de leitores no educando, fazendo 

com que contemplem importantes elementos de cada um deles, de forma que, além de 

conseguir trabalhar com todos os estímulos, possa realizar uma leitura mais profunda e crítica, 

que é bastante comum nos leitores contemplativos. Além disso, não significa que os leitores 

que têm acesso ao digital são todos ubíquos ou imersivos, por viverem em um contexto 

tecnológico. O desafio da educação é formar leitores que tenham capacidade cognitiva e 

realizem leituras com a habilidade descrita por Santaella (2004, 2013). 

O desafio é maior, em especial, ao se pensar que a tarefa educacional é formar leitores 

com um perfil mais amplo, que busque o conhecimento de forma rizomática, em diferentes 

caminhos, espaços e tempo, sendo ativo e participativo na ação da leitura. Além dessa 

característica ligada ao meio digital, uma parcela do leitor contemporâneo traz aspectos da 

leitura impressa, híbrida e dinâmica, em uma experiência bastante diferente do que era vista 

no leitor puramente contemplativo. A classificação mencionada, ainda, é muito mais ampla, 

pois se tem outros tipos de leitores, inclusive mesclando as características do que é 

apresentado por Santaella em suas definições.  

Considerando o cenário atual do Brasil, por exemplo, partindo da pesquisa realizada 

sobre a existência e uso das bibliotecas nas escolas6, nota-se que o exercício e incentivo à 

leitura é algo defasado, ao ter-se um índice de 61% de escolas estaduais e municipais sem este 

                                                 

6 Pesquisa realizada pelo Instituto Pró-Livro em parceria com o Instituto de Ensino e Pesquisa (INSPER), com 

resultados e comentários disponíveis no link: https://www.publishnews.com.br/materias/2019/05/03/investir-em-

educacao-e-investir-em-biblioteca-escolar. 
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espaço. Entre as escolas particulares, mesmo que em menor proporção, ainda se nota essa 

defasagem, com 27% das escolas sem biblioteca ou sala de leitura. 

Com isso, é possível notar esta diversidade de tipos de leitores, quando se vê que nem 

todos possuem acesso fácil a obras impressas, e isso se estende, ao se pensar que boa parte das 

mídias não chegam à totalidade da população, fazendo com que o desafio da inserção da 

tecnologia no cotidiano escolar seja ainda maior para que haja uma inclusão digital para 

todos. 

Assim, conforme apontado por Antônio (2010), “a literatura deixa de ser linguagem 

verbal e amplia seus horizontes, suas delimitações, para tornar-se texto verbal, sonoro, visual, 

audiovisual, digital, em outro contexto” (ANTONIO apud CARVALHO, 2010), fazendo com 

que este leitor seja visto e avaliado de uma maneira diferente, e com a necessidade de atendê-

lo dentro dessas construções que são realizadas no ciberespaço. 

 

2.2.3 A relação entre os leitores e a prática hipertextual 

 

O avanço da tecnologia, em especial com a ampliação da internet na sociedade, gera, 

cada vez mais, um vasto número de informações e produções, que são compartilhadas de 

forma rápida e a todo o momento. Isso faz com que surja, também, a necessidade de uma 

atualização da linguagem, já que agora há a possibilidade de mesclar entre os diversos 

elementos e significados, principalmente, no contexto virtual. 

A linguagem se reinventa! E o que isso gera? Devido aos usuários mais habilidosos e 

mais adaptados ao uso dessas diferentes ferramentas, a forma de acesso a conteúdo, em 

especial, à leitura, ganha um formato diferenciado, com um novo leitor, que precisa de alguns 

elementos cibernéticos para se manter ativo em sua atividade. 

São elementos próprios do ciberespaço, que vão ajudar a construir o sentido da leitura 

e da compreensão, pois este leitor do ambiente digital, chamado de ubíquo, deixa de se 

utilizar apenas da linguagem verbal escrita, e passa a acrescentar o som, imagem etc., para 

garantir interatividade e construir seu conhecimento. 

Outro elemento de grande importância, neste contexto da leitura eletrônica, é a 

inclusão dos hipertextos, que auxiliam este novo leitor a possuírem informações que estejam 

além do texto base que acessou. São informações, curiosidades etc., que podem ser acessadas 

em apenas um clique, dentro do ambiente virtual, e que vão garantir melhor compreensão do 

conteúdo/tema abordado, além de possibilitar a construção de outros caminhos para a leitura. 
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Neste ambiente digital, o hipertexto traz, também, a possibilidade de uma leitura mais 

aberta e espontânea, tendo um caráter mais dinâmico, porém, exigindo que seja feita uma 

seletividade de informações, já que as possibilidades de cliques são bastante amplas. 

A leitura realizada nas plataformas digitais se dá de forma fragmentada, já que são 

vários textos e unidades de formação. Ela deve ser construída por um leitor que precisa 

desenvolver a capacidade de seleção e rapidez, para esta composição que não vem mais 

pronta, mas que depende de uma leitura com muitos estímulos visuais, que podem levar, 

inclusive à dispersão. 

O leitor contemporâneo, assim, tem a seu dispor possibilidades de leitura que foram 

criadas com a revolução da cibercultura e do livro eletrônico, trazendo impactos irreversíveis 

às formas de leitura, pois precisam atender esta demanda. 

As produções criadas no meio eletrônico caracterizam-se, portanto, pela articulação de 

diferentes tipos de linguagem, que são utilizadas em um único material. Nesta perspectiva, 

Santaella (2004, p. 390), considera o hipertexto, também, como uma nova linguagem, 

representando uma das ferramentas mais expressivas neste processo de evolução da leitura: 

 

Antes da era digital, os suportes estavam separados por serem incompatíveis: o 

desenho, a pintura e a gravura nas telas, o texto e as imagens gráficas no papel, a 

fotografia e o filme na película química, o som e o vídeo na fita magnética. Depois 

de passarem pela digitalização, todos esses campos tradicionais de produção da 

linguagem e processos de comunicação humanos juntaram-se na constituição da 

hipermídia. Para ela convergem o texto escrito (livros, periódicos científicos, 

jornais, revistas), o audiovisual (televisão, vídeo, cinema) e a informática 

(computadores e programas informáticos). Aliada às telecomunicações (telefone, 

satélites, cabo) das redes eletrônicas, a tecnologia da informação digital conduziu à 

disseminação da internet que resultou da associação de dois conceitos básicos, o de 

servidores da informação com o de hipertexto. O usuário pode navegar de um texto 

em um servidor para qualquer outro, bastando para isso seguir alguns protocolos 

muito simples. O universo virtual das redes tem se alastrado tão exponencialmente 

por todo o planeta a ponto de produzir a emergência de uma nova forma de cultura, a 

cultura do ciberespaço ou cibercultura.  

 

 

A relação do leitor neste espaço do hipertexto passa a necessitar de uma postura mais 

autônoma, pois ele pode, agora, decidir a que irá se conectar, quais caminhos seguir e se 

apropriar das diferentes linguagens durante todo este percurso no ciberespaço. É preciso, 

nesta esfera, manter um planejamento para que o acesso e caminhos sejam direcionados de 

forma positiva e que agregue real conhecimento ao leitor, não se transformando em algo 

disperso e com informações exageradas, superficiais e desnecessárias. 

Diante disso, o suporte eletrônico (não só o computador, mas as demais ferramentas 

utilizadas no meio eletrônico) representa uma forma diferente de realizar conexões, agindo 
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como uma máquina aberta, ou seja, onde a informação de entrada ou input é diferente da 

informação de saída ou output (por oposição a máquinas fechada, como é o caso de um 

gravador de áudio ou vídeo, onde a informação de entrada é igual à informação de saída) 

(BARBOSA, 2003, p. 5). 

E, com isso, o papel do leitor se torna condição fundamental para a compreensão e 

materialização do texto, pois depende dele a realização da interligação entre os elementos 

tradicionais (indispensável na construção textual) e os objetos que fazem parte da leitura 

eletrônica – sons, imagens, animações etc. 
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3 A LITERATURA ELETRÔNICA NA BNCC 

 

Ao se pensar na introdução da literatura eletrônica no processo de construção da 

aprendizagem, é necessário, inicialmente, retomar o conceito de letramento, que está 

constantemente presente no contexto educacional, e que é responsável por direcionar e gerar 

reflexões acerca do processo de aquisição da leitura e escrita. Porém, ao pensar na sociedade 

da era digital, este letramento passa a ser algo mais amplo, englobando o ambiente virtual, 

onde letrar vai além de saber manusear um computador ou aprender as técnicas de digitação. 

As ferramentas tecnológicas digitais permeiam boa parte do processo de leitura e 

escrita, realizado pela maioria dos indivíduos em seu cotidiano, e que, portanto, também deve 

ser parte do ambiente escolar e das práticas educativas. 

Letrar, de acordo com Magda Soares (2003), “é mais que alfabetizar, é ensinar a ler e 

escrever dentro de um contexto no qual a escrita e a leitura tenham sentido e façam parte da 

vida das pessoas”. E ao se pensar no letramento digital, este método não é diferente, pois 

busca-se efetivar o que já é realizado pelos indivíduos em seu dia a dia, em suas relações 

sociais, e, dentro disso, ao se observar a sociedade atual, deve-se contar com os textos que são 

disponibilizados nos suportes digitais. 

No letramento digital, a prática socializante proposta possibilita o uso da tecnologia 

para a aquisição e construção de conhecimentos múltiplos. Há, assim, uma reconfiguração 

entre os gêneros e suportes utilizados, que trazem uma comunicação em tempo real, com 

diferentes pessoas, em diferentes espaços, com compartilhamentos de dados e conteúdo, 

armazenamento etc. 

Dessa forma, como apontado por Carla Viana Coscarelli e Ana Elisa Ribeiro (2007, p. 

10), o letramento digital pode ser entendido como uma “ampliação do leque de possibilidades 

de contato com a escrita também em ambiente digital (tanto para ler quanto para escrever)”. 

E, já que todo o processo faz parte da realidade da educação, desde os anos iniciais, esses 

aspectos da inserção do digital também são apresentados na Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC). 

Com o advento da internet e dos processadores eletrônicos de informação, o 

letramento digital passa a ser visto como uma nova forma de letrar, considerando que:  

 

Há um amplo leque de possibilidades de pesquisa. O pesquisador precisa, portanto, 

fazer um recorte dentro do tema mais amplo dos letramentos e chegar a um ambiente 

que deseje observar. O ambiente digital exclui impressos em geral, embora se possa 

comparar uns e outros. Escolher esse ambiente ainda é muito vago. Ele oferece 

tantas possibilidades quanto o mundo fora do virtual. Daí que seja necessário 
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escolher, ainda, um ambiente sobre o qual trabalhar: sites (um jornal on-line não é o 

mesmo que uma loja virtual, mas são sites), blogs (que também suportam desde 

diários adolescentes até coberturas de guerra seríssimas), chats (em que se pode 

bater papo à-toa, paquerar e entrevistar personalidades importantes da política ou 

das artes), etc. (RIBEIRO, 2009, p. 26). 

 

 

E, se o letramento sugere a necessidade de os sujeitos dominarem técnicas de leitura e 

escrita sob o risco de não se integrarem à comunidade (BORGES, 2016), o letramento digital 

implica a necessidade de os sujeitos dominarem tais práticas quando ocorrem em máquinas 

eletrônicas e digitais, que nos cercam cada vez mais (XAVIER, 2007). Essa necessidade de 

“dominar” traz diferentes paradigmas que, muitas vezes não são positivamente produtivos, ao 

se pensar na promoção de atividades didáticas, porque é colocada uma questão de grau de 

letramento que pode se tornar um pouco reducionista e/ou inibidora para algumas práticas e 

realidades docentes.  

A admissão deste leitor, que utiliza as ferramentas digitais como base para seu 

conhecimento, já tem sua fundamentação na Base Nacional Comum Curricular (BNCC7). Este 

documento, além do caráter conteudista, traz o fato de que as aprendizagens devem assegurar 

ao estudante o desenvolvimento de dez competências gerais, em âmbito pedagógico, que 

compreendem os direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Essa proposta, colocada na 

BNCC, visa a construção de conhecimentos, o desenvolvimento de habilidades e a formação 

de atitudes e valores ao longo das três etapas da Educação Básica, a saber, Educação Infantil, 

Ensino Fundamental e Ensino Médio (BRASIL, 2018, p. 8).  

No âmbito do Ensino Fundamental, a BNCC, além de apresentar uma ideia de 

continuidade, uma vez que valoriza as experiências vivenciadas na Educação Infantil e na 

primeira fase do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano), propõe que as aprendizagens construídas 

nos anos iniciais devem ser desenvolvidas e aprofundadas nos anos finais (6º ao 9º ano). 

Assim, se reconhece e se considera que os estudantes possuem particularidades e estão 

inseridos numa cultura digital que se impõe como uma nova forma de se relacionar com o 

mundo.  

Neste documento, é previsto o emprego de tecnologias, mas de forma que se tornem 

instrumentos utilizados de maneira crítica e responsável, agregando conhecimento e 

auxiliando no processo de ensino-aprendizagem. Dentre as competências contempladas, o 

número quatro já trata da previsão do uso do digital em diferentes contextos. 

                                                 

7 A Base Nacional Comum Curricular (BNCC), prevista na Constituição de 1988, na LDB de 1996 e no Plano 

Nacional de Educação de 2014, é um documento, que traz as normativas e determina as competências essenciais 

que todos os estudantes devem desenvolver ao longo da Educação Básica. 
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4. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e 

escrita), corporal, visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das 

linguagens artística, matemática e científica, para se expressar e partilhar 

informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir 

sentidos que levem ao entendimento mútuo. 

 

Vale lembrar que, além de constar nessas competências gerais, a tecnologia aparece 

como um direito nas competências específicas e nos objetivos de aprendizagem, 

desenvolvimento e habilidades, buscando garantir a efetivação destas ferramentas na realidade 

escolar. No Ensino Fundamental, os educandos devem ser orientados para que estas 

ferramentas sejam base não só para a construção no contexto da sala de aula, mas, também, 

para a resolução de situações cotidianas. 

A competência de número cinco também complementa o tema, apresentando a 

necessidade de se trabalhar com diferentes linguagens, conseguindo garantir uma 

aprendizagem mais significativa, de acordo com a sociedade em que o indivíduo está inserido. 

 

5. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de 

forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo 

as escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir 

conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal 

e coletiva. (BRASIL, 2018, p. 9) 

 

Isso faz com que a relação entre os leitores e a utilização do hiperlink mantenha sua 

importância, a medida em que possibilita uma ampliação do conhecimento e outras 

possibilidades de ensino, desde a Educação Infantil. 

Um exemplo é o currículo de Língua Portuguesa, que na BNCC contempla o estudo 

dos variados textos e a forma que estes devem proporcionar aos alunos experiências que 

contribuam para a ampliação dos letramentos. Esse aspecto possibilita a participação 

significativa e crítica nas diversas práticas sociais constituídas pela oralidade, pela escrita e 

por outras linguagens. (BRASIL, 2018, p. 65)  

De acordo com o que aparece na BNCC, neste aspecto:  

 

Não se trata de deixar de privilegiar o escrito/impresso nem de deixar de considerar 

gêneros e práticas consagrados pela escola, tais como notícia, reportagem, 

entrevista, artigo de opinião, charge, tirinha, crônica, conto, verbete de enciclopédia, 

artigo de divulgação científica etc., próprios do letramento da letra e do impresso, 

mas de contemplar também os novos letramentos, essencialmente digitais. 

(BRASIL, 2018, p.67) 
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O Ensino Fundamental, que é o foco desta pesquisa, aparece, na BNCC, organizado 

em cinco áreas do conhecimento: Linguagens, Matemática, Ciências Humanas, Ciências da 

Natureza e Ensino Religioso, de forma que possam dialogar entre si, garantindo a 

interdisciplinaridade entre os conhecimentos e saberes dos diferentes componentes 

curriculares (BRASIL, 2010 apud BRASIL, 2018). 

Partindo dos componentes curriculares e dos conjuntos de habilidades de cada área, a 

BNCC reconhece que os estudantes, principalmente os adolescentes, que compõem o Ensino 

Fundamental II, possuem algumas singularidades, por estarem inseridos em uma cultura 

digital, que passou a significar a forma que a sociedade se relaciona com o mundo. 

E, devido a isso, o documento reconhece as mudanças sociais trazidas pela cultura 

digital e contempla o estudo dos gêneros digitais, procurando garantir o uso democrático e 

consciente das ferramentas tecnológicas na construção do conhecimento, o tornando mais 

significativo ao indivíduo. 

No ensino de Língua Portuguesa, do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental, por 

exemplo, a ideia do letramento digital embasa todos os exercícios de linguagem: leitura, 

oralidade, produção escrita, semiótica etc., sempre sendo apresentada e desenvolvida e de 

forma contextualizada.  

O documento trata, também, das práticas literárias no contexto extraescolar, colocando 

o papel que estas obras possuem no cotidiano das pessoas. E, entre essas técnicas, encontra-se 

a literatura eletrônica, prevista em diversas habilidades colocadas na BNCC, em uma notável 

preocupação de que o aprendizado seja significativo ao educando, estando em sintonia com a 

tecnologia da sociedade contemporânea. 

Ao se propor a leitura de textos literários nas plataformas digitais, os estudantes se 

aproximam dos recursos tecnológicos da realidade virtual, os capacitando para refletir e 

compartilhar conhecimentos e impressões com os demais leitores. Com isso, torna-se 

necessário promover o letramento digital, buscando que as tecnologias e as informações que 

circulam nos meios digitais sejam o mais acessível possível, na tentativa de uma inclusão 

digital, mesmo em um cenário desigual, como se observa nas diferentes regiões brasileiras. 

Essas tecnologias digitais na educação devem ser tratadas como um meio ou suporte 

para promover a aprendizagem. Deixa-se, assim, de ser algo fora da construção do 

conhecimento, como havia, inicialmente, com os laboratórios de informática, que eram 

acessados pelos alunos como uma forma de premiação, por determinado comportamento, por 

exemplo. É importante que estas ferramentas ajudem a despertar o interesse dos alunos, 

valorizando os conhecimentos e incluindo investigação, análise crítica, reflexão etc., 
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auxiliando na formação de um sujeito atuante socialmente. Com a disseminação dos celulares 

entre os alunos, por exemplo, fazer uso pedagógico do aparelho é um bom exercício. No 

entanto, as escolas necessitam de possuir uma boa banda larga de internet para que todos 

possam acessar o wifi da instituição. 

A BNCC, com esta proposta, tenta integrar a visão acadêmica e didática ao que, 

supostamente, o indivíduo já tenha de experiência, incorporando atividades que incluam 

tecnologias digitais, inclusive na prática de diferentes textos literários. 

Isso faz com que a inserção da tecnologia ganhe ênfase, considerando as mudanças 

advindas pelo avanço tecnológico e por uma certa facilidade de acesso à dispositivos 

eletrônicos (computadores, telefones, celulares etc.). Porém, mesmo com essas mudanças, não 

se deve deixar de lado a diferença social e de oportunidade de acesso que se verifica em 

diferentes comunidades. 

Assim, o desafio é implementar, de fato, as ferramentas tecnológicas na rotina escolar, 

contribuindo para a aplicação de metodologias ativas, que surgem com a mudança deste 

paradigma do aprendizado e dos papéis de aluno e professor. O educando, nesta perspectiva, 

passa a ser protagonista de sua aprendizagem, e o educador, uma espécie de orientador deste 

processo, conduzindo, inclusive, o efetivo uso da tecnologia na construção do conhecimento, 

servindo como ferramenta para complementar e enriquecer as práticas pedagógicas. 

Quando se fala em texto, tanto no impresso quanto no digital, lembra-se da figura do 

leitor que “é parte fundamental do processo de leitura, uma vez que é ele quem completa o 

significado do texto ao realizar a leitura” (SABOTA; REIS, 2014, p. 31). Entretanto, ao se 

considerar o ambiente digital, a leitura não é o único meio que faz com que o leitor possa 

contribuir com a semântica do texto, pois ele interage de forma dinâmica com o texto, 

possibilitando, a partir das ferramentas tecnológicas, redigi-lo, recriá-lo e compartilhá-lo. 

Nesta perspectiva, segundo Coscarelli; Ribeiro, (2007, p. 10), o conceito de letramento 

digital pode ser compreendido como “o nome que damos então, à ampliação do leque de 

possibilidades de contato com a escrita também em ambiente digital (tanto para ler quanto 

para escrever)”, remetendo, assim, à esta interação realizada com o acesso às obras digitais. 

Se tratando especificamente sobre a literatura, a BNCC coloca o foco: 

 

[...] na ampliação da autonomia, do protagonismo e da autoria nas práticas de 

diferentes linguagens; na identificação e na crítica aos diferentes usos das 

linguagens, explicitando o seu poder no estabelecimento de relações; na apreciação e 

na participação em diversas manifestações artísticas e culturais; e no uso criativo das 

diversas mídias (BRASIL, 2018, p. 417). 
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Observe que, ao propor diferentes mídias, não considera a realidade do país, onde boa 

parte da população ainda não possui acesso à internet. Esta adaptação, poderia, portanto, ser 

realizada pela escola, que poderia trazer as ferramentas necessárias para este acesso, 

garantindo que os educandos façam real uso dessas diferentes linguagens. Porém, ao se pensar 

no cenário atual e estrutura das escolas públicas, este passa a ser mais um agravante da 

afirmação da diferença social. 

Isso ocorre por ser apresentado um currículo com a base mínima de conhecimentos e 

saberes que devem ser englobados no ensino da Educação Básica, sem ser discutido ou 

considerado as dimensões do Brasil e as consequentes diferenças que se encontram em 

decorrência disso. 

No entanto, analisando apenas a relevância das obras da literatura eletrônica em sala 

de aula, em especial com alunos do Ensino Fundamental II, a temática deve ser pensada como 

algo de grande importância para a inserção e desenvolvimento das leituras literárias. Essa 

vantagem é considerada e exposta neste mesmo documento (BNCC), a partir do que se tem 

como possibilidade, buscando: 

 

A ampliação de repertório, considerando a diversidade cultural, de maneira a 

abranger produções e formas de expressão diversas – literatura juvenil, literatura 

periférico-marginal, o culto, o clássico, o popular, cultura de massa, cultura das 

mídias, culturas juvenis etc., - e em suas múltiplas repercussões e possibilidades de 

apreciação em processos que envolvem adaptações, remidiações, estilizações, 

paródias, HQs, minisséries, filmes, vídeominutos, games etc. (BRASIL, 2018, p. 

500). 

 

 Portanto, mesmo com a sociedade contemporânea estando cercada pela tecnologia 

digital, o ensino de língua e literatura continuam sendo baseados nos livros didáticos 

(permeados de fragilidades que os tornam textos distantes da realidade dos alunos e sem um 

real significado para seu aprendizado). A leitura, permanece prezando apenas os textos 

impressos, com conteúdo limitados a conhecimentos gramaticais ou historicistas da língua, 

passando a ser insuficiente para atrair os educandos e convencê-los da importância de sua 

utilização e prática na área literária. 

É necessário que inclusão digital seja, efetivamente, vivenciada como um “processo 

em que uma pessoa ou grupo de pessoas passa a participar dos usos e costumes de outro 

grupo, passando a ter os mesmos deveres dos já participantes daquele grupo em que está se 

incluindo. (PEREIRA, 2007, p.15), ou seja: 
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[...] precisamos dominar a tecnologia da informação, estou me referindo a 

computadores, softwares, internet, correio eletrônico, serviços, etc., que vão muito 

além de aprender a digitar, conhecer o significado de cada tecla do teclado ou usar 

um mouse. Precisamos dominar a tecnologia para que, além de buscarmos a 

informação, sejamos capazes de extrair conhecimento. (PEREIRA, 2007, p.17) 

 

 Nesta perspectiva, o investimento em um ensino inovador e que privilegie a tecnologia 

digital, auxilia no processo de prática leitora, necessária aos alunos, em especial ao se tratar 

da área das linguagens. Parte desta preocupação consta presente em uma nota de rodapé do 

documento, apontando que “o espaço maior nesse trecho introdutório destinado aos novos 

letramentos e à cultura digital é devido tão somente ao fato de que sua articulação ao currículo 

é mais recente e ainda pouco usual, ao contrário da consideração dos letramentos da letra já 

consolidados” (BRASIL, 2018, p. 69). Isso revela que o letramento digital ainda é algo que 

está sendo desenvolvido não só nos ambientes escolares, mas, também, nos educandos, que 

apesar de serem considerados “nativos digitais”, não possuem livro acesso e/ou domínio a 

todas essas ferramentas midiáticas. 

 A centralidade do texto como unidade de trabalho, considerando aspectos discursivos 

e dos enunciados, passam a serem vistas, a partir da atual realidade e do que é apresentado na 

BNCC, “de forma a sempre relacionar os textos a seus contextos de produção e o 

desenvolvimento de habilidades ao uso significativo da linguagem em atividades de leitura, 

escuta e produção de textos em várias mídias e semioses” (BNCC, 2018, p.65). 

 Considerando a cultura digital, a BNCC contempla, assim, o estudo dos gêneros 

digitais, buscando assegurar a introdução democrática e consciente dessas tecnologias. No 

campo curricular da Língua Portuguesa, é proposto o exercício de variados textos, que devem 

trazer, aos alunos, experiências que sejam capazes de contribuir para a ampliação dos 

letramentos, possibilitando a participação significativa e crítica nas diversas práticas sociais 

constituídas pela oralidade, escrita e outras linguagens. (BRASIL, 2018, p. 65)  

Na BNCC, consta uma espécie de convocação, orientando os professores/as de língua 

que se tem as “possibilidades expressivas de diversas linguagens”. Busca-se gerar uma 

reflexão e “o exercício de análise de elementos discursivos, composicionais e formais de 

enunciados nas diferentes semioses” (BRASIL, 2018, p. 486), que ultrapassam o texto verbal, 

ponderando outras formas, como os visuais, as sonoras e os corporais (detalhadas no texto da 

Base Nacional entre parênteses). 

Com isso, se a proposta apresentada pela BNCC, no âmbito das competências e 

habilidades de um componente curricular dialogam com as diferentes áreas de conhecimento. 

Ao se tratar dos gêneros digitais, deve-se seguir a mesma composição, trazendo a 
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possibilidade de que ele faça parte da estrutura curricular, pois “a cultura digital perpassa 

todos os campos, fazendo surgir ou modificando gêneros e práticas. Por essa razão, optou-se 

por um tratamento transversal da cultura digital, bem como das NTDICs, articulado a outras 

dimensões nas práticas em que aparecem” (BRASIL, 2018, p. 83). 

 Dessa forma, considerando o estudo realizado, a diferença social e econômica 

brasileira não pode ser desconsiderada, já que um dos princípios básicos da educação é a 

igualdade. Assim, as propostas de “multiletramentos” e “multimodalidade” apresentam alguns 

problemas de acesso democrático, devido a essa falsa ideia de que a tecnologia faz parte do 

dia a dia de todos, sem olhar para a situação de muitas comunidades que não possuem essas 

ferramentas disponíveis. Porém, a BNCC precisa ser compreendida e discutida para uma real 

inserção no exercício docente, e a literatura eletrônica, igualmente, deve ser compreendida 

como necessária para o desenvolvimento dos educandos, na tentativa de garantir uma 

aprendizagem significativa, inclusiva, dando acesso à cibercultura a todos sem discriminação. 
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4 ANÁLISES DAS OBRAS DIGITAIS DO SITE LITERATURA DIGITAL E 

SUGESTÕES DE ATIVIDADES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL II 

 

O site Literatura Digital (www.literaturadigital.com.br), organizado por Marcelo 

Spalding, apresenta um movimento que busca a defesa e difusão da literatura na era digital, 

sem fins lucrativos, com um viés acadêmico e criativo, divulgando algumas obras para 

diferentes públicos e com diversas estruturas textuais e gêneros literários, além de tratar sobre 

o tema da literatura e novas tecnologias. 

A página foi criada em 2012, a partir da defesa da tese de doutorado de Spalding, 

sobre literatura e novas tecnologias, com o título Alice do livro impresso ao e-book: 

adaptação de Alice no país das maravilhas e de Através do espelho para iPad. Surge, com 

este estudo, a ideia de se pensar a literatura eletrônica em sua base, diferenciando-a de livros 

digitalizados, focando nos novos leitores e considerando que necessita, em sua construção, de 

uma estética e um olhar direcionado às expectativas destes indivíduos. 

Além de possuir um espaço de construção e leitura literária, o site apresenta alguns 

elementos de formação, com trabalhos acadêmicos, murais, participação dos leitores etc., 

conforme figura 1. Ao lado esquerdo da tela inicial, há alguns links que expõem o que é este 

movimento da literatura eletrônica, em defesa da leitura e do estudo literário na era digital. 

Além disso, apresenta a possibilidade de obras para tablets e outras para web. Também, traz 

algumas sugestões de trabalho para sala de aula destinados aos professores com um espaço 

para participação, envio de sugestões e relatos. 

Ao lado direito da tela inicial, há disponibilizadas algumas perguntas frequentes, com 

a finalidade de tirar possíveis dúvidas acerca das obras, do trabalho com a literatura eletrônica 

e da parte teórica dos conceitos e características deste gênero literário. 

Na parte central da tela, há uma lista das obras disponíveis. Para este trabalho, foram 

utilizadas as obras disponíveis na seção “literatura para web”, por necessitarem somente de 

um computador e internet para acessá-los, pensando na estrutura das escolas públicas e na 

democratização de acesso para a aplicação das atividades que aqui serão propostas.  

 

 

 

 

 

 

http://www.literaturadigital.com.br/
http://literaturadigital.com.br/tese/teseLiteraturaDigital.pdf
http://literaturadigital.com.br/tese/teseLiteraturaDigital.pdf
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Figura 1: Tela inicial do site. 

 
Fonte: Captura de tela do site Literatura Digital8 

 

O site possui um total de 22 obras para web, abordando diferentes temáticas e gêneros 

textuais. Dentre as obras apresentadas, foram analisadas oito, escolhidas a partir da temática e 

configuração, direcionando-as a possibilidades de trabalho interdisciplinar em turmas do 

Ensino Fundamental II - Um estudo em vermelho, Enigma, Terminal, O jogo do gato poeta, 

Labirintos Sazonais, Hiperlendas Mato-Grossenses, Eu no comando e Ciberpoesia. 

Em todas as obras literárias mencionadas acima e nas demais que constam na página 

do site Literatura Digital, é possível encontrar elementos próprios da literatura eletrônica, 

trazendo um viés distinto para a prática e ensino literário. São obras que consideram as 

características e interesses do público que compõe esta etapa do ensino básico, isto é, os 

novos leitores, que vivem neste contexto de mobilidade e possuem uma expectativa ligada ao 

uso das ferramentas tecnológicas. 

Assim, o site é composto por vários editores, que buscam enriquecer e contribuir para 

a disseminação da literatura digital, proporcionando uma ferramenta de fácil acesso e gratuita, 

que pode ser utilizada em qualquer ambiente, inclusive o escolar, tendo, apenas, acesso à 

internet e uma sala com computadores. 

Com as mudanças tecnológicas e socioculturais do mundo contemporâneo, são 

geradas necessidades específicas, em especial, nos espaços escolares ou ligados à construção 

de conhecimento, que valorizam os aspectos sociais e de desenvolvimento humano dos 

indivíduos. 

                                                 

8 Disponível em: <http://www.literaturadigital.com.br/>. Acesso em: 18 abr. 2019. 

http://www.literaturadigital.com.br/
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A intenção das sugestões de sequências didáticas é relacionar diferentes linguagens, 

para que a inclusão da literatura em sala de aula se torne um conhecimento mais significativo, 

trabalhando os gêneros textuais e literários a partir da experiência e vivência dos educandos. 

Para que seja um trabalho efetivo, busca-se uma perspectiva inter e multidisciplinar, 

fazendo com que os professores e alunos utilizem não só das temáticas, mas também dos 

elementos trazidos pela literatura eletrônica, para diferentes interpretações, ampliação da 

aprendizagem e preenchimento dos vazios que pode haver em um texto ao ser lido. 

A literatura eletrônica, nesta visão, tem um caráter híbrido, com várias telas, 

informações, efeitos visuais, sonoros, de ação, hipertexto etc., cativando os leitores e 

aproximando a teoria literária de uma realidade que é vivenciada por eles, e que representará 

parte de sua experiência. 

Assim, nestas propostas, na tentativa de potencializar o conhecimento, utiliza-se, além 

da interdisciplinaridade, a Perspectiva Rizomática idealizada por Silvio Gallo (2008). Tal 

perspectiva tem como base teórica a ideia de rizoma de Deleuze e Guatarri (1995), 

apresentando textos com possibilidades de leitura e interações próprias do digital, em 

formatos de jogos, caminhos a serem escolhidos etc., com estratégias de significação diferente 

do que se tinha anteriormente na leitura dos textos impressos. 

Deleuze e Guatarri (1995, p. 14) definem rizoma como: 

 

[...] haste subterrânea [que] distingue-se absolutamente das raízes e radículas. Os 

bulbos, os tubérculos, são rizomas. Plantas com raiz ou radícula podem ser 

rizomórficas num outro sentido inteiramente diferente: é uma questão de saber se a 

botânica, em sua especificidade, não seria inteiramente rizomórfica. Até animais o 

são, sob sua forma matilha; ratos são rizomas. As tocas o são, com todas suas 

funções de hábitat, de provisão, de deslocamento, de evasão e de ruptura. O rizoma 

nele mesmo tem formas muito diversas, desde sua extensão superficial ramificada 

em todos os sentidos até suas concreções em bulbos e tubérculos.  

 

 

Dessa forma, o rizoma pode ser entendido como um “emaranhado” de linhas, sem um 

início ou fim definidos, ou um núcleo central. Trata-se, portanto, de um sistema onde todos os 

pontos podem ser conectados, sem uma referência hierárquica ou central, possibilitando 

conexões diversas e múltiplas, que é a base desta proposta didática, que traz a perspectiva de 

interação entre diferentes áreas e conhecimentos, de forma que sejam construídos saberes 

múltiplos e mais coerentes para o indivíduo. 

Gallo (2008, p. 30), baseado em Deleuze e Guattari, explica a metáfora do rizoma 

como "inúmeras linhas fibrosas [...], que se entrelaçam e se engalfinham formando um 

conjunto complexo, no qual os elementos remetem necessariamente uns aos outros e mesmo 
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para fora do próprio conjunto". O autor ainda afirma que "no rizoma são múltiplas as linhas 

de fuga e, portanto, múltiplas possibilidades de conexões, aproximações, cortes, percepções 

etc." (GALLO, 2008, p. 76), mostrando, mais uma vez, esse aspecto de junção entre as várias 

áreas (fibras) que podem ser feitas na aplicação dos conteúdos. 

Com isso, traz-se uma multiplicidade de conhecimentos e temáticas que podem ser 

tratadas paralelamente, deixando de lado o antigo pensamento dicotômico, e uma 

impossibilidade de ruptura deste conjunto de saberes, que se forma nestas conexões e 

heterogeneidade gerada pela reconfiguração da construção da aprendizagem. 

A proposta da estrutura rizomática é tida como um ponto de partida para se pensar a 

multiplicidade, mantendo uma conexão e heterogeneidade, como na imagem de um caule, que 

além de sua estrutura, se mantém conectado com a terra, com a água, com o ar etc. Assim, 

algumas características do rizoma, de acordo com Deleuze e Guattari (2000, p. 14-20) são: 

 Princípio de conexão e heterogeneidade – conjunto de conexões, onde qualquer 

ponto de um rizoma deve ser conectado a outro; 

 Princípio da multiplicidade – vários pontos interconectados, formando uma 

rede nervosa e tornando-se um conjunto independente; 

 Princípio de ruptura a-significante – cada linha remete a outra, tendo uma linha 

de fuga sempre que há ruptura de uma das linhas; 

 Princípio de cartografia e de decalcomania – descarta a ideia de decalque 

(representação de algo pronto e apenas transferido), para adotar o modelo de 

mapa, no qual o rizoma se estrutura. 

E, pensando nessas características, a literatura eletrônica e a prática dela em sala de 

aula proporcionam a junção desses princípios, propondo uma construção de conhecimento 

mais conectada e significativa. Tal junção deixa de lado um modelo pré-estabelecido, para 

oferecer algo que apresente uma linha de significação e ressignificação entre os elementos 

utilizados. 

Tem-se uma configuração que desenvolve um mapa da trama que está sendo 

construída, propondo um texto/enredo mais aberto, que seja “conectável em todas as suas 

dimensões, desmontável, reversível, suscetível de receber modificações constantemente. [...] 

Uma das características mais importantes do rizoma talvez seja a de ter sempre múltiplas 

entradas” (DELEUZE; GUATTARI, 2000, p. 21). É uma estrutura que se trata de um campo 

de experimentação, com uma espécie de emaranhado de linhas em constante interação, 

mantendo a necessidade de interligação, para a construção do novo. 
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O rizoma, portanto, "[...] é feito de direções móveis, sem início nem fim, mas apenas 

um meio, por onde ele cresce e transborda, sem remeter a uma unidade ou dela derivar". 

(PELBART, 2003, p. 216), deixando de lado o caráter hierárquico da construção e trazendo 

resultados que não podem ser previstos ou organizados, pois está sempre em um meio. 

Pensando neste rizoma aplicado à realidade da implementação da literatura em sala de 

aula, tem-se a reflexão trazida por Hiudéa Boberg e Rafaela Stopa (2012, p. 37): 

 

Aplicada à leitura do texto literário, e sempre depois que ele é objeto de apreciação 

estética, a proposta rizomática explora diálogos que se estabelecem 

concomitantemente, não apenas do texto em si, mas em conjunto com os textos 

apresentados anteriormente, com os assuntos enfocados em outras disciplinas, 

enfim, em consonância com o cotidiano do aluno e sua visão de mundo. 

 

Essa proposta estrutural, de certa forma, consta apresentada no texto da Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC), ao trazer a tecnologia presente, especialmente na leitura, 

interpretação e produção, inclusive propondo o uso de textos, como os que serão apresentados 

nesta análise e proposta.  

É importante que seja considerado que estes gêneros eletrônicos devem ser 

trabalhados não apenas pelo professor de Língua Portuguesa ou Literatura, mas explorados 

em diferentes áreas do conhecimento, valorizando essa proposta de estrutura rizomática e o 

trabalho interdisciplinar, como é sugerido, inclusive pela própria BNCC. 

Com isso, ao se pensar no desenvolvimento da Perspectiva Rizomática em sala de 

aula, deve-se prezar pela ideia de o leitor poder experenciar o texto literário, interpretando os 

sentidos do texto, ampliando a temática e acrescentando novos saberes, de forma que 

estabeleça uma relação direta com as vivências dos educandos, seus conhecimentos de mundo 

e de si mesmo, tornando a aprendizagem mais significativa e ampla. Assim, segundo Gallo 

(2008, p. 78): 

 

O rizoma rompe, assim, com a hierarquização - tanto no aspecto do poder e da 

importância, quanto no aspecto das prioridades na circulação - que é própria do 

paradigma arbóreo. [...] Ao romper com essa hierarquia estanque, o rizoma pede, 

porém, uma nova forma de trânsito possível por entre seus inúmeros ‘devires’; 

podemos encontrá-la na transversalidade. 

 

E, para a construção deste tipo de proposta, é necessário que seja realizado um 

trabalho docente, pensando nas especificidades e expectativas de cada turma. Inicialmente, é 

preciso analisar os interesses da turma, para, posteriormente, realizar uma apreciação estética 

do texto trabalhado. Para finalizar, “o professor deverá escolher um texto que mantém o 
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mesmo tema sob uma perspectiva nova” (BOBERG; STOPA, 2012, p. 47), a partir das 

ligações e associações que o texto literário solicita, inclusive interdisciplinar, para romper e 

ampliar os horizontes de expectativas dos alunos.  

Dessa forma, para a construção de uma proposta pedagógica com a literatura 

eletrônica, é importante observar “as inúmeras possibilidades de ligações e associações [que] 

configuram as perspectivas transversais e rizomáticas” (BOBERG; STOPA, 2012, p. 48), no 

texto. Portanto, nos tópicos seguintes, além das análises das oito obras digitais, serão 

propostas sugestões de atividades em sala de aula com cada uma das obras digitais, 

empregando a Perspectiva Rizomática, considerando a estética dos textos e uso dos elementos 

midiáticos.     

Além disso, é importante enfatizar que para o professor pôr em prática o ensino de 

literatura, inicialmente, ele precisa ser leitor, conhecer o acervo literário da Literatura Infantil 

e Juvenil para saber selecionar a obra com que irá trabalhar com seus alunos. Em segundo 

lugar, a escolha precisa ser baseada na maturidade como leitor de seu alunado, não 

simplesmente na faixa etária. Portanto, nas sugestões de atividades com as obras digitais, 

indicou-se em que ano do ensino fundamental II poderia ser trabalhado a obra digital, mas 

trata-se apenas de um parâmetro didático, pois quem saberá fazer a escolha mais acertada é o 

professor da turma que, provavelmente, conhece o nível de maturidade e experiência como 

leitor de seus discentes. 

 

4.1 UM ESTUDO EM VERMELHO 

 

A obra digital Um estudo em vermelho, do autor Marcelo Spalding (escritor e 

idealizador do grupo e do portal), apresenta, em sua estrutura, alguns elementos e 

configuração da literatura eletrônica, além de características e traços da possível influência da 

obra impressa, homônima, de Arthur Conan Doyle, Um estudo em vermelho, publicado pela 

primeira vez em 1887. 

O texto digital, além das palavras, trabalha com outros elementos, que buscam 

enriquecer o texto. Esse mesmo processo ocorre em livros impressos, que utilizam imagens, 

com uma função tão importante quanto a produção verbal, trazendo informações e ampliando 

o significado da leitura. No caso da obra digital, tanto a palavra quanto todos os outros 

elementos não verbais criam essa concepção estética, por meio da conjunção da palavra com o 

som, a imagem, o movimento, as cores etc., que potencializam a ampliam o texto eletrônico.  

Nesta obra, em especial, a interatividade é apresentada com a possibilidade de o leitor 
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manipular sua experiência midiática, afetando diretamente a construção do texto que irá 

realizar a leitura. Este modelo de narrativa – hiperconto9 – possibilita o uso de imagens em 

movimento ou estáticas, hiperlinks, áudios, quebra de linearidade da história, interatividade 

do leitor-obra, entre outros, selecionando alguns destes elementos, de acordo com o enredo 

proposto. 

A criação e a recriação de histórias ampliam as referências e desenvolvimento da 

leitura, ao acessar a obras literárias, gerando uma possibilidade, tanto performática, quanto 

interpretativa. Com essas ferramentas na composição da obra digital, o texto, que antes 

dependia, exclusivamente, do leitor, para compreender e interpretar a construção das histórias, 

agora, passa a assumir características intertextuais próprias, trazendo o leitor para um 

universo pré-criado por todos os recursos que são disponibilizados. Com essa estrutura do 

digital, são apresentadas possibilidades de escolhas ao leitor, dentro do que foi programado e 

pré-estabelecido na criação da obra. 

O leitor é levado, por meio dos recursos semióticos apresentados, a se sentir parte da 

obra, entrando no universo que é proposto na construção do enredo, despertando a fantasia 

com essa ambientação criada. No impresso, esse mesmo aspecto depende da elaboração 

textual verbal e de imagens que potencializam a imaginação do leitor na narrativa ao longo 

das páginas do livro, no caso de livros ilustrados. Agora, as ferramentas tecnológicas 

possibilitam que essas imagens sejam fornecidas, trazendo junto a elas, a possibilidade de 

áudios, vídeos e músicas, ampliando a significação e gerando o impacto pretendido.  

Na obra em questão, o primeiro passo, para iniciar a leitura do hiperconto, é preencher 

alguns campos com informações pessoais, que ajudará na construção da história, nas 

próximas telas. Conforme figura 2, o leitor deve digitar seu nome e e-mail. Esse ato faz com 

que ele se sinta parte da história, tornando-se coautor do enredo. Além disso, o leitor será a 

personagem de toda a trama, pois fará o papel do protagonista, seguindo a construção da 

história, de acordo com as sugestões atribuídas pelos recursos que são utilizados. 

 

 

 

                                                 

9 Versão do conto para a Era Digital. É um gênero digital que costuma oferecer vários caminhos para o leitor 

formular sua própria história e interagir, por meio das ferramentas tecnológicas. Gênero literário digital, 

contemporâneo, que apresenta, em sua elaboração, elementos multissemióticos, trazidos pela tecnologia digital, 

como: imagem, vídeos, sons, hiperlinks etc. (SPALDING, 2009. Disponível em: 

<http://www.hiperconto.com.br/?pg=2591>.) 

 

http://www.hiperconto.com.br/?pg=2591
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Figura 2: Tela inicial da obra digital Um Estudo em Vermelho. 

 
Fonte: captura de tela do site Literatura Digital10 

 

A história é construída através da simulação do envio de e-mails, que são 

encaminhados pelo leitor-personagem, conforme a escolha que ele fizer. Na sequência, com 

esta troca de e-mails, o enredo vai sendo construído a partir de alguns caminhos que são 

selecionados pelo leitor-personagem, ao longo da leitura. 

Após digitar seus dados, a obra Um estudo em vermelho direciona o leitor ao envio do 

primeiro e-mail a um personagem fictício, Sr. Dupin, que irá se apresentar e solicitar resposta. 

Em seguida, após o envio desta mensagem, o leitor é levado a uma tela na qual “recebe” um 

e-mail e, neste momento, passa-se a constar duas opções para seguir sua leitura e estruturação 

da obra. 

A história trata do sumiço da irmã do protagonista (no caso o leitor que fará esse 

papel). Ele é um importante diretor de empresa, na França, que deverá tentar desvendar o 

caso, com o auxílio do detetive, seguindo as “pistas” e por meio das escolhas feitas durante a 

leitura. Durante a trama, são dados alguns elementos que fazem com que o indivíduo acredite 

que uma das opções colocadas como hiperlinks, para sequência do enredo, seja a que levará 

ao sequestrador e, consequentemente, à sua irmã. Porém, vai sendo gerado um clima de 

suspense e de incerteza, colocando, inclusive, o próprio investigador como suspeito deste 

crime. 

No início da conversa, realizada pela simulação de envio de e-mails, o detetive deixa 

escapar algumas pistas de que ele já conhecia a irmã do protagonista, por exemplo, quando ele 

menciona o apelido de infância da moça. Assim, o empresário denuncia o detetive à polícia, 

por notar que ele pode ser um dos suspeitos do sumiço de sua irmã. Ao final da história, surge 

                                                 

10 Disponível em: < http://www.literaturadigital.com.br/>. Acesso em: 25 abr. 2019. 

http://www.literaturadigital.com.br/
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um e-mail da irmã, contando que estava bem e que havia fugido por não aguentar mais a vida 

imposta pelo irmão, dentro da empresa, pois se sentia “sufocada”.  

 

Figura 3: Início da formação da história, pelo leitor. 

 

Fonte: Captura de tela do site Literatura Digital11 

 

A história segue nessas configurações, sempre indicando ao leitor alguma ação que 

proporcione a continuidade do enredo, baseado nas escolhas e experiências do indivíduo que 

está acessando a obra. Ao final, é revelado o desenrolar da história, inclusive, indicando a 

qual final o leitor chegou com suas escolhas, instigando-o a reiniciar a história, na busca de 

descobrir quais eram os outros finais ou quais seriam as possíveis alterações ao se realizar 

escolhas diferentes da realizada na primeira leitura, como mostra a figura 4. O leitor também é 

convidado a deixar um depoimento, relatando como foi sua experiência nesta leitura em que 

se aventurou. 

 

Figura 4: Final da história. 

 

Fonte: Captura de tela do site Literatura Digital12 

                                                 

11 Disponível em: < http://www.literaturadigital.com.br/>. Acesso em: 25 abr. 2019. 

http://www.literaturadigital.com.br/
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Durante todo o enredo, o emprego das cores (preto, representando o mistério, drama e 

morte; e o vermelho, trazendo o aspecto de dor e perigo, ligado à cor do sangue) são de 

grande relevância, acrescentando e ampliando o caráter de signo contido no texto verbal, para 

o uso de outros elementos textuais, como aponta Enrique Vetterli Nuesch (2008): 

 

[...] desconstruir a estipulação da escrita como representação da fala por meio 

daquela ‘redução’, a perspectiva derridiana coloca lado a lado tanto os signos 

gráficos quanto os fônicos, assim como os imagéticos e sonoros, como inscrição 

num ‘texto geral’, na medida em que todos eles compartilham a característica de 

para se tornarem experiência. [...] 

 

A imagem do detetive, ao lado esquerdo das telas dos e-mails, auxilia na compreensão 

e ambientação, para que o leitor se envolva na temática e prossiga nas escolhas dos caminhos, 

buscando solucionar o sumiço da sua irmã, que é colocado desde o início do enredo, 

inclusive, ao final, deixando o próprio detetive como um dos suspeitos. 

Além disso, durante o enredo, são criadas algumas situações que levem o leitor a 

intertextualidade13 com as histórias de detetives de Conan Doyle, por meio do detetive 

Sherlock Homes e de Edgar Alan Poe, por meio do detetive Sr. Dupin. Essas referências 

geram reflexão, não só pelo texto verbal apresentado, mas pela composição e junção de todos 

os elementos que fazem parte da obra – imagens, sons e mesmo nos links com as duas opções 

para seguir a leitura.  

Considerando o título apresentado – Um estudo em vermelho -, o leitor já é levado a 

uma reflexão, pois se tem a alusão direta à obra de Conan Doyle. Porém, ao iniciar a leitura, 

consta-se como personagem a presença do detetive Mr. Dupin, que é um personagem da obra 

do autor Edgar Allan Poe. Isso faz com que a intertextualidade apresentada faça uma espécie 

de cruzamento entre as informações das duas referências, trazendo aspectos dos dois autores 

que possam compor a elaboração do personagem apresentado aqui, nesta obra digital. Ao 

acessar uma construção como esta, o leitor é levado a conhecer outras referências, ampliando 

seu conhecimento acerca da temática trabalhada. Neste caso em específico, normalmente, as 

pessoas, ao pensarem em detetive, lembram de Sherlock Holmes. Porém, com a apresentação 

do nome “Sr. Dupin”, tem-se a indicação de outro personagem que carrega as mesmas 

características e atua na mesma linha de investigação – detetive. O espaço utilizado na história 

                                                                                                                                                         

12 Disponível em: < http://www.literaturadigital.com.br/>. Acesso em: 25 abr. 2019. 
13 “Todos já conhecem o princípio segundo o qual todo texto remete sempre a outro ou a outros, constituindo-se 

como uma “resposta” ao qual foi dito ou, em termos de potencialidades, ao que ainda será dito, considerando que 

a intertextualidade encontra-se na base da constituição de todo e qualquer dizer. Em sentido restrito, todo texto 

faz remissão a outro(s) efetivamente já produzido(s) e que faz (em) parte da memória social dos leitores. [...].” 

(KOCH, 2011, p.101) 

http://www.literaturadigital.com.br/
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também traz um aspecto intertextual, pois, assim como na obra de Edgar Alan Poe, a história 

se passa nos bairros de Paris, na França. 

Partindo do conceito de literatura digital, este tipo de obra, apesar de trazer uma forma 

de criação literária diferenciada, utiliza poucos elementos multimidiáticos. Essa estrutura 

mostra mais direcionamento ao cibertexto, em que o leitor tem a possibilidade de ressignificar 

sua leitura, realizando movimentos, esforços e tomada de decisões. Além disso, por ser uma 

literatura que nasce no digital, permite a quebra de linearidade, com uma estrutura com 

diversas conexões, aproveitando as ferramentas da tecnologia para potencializar a história e 

garantir a interatividade do leitor com a obra, com uma performance online (HAYLES, 2009).   

Alex Primo (2007) propõe, em seu trabalho, dois tipos de interação mediada por 

computador: a interação mútua, que se caracterizam pela interconexão dos subsistemas 

envolvidos, e a interação reativa, que dependem da previsibilidade e automatização das trocas. 

Neste contexto, um webdesigner determina o caminho de links que o internauta e/ou leitor vai 

percorrer, ao interagir com a obra. 

A obra analisada foi feita para a mídia digital, trazendo essa interatividade e 

possibilidade de manipulação, proporcionando diferentes experiências, de acordo com as 

escolhas realizadas pelo leitor. Há, também, uma ampliação das referências e possibilidades 

de leitura, gerando uma ressignificação da compreensão do leitor. 

Ao se comparar a obra disponibilizada no meio digital com a obra impressa de Conan 

Doyle, Um estudo em vermelho, apesar da identificação dos títulos, nota-se um 

distanciamento nas estruturas apresentadas. O livro impresso traz uma linearidade dos fatos, 

inclusive, tendo o último capítulo nomeado como “conclusão” – o que representa uma 

estrutura bastante tradicional de apresentação do texto. O leitor não é levado a novas 

possibilidades (no impresso), seguindo cada fato que vai desencadeando outras ações ou 

cenas. Não há a utilização de imagens, ficando por conta do leitor o uso de seus 

conhecimentos e experiências, para vivenciar e imaginar a história que está sendo lida. 

Já no enredo, é possível perceber alguma semelhança, principalmente, no tema tratado 

nas obras, que traz bastante suspense, investigação, busca por culpados e outros elementos, 

recorrentes das obras de Conan Doyle. Assim, é notável certa influência da obra impressa na 

digital, porém, de uma forma que a obra não seja reduzida a uma digitalização do que já 

estava proposto no livro. Essas características, que servem como base para a construção desta 

obra, estão bastante presentes desde o personagem Sr. Duppin, que foi o primeiro detetive 

criado por Edgar Allan Poe (presente nos contos: “Os assassinatos da Rua Morgue” - 1841, 

“O mistério de Marie Rogêt” – 1842, e “A carta roubada” - 1844). Posteriormente, este 
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detetive foi sucedido por outros personagens com as características (detetive) e situações 

semelhantes (mistério), mas que obtiveram maior destaque, como o Sherlock Holmes, já 

mencionado. 

Isso faz com que seja confirmado o caráter intertextual apresentado no enredo, 

conforme apresentado por Gérard Genette (2010, p. 14), trata-se de: 

 

[...] uma relação de co-presença entre dois ou vários textos, isto é, essencialmente, e 

o mais frequentemente, como presença efetiva de um texto em um outro. [...] sua 

forma ainda menos explícita e menos literal é a alusão, isto é, um enunciado cuja 

compreensão plena supõe a percepção de uma relação entre ele e um outro, ao qual 

necessariamente uma de suas inflexões remete [...]” 

 

Assim, esta obra, partindo destas figuras já estabelecidas na literatura impressa, mostra 

uma espécie de co-presença entre os textos de detetive construídos anteriormente e este novo 

enredo. Isso faz com que o leitor seja levado a perceber e identificar os elementos 

intertextuais que foram utilizados, e possibilitando que ele entre nas entranhas do texto, mas, 

claro, dependendo de suas experiências e maturidade adquirida com leituras anteriores.  

No caso desta obra especificamente, tem-se uma reconstrução da história, com as 

ferramentas do ciberespaço, possibilitando que o indivíduo possa realizar sua experiência. São 

enredos que tratam do mesmo assunto, mas que considera a plataforma em que a obra digital 

está sendo vinculada; inclusive, tomando o impresso, apenas, como base e apresentando outro 

enredo, uma outra obra, mantendo o tema e estilo anterior (investigação, crime e suspense). 

 

4.1.1 Sugestão de atividade com a obra: Um estudo em vermelho (9º ano - Ensino 

Fundamental II) 

 

Gênero textual: hiperconto 

 

Conteúdo: Literatura impressa; Literatura eletrônica; Interpretação de texto; Gêneros 

Textuais: hiperconto e e-mail 

 

Habilidades 

 Identificar, tendo em vista o contexto de produção, a forma de organização dos textos 

normativos e legais, a lógica de hierarquização de seus itens, subitens e suas partes. 

 Articular o verbal com os esquemas, infográficos, imagens variadas etc. na 

(re)construção dos sentidos dos textos. 
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 Participar da experiência de compartilhamento de leitura/recepção de obras literárias/ 

manifestações artísticas. 

 Analisar diferentes práticas (curtir, compartilhar, comentar etc.) e textos pertencentes a 

diferentes gêneros da cultura digital. 

 Produzir artigo de opinião, tendo em vista o contexto de produção dado, a defesa de 

um ponto de vista, utilizando argumentos e contra-argumentos e articuladores de 

coesão que marquem relações de oposição, contraste, exemplificação, ênfase. 

 

Objetivos: 

 Analisar os contextos de produção literária e as diferentes linguagens; 

 Conhecer a estrutura do gênero hiperconto, da literatura eletrônica; 

 Fazer uma comparação entre a literatura impressa e a eletrônica; 

 Interpretar o texto e os diferentes finais possíveis; 

 Analisar e conhecer a estrutura do gênero textual e-mail. 

 

Público-alvo: 9º ano (Ensino Fundamental II) 

 

Contextualização 

 

 O hiperconto pode ser entendido como uma versão do conto para o formato digital, 

isto é, para o ciberespaço. O gênero textual preserva o caráter literário do conto, seguindo a 

estrutura de narratividade, intensidade, tensão, ocultamento etc. Porém, como se trata de um 

texto que faz parte da literatura eletrônica, aproveita-se das ferramentas tecnológicas para 

potencializar e ampliar os elementos e interpretação da história que está sendo contada, 

oportunizando uma experiência própria do ciberespaço ao leitor.  

 Nesta obra, a utilização de e-mails para o desenvolvimento do enredo faz com que o 

leitor se sinta participante do desenvolvimento da história, trazendo um elemento da realidade 

virtual para a composição da obra. E o uso da literatura junto às ferramentas eletrônicas é 

relevante no cenário atual, conforme afirma Roxane Rojo (2012, p. 7), ao citar que “é preciso 

que a instituição escolar prepare a população para um funcionamento da sociedade cada vez 

mais digital e também para buscar no ciberespaço um lugar para se encontrar, de maneira 

crítica, com diferenças e identidades múltiplas”. 



60 

 

 

 

 Partindo dessas definições, uma possibilidade de trabalhar com os alunos obras 

digitais como essa é empregando a Perspectiva Rizomática, criando uma motivação inicial, 

por meio do tema que será discutido no texto principal, tecendo algumas considerações que 

sejam importantes para a construção dos conhecimentos que serão aperfeiçoados e o 

aprimoramento do leitor, que será desenvolvido ao longo das atividades aqui propostas.  

 

Motivação 

 

 Para iniciar o trabalho com os alunos, o primeiro passo será verificar a disponibilidade 

e interesse dos educandos pela temática, a partir da brincadeira “Detetive”, que poderá ser 

realizada em grupos, utilizando um baralho, de forma que os alunos comecem a ser 

ambientados no assunto que será tratado na obra desta proposta didática. 

 Como brincar de “Detetive”? As instruções para esta dinâmica estão disponíveis no 

link: https://www.tempojunto.com/2016/06/27/quem-quer-brincar-de-detetive/ 

 Além disso, há disponível on-line a história em quadrinhos Batmam Detetive, a ser 

trabalhada com os alunos, após a realização da dinâmica ou mesmo como uma atividade a ser 

realizada em casa. Essa proposta fará com que os alunos experienciem a leitura de uma 

história de suspense, que envolva esta imagem do detetive a ser trabalhada posteriormente na 

obra Um estudo em vermelho, de Marcelo Spalding. 

 Disponível em: http://www.hq-now.com/hq-reader/991/batman-detetive-das-

trevas/chapter/1/page/1 

 

Desenvolvimento 

1ª etapa 

Sugestão inicial: Antes da apresentação da obra digital – Um estudo em envermelho, de 

Spalding, faça um feedback a respeito da brincadeira de detetive e da leitura extraclasse do 

HQ Batman detetive, a fim de entrar no clima da narrativa.  

Leve os alunos ao laboratório de informática para acessarem a obra e peça para se 

sentarem em duplas, a fim de criar uma leitura dinâmica e reflexiva. Ao abrir a primeira tela 

(figura 2), peçam para clicar no link “Apresentação”. O professor pode ler com os alunos esse 

texto e discutir as informações presentes. 

Nessa tela, há informações a respeito da obra digital em que Spalding explica que se 

trata de um hiperconto, como a obra é construída, que ela permite oito finais diferentes e que 

o leitor é convidado a interagir com seus dados e escolha. Além disso, o autor explana que se 

https://www.tempojunto.com/2016/06/27/quem-quer-brincar-de-detetive/
http://www.hq-now.com/hq-reader/991/batman-detetive-das-trevas/chapter/1/page/1
http://www.hq-now.com/hq-reader/991/batman-detetive-das-trevas/chapter/1/page/1
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trata de uma literatura digital com objetivo lúdico e não se trata de um jogo, expondo a 

diferença entre os dois. Depois, pode solicitar aos alunos que cliquem no link “O Autor”, a 

fim de que eles conheçam quem é Marcelo Spalding. Nessa tela, há algumas informações a 

respeito dele, da sua vida como escritor e como acadêmico. 

Nessa 1.ª tela (figura 2), há outros links como: “A literatura digital”, que traz o 

conceito de o que se considera literatura digital; “O Hiperconto”, que define o gênero textual; 

“Em sala de aula”, há explicações sobre como o professor poderá trabalhar com a obra digital; 

“Mural”, há relatos de pessoas sobre a obra digital; “Contato”, espaço em que as pessoas 

interessadas podem enviar mensagem ao Marcelo Spalding sobre suas dúvidas ou elogios, que 

ele retorna. São links interessantes para o professor acessar e obter mais informações a 

respeito de como desenvolver a atividade com os seus alunos. 

Após os alunos conhecerem um pouco sobre a obra e o autor, discuta com os alunos 

todos os elementos presentes na tela: as cores, o desenho de um detetive, os sentidos que 

transmitem. Levem-nos a um clima de mistério e suspense, próprio dessas obras de narrativas 

policiais.  

Em seguida, podem iniciar a leitura propriamente dita. Diga que, conforme eles viram, 

a história possui oito finais e ele terão que fazer escolhas no decorrer da construção do enredo, 

portanto, um membro da dupla ficará responsável para fazer as anotações das escolhas e o 

outro irá conduzir a narrativa. Depois, eles podem trocar o papel: quem fez a anotação, agora 

conduz a narrativa; e quem conduziu a narrativa, faz as anotações, para que possam discutir 

acerca das escolhas, posteriormente, durante a discussão interpretativa, com toda a turma da 

sala. Assim, quem for conduzir a narrativa primeiro irá pôr os seus dados (nome e e-mail) e 

entrar na história. Posteriormente, trocam de papéis, realizando pelo menos duas vezes a 

leitura com escolhas diferentes. Enquanto os alunos estiverem fazendo a leitura da obra, o 

professor pode ir mediando e orientando a leitura, as suas escolhas, observando a interação 

dos alunos com o texto digital. 

Após a realização da leitura, sugerir que os alunos cliquem na opção “finalizar”, que 

aparece na última tela da história, e deixem um depoimento, relatando como foi sua 

experiência durante a leitura. Este é um espaço disponibilizado nesta obra, com a finalidade 

de ter um feedback dos leitores e possibilitar uma troca de experiências entre os indivíduos 

que a acessam. 

 Na sequência, reunir os grupos para refletir sobre os diferentes finais e a estrutura 

escolhida pelas duplas para cada caminho – qual foi o mais violento, o que gerou mais 

suspense, qual eles acharam mais interessante, enfim, instigar para que relatem a experiência 
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literária vivida. Enfim, com a orientação do professor, os alunos podem ser instigados a 

apresentar as diferentes histórias lidas, a partir dos caminhos escolhidos, observando a 

relevância dos elementos utilizados na literatura eletrônica e as informações e afirmações que 

obtiveram por meio desses recursos. Por exemplo, há algum elemento que tenha reforçado o 

caráter de suspense do texto? O que levou os alunos a fazer as escolhas? Algum recurso ou 

elemento apresentado na obra? 

Nesta fase, o professor poderá, paralelamente, trabalhar também os elementos da 

narrativa (enredo, personagem, tempo, espaço, clímax, fechamento etc.), fazendo com que os 

alunos identifiquem cada um, resgatando a leitura realizada. Aproveitar este momento e 

conduzir os alunos a perceberem o significado e relevância dos elementos que aparecem na 

obra e que auxiliam na interpretação do texto, trazendo outros elementos/informações – cores, 

pistas para desvendar o crime, imagens que rementem a figura do detetive etc. Por exemplo, 

qual o significado das cores vermelhas e pretas nesse texto, qual a sua contribuição para a 

construção do sentido do enredo? Que sentidos suscitam? Levá-los a observar o significado 

das cores utilizadas na construção desta obra, apontando possíveis significados para elas – 

preto e vermelho, predominantemente, sugerindo mistério, morte, amor... Qual a simbologia 

trazida por estas cores? Elas auxiliam na construção do suspense durante a leitura? 

Os alunos, possivelmente, conseguirão identificar o significado das cores, remetendo o 

vermelho ao sangue e o preto ao suspense e morte, por serem características frequentes, 

quando essas cores são encontradas, por exemplo, em filmes de terror, história em quadrinhos, 

placas de perigo, entre outros componentes do cotidiano. O professor poderá ampliar o 

significado das cores, principalmente do vermelho, que é sempre ligado ao amor, explicando a 

acepção, também possível para esta cor, de perigo, de dor, mostrando algumas placas, por 

exemplo. 

Também pode-se questionar acerca do conhecimento prévio que os alunos tenham: se 

já ouviram falar de alguma obra com o mesmo nome; se já conheciam alguma história de 

detetive (livro, filme, seriado, entre outros). Isso já levará os alunos a buscar elementos para 

perceber a intertextualidade presente na obra. Caso os alunos não conheçam, o professor pode 

suscitar, trazendo algumas referências e informações que ampliem o conhecimento e 

referência dos alunos. 

Vale ressaltar, conforme já discutido no tópico da análise, que esta obra possibilita 

várias intertextualidades, oportunizando dialogar com outras obras e as temáticas sejam 

trabalhadas de forma que se construa uma espécie de teia entre os saberes, buscando dados e 

elementos históricos, que apresentem e justifiquem a relação com essas outras obras. Além 
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disso, os aspectos artísticos, que podem ser apresentados pela presença de obras 

cinematográficas, podem ser considerados, juntamente com a análise e observação das 

imagens e cores utilizadas na composição do enredo. 

Além de focar na interpretação de texto, o professor pode aproveitar e destacar as 

ferramentas digitais que foram utilizadas para compor esta obra, diferenciando-a de uma obra 

impressa. Possibilita também trabalhar aspectos textuais encontrados na obra, como as 

características e estrutura do hipertexto e do e-mail – que são gêneros textuais trabalhados 

nesta obra. 

 

2ª etapa 

Agora que todos já conhecem as diferentes faces desta obra, analisar, junto aos alunos, 

as referências clássicas das histórias de detetive, de Conan Doyle e Edgar Allan Poe, enfim, as 

intertextualidades presentes. 

Nesta etapa, o professor pode solicitar uma pesquisa, incluindo obras que são 

encontradas no cinema com esta mesma temática, realizando uma interdisciplinaridade com 

aspectos históricos e da Arte, como o filme Enola Holmes, da Netflix. Este longa-metragem, 

lançado este ano de 2020, conta a história de Enola Holmes (16 anos), irmã mais nova de 

Sherlock Holmes, um renomado detetive. A trama fala da investigação realizada por Enola, 

em busca do paradeiro de sua mãe (Helena Bonham Carter), que fugiu do confinamento da 

sociedade vitoriana, deixando, para trás, todo o dinheiro, para que sua filha pudesse fazer o 

mesmo. Além desta busca por pistas, a menina ainda tem que lutar contra o seu irmão 

(Mycroft), seu tutor, que deseja enviá-la para um colégio interno só de meninas. Paralelo a 

esta trama, ao seguir para Londres, conhece um lorde fugitivo (Louis Partridge) e passa a 

ajudá-lo, também, a descobrir quem está o perseguindo e tentando impedir que uma 

importante reforma política aconteça. 

Outra opção é o filme Sherlock Holmes: O Jogo das Sombras (2011), que fala como o 

maior detetive do mundo, Sherlock Holmes, segue na pista de um criminoso internacional 

(Professor Moriaty). Ele segue dos Estados Unidos até Paris e descobre que o criminoso 

planeja iniciar uma primeira guerra mundial, a partir do assassinato de um político, para que 

possa assumir o controle da alta tecnologia de armas de guerra.  

No âmbito da História Literária, os alunos podem fazer uma pesquisa sobre quem é 

Conan Doyle e Edgar Allan Poe, dois grandes escritores de narrativas policiais, além das 

principais características de suas obras investigativas. Com isso, os alunos perceberão 
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elementos similares ao que encontraram na obra digital, podendo reconhecer a importância e 

relevância deles na configuração do texto. 

 

3ª etapa 

Após essa pesquisa, podem convidar os alunos a lerem o texto impresso de Conan 

Doyle, Um estudo em vermelho, indicando a estrutura diferenciada do enredo e da construção 

de cada história, levando os educandos a refletirem sobre as influências e releituras. 

Essa etapa pode ser proposta, dividindo a obra em quatro partes, orientando os alunos 

a lerem, disponibilizando o link da obra na internet e, a cada semana, auxiliá-los em possíveis 

dúvidas de interpretação e acompanhar o desenvolvimento da leitura, de forma que seja 

evidenciada a intertextualidade, tendo como foco o texto que serve de base para esta proposta 

didática – o texto digital. Com isso, os alunos têm a possibilidade de desenvolver outro tipo 

de leitura (do texto impresso), fazendo esta mesma intertextualidade da obra digital e 

buscando desenvolver um leitor também contemplativo e mais imersivo. A leitura pode ser 

proposta por capítulos, para que o professor realize algumas intervenções e discussões, a fim 

de tirar dúvidas. Com essa estrutura é possível acompanhar o processo de desenvolvimento da 

leitura dos alunos, isto é, realizar uma leitura dialogada consigo mesmo, com os seus colegas, 

com o professor, fazendo a relação com o texto X autor X contexto de produção e contexto 

atual. 

Além disso, é possível propor, também, a leitura dos três contos de Edgar Allan Poe 

que trazem a figura do detetive – Mr. Dupin -, para que os educandos entendam as 

características e emprego da figura do detetive nas histórias: 

 Os assassinatos da Rua Morgue (1841) – primeira história moderna de detetives, traz 

a figura do detetive que desenvolve um sistema próprio de dedução, baseado na 

observação dos fatos, sendo capaz de ler os pensamentos do seu interlocutor e 

desvendar o mistério do assassinato. Essas características aparecem de forma 

intertextual na obra trabalhada nesta proposta didática, quando o leitor passa a 

investigar junto ao detetive, escolhendo os caminhos do enredo a partir da observação 

e dedução dos fatos. 

 O mistério de Marie Rogêt (1842) – conto que inspirou a criação do personagem 

Sherlock Holmes, o detetive (Mr. Dupin), para resolver crimes que parecem 

insolúveis, se coloca no lugar do criminoso e utiliza a razão e dedução lógica. Essa 

mesma estratégia é percebida na obra digital Um estudo em vermelho, ao se propor 
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que o leitor faça parte da história, sendo o protagonista da trama e tendo que se colocar 

no lugar do suspeito e do detetive, para conseguir solucionar o sumiço de sua irmã.  

 A carta roubada (1844) – este conto mostra o sucesso do detetive Mr. Dupin ao 

recuperar uma carta comprometedora endereçada à rainha. Mais uma vez, ele usa seu 

olhar observador para localizar o objeto. Pensando na obra digital, utilizada como 

base, há uma intertextualidade no aspecto da correspondência, que Spalding emprega, 

os e-mails, dentro do contexto digital, mas que pode se tornar bastante 

comprometedora e reveladora em seu conteúdo. 

Ainda, há algumas obras da autora Agatha Christie, que também traz a figura do 

detetive, podendo ser utilizada para ampliar o conhecimento acerca da temática e fazer uma 

comparação entre as diferentes construções encontradas nestes enredos. Pode-se citar como 

exemplos: 

 Cai o pano – o último caso de Poirot (1975) – Poirot, o detetive mais famoso da 

autora, já com idade avançada, vai em busca de um assassino à mansão Styles – 

mesmo local onde resolveu seu primeiro caso. 

 Morte na praia (1941) – Poirot interrompe suas férias de verão para solucionar um 

assassinato. Nesta obra, o leitor é guiado, junto ao detetive, por uma análise de álibis e 

motivos que cada personagem da trama teria para cometer o crime. 

A partir desta discussão intertextual presente na obra, realizar com os alunos uma 

comparação entre a obra impressa e a digital, apresentando os elementos que as diferenciam e 

os recursos intertextuais que fazem parte da construção do enredo. Lembre-se de que, no caso 

da obra base desta proposta pedagógica, trata-se de outro texto, não havendo a necessidade de 

estabelecer uma comparação de enredo, mas, sim, verificar quais recursos literário gerou essa 

nova obra que foi adaptada para o digital. A ideia aqui é verificar se esta releitura foi feita de 

forma interessante e cumpriu a proposta de um texto literário, sem a pretensão de julgar um 

ou outro como melhor ou pior. 

Neste trabalho, a proposta é levar os alunos a uma vivência literária, e, a partir do 

acesso e leitura da obra digital, apresentar outros textos impressos, que talvez os alunos ainda 

não conheçam, com a finalidade de desenvolver, ampliar e aprofundar a capacidade de leitura 

e interpretação.  

 A partir desta contribuição, acredita-se na transversalidade para o ensino de literatura, 

apresentando variadas possibilidade e finalidades, articulando os saberes por meio da 

Perspectiva Rizomática, de forma que seja possível que o leitor visualize e experencie a 

construção literária do texto, por meio do caminho a ser percorrido durante a leitura. 
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A conexão com as outras disciplinas, como Arte e História (nas pesquisas, linha 

histórica e configuração de obras do cinema) podem ser consideradas nas atividades, fazendo 

uma relação com as temáticas dessas outras áreas. Assim, o professor de Língua Portuguesa 

poderá sugirir pesquisas que ampliem o significado e conhecimento dos alunos, a partir do 

que é proposto na obra literária apresentada. 

Em todas as obras também é possível observar um espaço comum – Paris – que pode 

ser aproveitado como uma forma de pesquisa – textual ou de imagens -, partindo de 

conhecimentos e bases da Geografia, considerando as histórias de Mr. Dupin. Os alunos, além 

disso, podem pesquisar sobre o bairro de Londres, onde se localiza a rua Baker Street, espaço 

ambientado em boa parte da trama do detetive Sherlock Holmes. Para esta última pesquisa, o 

professor pode instigar os educandos a procurarem informações sobre o museu, túnel e estátua 

do Sherlock Holmes, para que eles percebam como uma personagem fictícia foi incorporada e 

concretizada na sociedade. 

 

4ª etapa 

A partir do conhecimento construído ao longo das etapas anteriores, a sugestão é 

solicitar que os alunos elaborem um artigo de opinião, em que cada um dará sua opinião 

acerca da obra Um estudo em vermelho, dizendo o que julgou mais interessante: a obra digital 

ou impressa?  

O professor poderá frisar aos alunos que esta comparação deve ser realizada 

considerando aspectos dos recursos literários empregados e da construção textual, e não 

julgando se é melhor ou pior, superior ou inferior, ao se tratar de texto impresso ou digital. 

O texto poderá ser realizado em, no máximo, 15 linhas e o discente apresentará sua 

preferência (digital ou impresso), elaborando de 2 a 3 argumentos que justifiquem sua 

escolha, podendo utilizar elementos da obra em sua argumentação. 

 

Avaliação 

Como avaliação, ela pode ser realizada em cada etapa do desenvolvimento da 

sequência didática, por meio da observação, na construção do conhecimento. Pode-se 

considerar a interpretação dos alunos nas discussões a respeito dos textos lidos, no momento 

da mediação do professor para reconhecer e validar as características da literatura eletrônica, 

bem como do hiperconto e e-mails. 

Deve ser feita de forma diagnóstica e contínua, podendo ser acrescentados aspectos da 

avaliação formativa, caso necessário, com as pesquisas realizadas, a construção de um 
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hiperconto coletivo (como sugestão de Spalding) ou de um novo final para a história que foi 

lida pelos alunos, observando a sequência do enredo a ser construído. 

A leitura posterior das obras impressas, acompanhada pelo docente, e as reflexões e 

discussões geradas, podem resultar em fichamentos que auxiliem em uma avaliação formal. A 

produção do artigo de opinião também é válida, ao professor, como uma forma avaliativa, 

podendo ser considerada em uma segunda etapa, com reescrita e observação da estrutura e 

elementos mais adequados na elaboração textual. 

 

4.2 TERMINAL 

 

Esta obra digital, criada por Flávio Komatsu (escritor, mestrando em estudos literários 

– UFSCar - e editor da Revista Textou), em 2017, é um romance hipertextual14, que trata do 

tema “amor”. A tela inicial, representada na figura 10, traz uma vasta possibilidade de 

recursos, como: assunto tratado, manual de instrução, orelha (remetendo ao formato de obra 

impressa), painel, música, comandos, metáforas etc., fazendo com que o leitor, antes mesmo 

de iniciar a leitura do romance, possa conhecer um pouco do que será abordado nesta obra. 

Essas ferramentas são bastante interativas e trazem informações extras ao leitor, fazendo com 

que seja gerada uma reflexão e questionamentos acerca da temática e do formato escolhido 

para a construção da obra. 

 

Figura 5: Tela inicial da obra digital Terminal, no site Literatura Digital. 

 

Fonte: Captura de tela do site Literatura Digital15 

                                                 

14 Gênero textual eletrônico, criado para o meio digital, com “uma narrativa radial, sem uma linha rígida de 

progressão do enredo, característica comumente encontrada nas múltiplas rotas de leituras que o virtual enseja” 

(SILVEIRA; PEREIRA, p. 15). É um gênero híbrido, que possibilita a mescla de texto poético com narrativo. 

Além disso, apresenta a possibilidade de mudar “o curso da narrativa de acordo com as escolhas do leitor, 

proporcionando uma enorme gama de possibilidades de leitura” (SILVEIRA; PEREIRA, p. 19). 
15 Disponível em: < http://www.literaturadigital.com.br/>. Acesso em: 18 nov. 2019. 

http://www.literaturadigital.com.br/
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Nas opções laterais (direita e esquerda) – há conjuntos de links nomeados como: 

painel, comandos e metáforas, que possibilitam outras leituras, levando ao romance em 

questão, mas estruturado de uma forma diferenciada. Esta primeira tela, representada na 

figura 5, traz uma composição que remete a imagem de um painel de controle de uma nave, 

com os botões, já contextualizando o leitor sobre a temáticas dos textos, que será relacionado 

à viagem, espaço, nave etc. O título da obra também faz referência à viagem, aos caminhos 

percorridos e ao destino que chegará – Terminal. 

Em “painel”, pode-se iniciar a leitura, clicando em um dos ícones – radar, percurso, 

vestígios, recursos cronômetros e localização. Neste conjunto de links, o “radar”, por 

exemplo, traz poemas que confirmam esta ideia de nave, criando, ao leitor, a imagem de que 

está voando pelos planetas. Os demais links – percursos, vestígios, recursos, cronômetro e 

localização -, confirmam a temática, trazendo novos poemas sobre planetas, nave, luz etc.  

Cada uma dessas opções, ao serem acessadas, apresentam um poema, sempre seguindo 

a temática de viagem espacial. Ao final da leitura deste poema, tem-se duas possibilidades das 

sequências: “Seguir navegando” ou “Atracar”. 

Ao escolher “seguir navegando”, o leitor é levado a outras estrofes, seguindo com o 

uso da estrutura poética, com a mesma temática – amor. Se, após isso, a opção for continuar 

clicando em “seguir navegando”, aparecerão novas estrofes, trazendo uma vasta possibilidade 

de leitura desses textos poéticos (cerca de 15 possibilidades). Terminando isso, chega ao 

ponto em que aparece apenas a opção “Atracar”. Nesta opção, quando clicada, a qualquer 

momento, o leitor será levado a um texto em formato de prosa, sempre com 3 opções de 

hiperlinks ao final, para que a história tenha sequência.  

Essa mesma estrutura é oferecida nas outras duas opções laterais – comandos e 

metáforas –, em que o indivíduo poderá escolher entre “Seguir navegando” ou “Atracar”, para 

construir seu enredo e realizar a leitura do romance. Nestes conjuntos de links, o leitor tem 

possibilidades de cliques em opções como: “desligar motores”, “encerrar missão”, 

“estabelecer metas”, “voltar”, “definir novo destino” e “desligar metáfora”, além de seis 

hipóteses de metáforas. Cada um destes ícones levará à leitura de um poema inicial, com a 

temática de espaço, nave, viagem etc., continuando com as opções de “Seguir navegando” ou 

“Atracar”, para dar sequência à leitura. 

Seguindo a opção central, há a possibilidade de o leitor escolher o caminho e elaborar 

a história. No centro do painel, há a pergunta “Por onde quer recomeçar, meu bem, o fim, 

nosso fim, desta vez?”: pelo acaso, pelo imutável, pelo flagrante, pela confissão ou pela 

despedida. Estas sugestões de início da narrativa fazem com que o leitor reflita sobre qual 
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parte da história optará para começar a história, mostrando um caráter não linear deste 

romance hipertextual. Além disso, é possível notar, por meio da pergunta central do painel, 

que o tema está ligado ao amor, a um começo ou recomeço e uma possibilidade de fim do 

relacionamento. 

Clicando na primeira opção colocada – pelo acaso – o leitor é levado a uma tela 

puramente com texto verbal, sem qualquer outro recurso digital, como imagem, som ou 

movimento. O enredo fala de um encontro ao acaso (tema sugerido na opção escolhida), 

relatando esta história que inicia em uma festa de casamento. O casal conversa durante muito 

tempo e, posteriormente, de forma bastante conotativa, tem-se a imagem de uma decepção, de 

dor etc., e, em seguida, ao final da leitura desta tela, são apresentadas algumas opções a serem 

escolhidas, para dar sequência a história: “No entanto, você persiste...”, “E o que lhe consta 

ter havido?” e “O que é para sempre ainda tarda”. 

Ao selecionar a primeira – “No entanto, você persiste...” – abre outra tela; mais uma 

vez apenas com texto apenas verbal, sem recursos que possam enriquecer a leitura e justificar 

o ambiente da literatura eletrônica.  

 

Figura 6: Início da história, com os hiperlinks para escolha do caminho a ser construído na leitura. 

 

Fonte: Captura de tela do site Literatura Digital16 

 

De uma forma bem poética, o autor continua relatando a história de amor, com suas 

confusões, desencontros e um ar de sofrimento e frustração. Ao final da tela, mais uma vez, 

são dadas outras três opções, para que se possa dar continuidade à história: “Foi o fim de toda 

a utopia”, “Talvez eu tenha exagerado um pouco...” e “Poderia, o amor, ser ainda mais 

importuno?”. 

                                                 

16 Disponível em: < http://www.literaturadigital.com.br/>. Acesso em: 18 nov. 2019. 

http://www.literaturadigital.com.br/


70 

 

 

 

Ao selecionar a primeira opção – “Foi o fim de toda a utopia” – o leitor tem uma tela 

com texto, permanecendo apenas com o uso das opções, para que se justifique uma 

interatividade e participação – características da literatura eletrônica. 

A história continua com um ar de mistério e dor, falando de um caso que, 

possivelmente, foi extraconjugal, ilegal ou imoral. Coloca de uma forma que demonstra 

suspense e perigo, mas, também, uma nova decepção, colocando em dúvida o sentimento que, 

até então, julgava existir. 

No final desta etapa, aparecem outras três opções, iniciando o desfecho da história: 

“Então nunca foi amor?”, “Então nunca foi amor...” e “Então nunca foi amor!” Ao selecionar 

a primeira opção – “Então nunca foi amor?” – aparece outra tela, seguindo o mesmo padrão 

das anteriores, sem a diversificação de recursos multimídias, que são recorrentes nas obras de 

literatura eletrônica.  

Nesta parte, o leitor acessa uma reflexão acerca do amor e da dúvida sobre este 

sentimento, com frases metafóricas, fazendo com que cada um possa interpretar e colocar sua 

experiência na compreensão e construção da leitura. 

Para finalizar, aparecem as últimas três opções: “Meus olhos me bastam”, “Mantenha 

esses olhos calados” e “Hei de perfurar cada olhar que me perturbe...”. Clicando na primeira 

opção – “Meus olhos bastam”, a história continua mantendo o ar de suspense, tristeza e 

dúvida com relação ao amor entre os dois protagonistas, que iniciaram conversando na festa 

de casamento. Dependendo da escolha realizada, a história tem um final ou aparece um 

“alerta de colisão”, seguido de uma imagem que representa um “buraco negro” – “o fim”, 

conforme apresentado nas figuras 7, 8 e 9. 

 

Figura 7: Final da história. 

 

Fonte: Captura de tela do site Literatura Digital17 

                                                 

17 Disponível em: < http://www.literaturadigital.com.br/>. Acesso em: 18 nov. 2019. 

http://www.literaturadigital.com.br/
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Figura 8: Alerta de colisão, mostrando que não se chegou a um final em que todos tiveram sucesso. 

 

Fonte: Captura de tela do site Literatura Digital18 

 

Figura 9: Imagem em movimento que finaliza a história, gerando impacto e trazendo mais elementos 

interpretativos. 

 

Fonte: Captura de tela do site Literatura Digital19 

 

Além desta estrutura apresentada, como ilustrado na figura 5 – tela inicial da obra, o 

leitor poderá escolher outra opção para construção da história, iniciando, por exemplo: 

 Pelo imutável – trata também de uma história, remetendo ao tema selecionado – 

imutável –, abordando o amor como algo que não pode ser modificado. Assim, esta 

estrutura também remete a mesma história, mas começando por uma situação e 

questionamento diferente, de acordo com o que o leitor escolhe como início da 

história, trazendo uma forma diferente de interação e participação do leitor, que pode 

                                                 

18 Disponível em: < http://www.literaturadigital.com.br/>. Acesso em: 18 nov. 2019. 
19 Disponível em: < http://www.literaturadigital.com.br/>. Acesso em: 18 nov. 2019. 

http://www.literaturadigital.com.br/
http://www.literaturadigital.com.br/
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ler a mesma história com vários inícios, mas levando-o às mesmas reflexões, 

sentimentos, situações de tensão, dúvidas e tristeza. Após uma inicial reflexão sobre o 

amor e o imutável, o leitor seguirá o texto, escolhendo os caminhos para a construção 

do enredo, que traz uma situação de sentença de morte, devido a uma doença, que dará 

ao personagem apenas 6 meses de vida. Todas as escolhas que vão sendo realizadas 

para sequência da leitura, levam ao tema central “amor”, questionando ações e 

situações que podem ocorrer ao se ter sucesso ou fracasso com este sentimento. Ao 

final, dependendo do caminho percorrido pelo leitor, a história chegará a um 

fechamento satisfatório ou a um “alerta de colisão”, que remete a algo desastroso; que 

não deu certo.  

 Pelo flagrante – ao escolher esta opção, a história inicia com o homem flagrado na 

cozinha, com uma faca na mão, já trazendo a tensão ou dúvida do que irá ocorrer na 

trama. Continua relatando a ação de cozinhar, trazendo outros sentimentos, como o do 

amor, paixão inalcançável, frustação etc., que são bases desta história (romance). A 

cada parte lida, o leitor é convidado a selecionar entre 3 opções, para dar sequência ao 

enredo, sempre trazendo situações que o levam a reflexão e indagações sobre suas 

atitudes, escolhas e, principalmente, ao sentimento “amor”, que é o tema central em 

todas as histórias apresentadas nesta obra. Ao final, dependendo do caminho escolhido 

pelo leitor, chegará a um fechamento apenas com a descrição do desfecho, com a 

resolução dos problemas, ou a um “alerta de colisão”, que indica que a história 

terminou com alguma tragédia ou com um personagem sofrendo pelo amor ou por 

alguma consequência das suas ações durante a trama.  

 Pela confissão – nesta opção de início, o autor descreve o personagem principal em 

um momento de julgamento e confissão, tendo, ao final, sua liberdade concedida. 

Assim como nas opções tratadas anteriormente, o leitor, a cada trecho acessado, terá 

disponível três caminhos a serem seguidos, e que devem ser escolhidos, de acordo 

com a experiência, interpretação e expectativa de cada indivíduo. O tema “amor” 

também é mantido, apresentado cenas de encontros, sedução, declarações, lembranças, 

fragilidades etc., com um texto construído com descrições, questionamentos e 

sensações, que levam o leitor a participarem de forma mais real da história, auxiliando 

na imaginação e na escolha dos caminhos, já que todos esses elementos levam a uma 

ansiedade e criação de perspectivas sobre o que poderá acontecer nos trechos 

seguintes. Ao final da história, como já mencionado nas descrições do “flagrante” e do 

“imutável”, o leitor terá um fechamento do texto (com a resolução dos conflitos 
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estabelecidos durante a leitura) ou um “alerta de colisão” (indicando que algum 

personagem não foi feliz ou não conseguiu resolver o problema durante as ações 

estabelecidas no enredo). 

 Pela despedida – o personagem principal está em uma cena, esperando por alguém que 

não chega, mesmo com o passar das horas. Fala de uma despedida, mas de uma forma 

inconformada, esperando que a situação mude, mais uma vez, trazendo o sentimento 

do amor e da dor. O primeiro trecho é fechado com a frase “Sigo esperando...”, 

trazendo essa sensação de angústia e um pouco de tristeza. Após isso, o leitor inicia 

suas escolhas (sempre entre três opções), construindo o enredo, de acordo com o que 

espera das ações dos personagens e dos acontecimentos ao redor dele. O tema “amor” 

é mantido, sempre com questionamentos, descrições e expressões que envolvem este 

sentimento e que fazem o leitor participar de forma mais ativa, buscando que ele faça 

parte da história que está sendo lida. Ao final, assim como nos outros inícios possíveis, 

descritos anteriormente, o leitor recebe um fechamento da história, com um desfecho e 

as soluções dos conflitos ou um “alerta de colisão”, que pode ser interpretado como 

algo que foi quebrado, que está errado e/ou que não foi resolvido. 

Com isso, ao analisar todas as estruturas apresentadas nesta obra, é possível verificar 

que a história proposta pode ser iniciada por qualquer uma das partes, de forma que terá, 

ainda assim, todas as etapas, permitindo que o leitor construa e obtenha o enredo de forma 

completa. Pode-se notar, inclusive, que, independente da parte escolhida para iniciar a 

história, no decorrer do texto, dentre as opções que são dadas para construção do enredo, a 

estrutura verbal repete-se. Isso evidencia que se trata do mesmo enredo estruturado de formas 

distintas, possibilitando a leitura de “textos diferentes”, ao se considerar sua interpretação e 

significação final.  

Assim, cada item apresentado traz uma interpretação que, antes mesmo de saber qual 

será a história construída, o leitor terá que selecionar o caminho por onde iniciará o enredo, 

pensando na expectativa que possui. Trata-se, portanto, de um texto bastante interessante, ao 

ser colocado desta forma, pois, apresenta ao leitor a possibilidade de uma “mesma história” 

ser contada de várias formas, mantendo todos os conflitos do enredo. Mas, mesmo com as 

cenas da história mantidas, são possibilitadas diferentes construções e interpretações – uma 

característica marcante nas obras que apresentam caráter não linear. Esse tipo de narrativa 

possibilita que a leitura seja quase “desmontável”, a partir de uma estrutura desarticulada e 

sem uma ordem cronológica estabelecida. 
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 Além das possibilidades de hiperlinks, para a sequência de leitura, esta obra traz como 

recurso intermidiático, o uso do som, por meio de uma playlist disponibilizada na parte 

debaixo da tela, possibilitando que o leitor opte por inserir ou não este recurso em sua 

experiência. As imagens utilizadas são restritas, estando concentradas nos links laterais, que 

são algumas das opções de acesso à leitura, e ao final do texto, quando aparece a imagem em 

movimento, que representa um “buraco negro”, remetendo a dor e sofrimento causados pelo 

amor – tema deste enredo. 

 

3.2.1 Sugestão de atividade com a obra: TERMINAL (9º ano - Ensino Fundamental II) 

 

Gênero textual: romance hipertextual 

 

Conteúdo: Romance hipertextual; Hipertexto; Literatura eletrônica. 

 

Habilidades 

 Situar-se no contexto de um ou mais campos de atuação social, utilizando 

procedimentos e linguagens adequados à investigação. 

 Selecionar e sistematizar, com base em estudos e/ou pesquisas (bibliográfica, 

exploratória, de campo, experimental etc.) em fontes confiáveis, informações sobre o 

tema trabalhado. 

 Refletir sobre a relação entre os contextos de produção dos gêneros da literatura 

eletrônica e suas características. 

 Organizar os dados e informações pesquisados em painéis ou slides de apresentação, 

levando em conta o contexto de produção, o tempo disponível, as características do 

gênero apresentação oral, a multissemiose, as mídias e tecnologias que serão 

utilizadas. 

 Estruturar as características e compreender a estrutura do texto literário, comparado a 

outros gêneros textuais, incluindo o que foi trabalhado na obra. 

 

Objetivos: 

 Conhecer diferentes linguagens, utilizando a internet; 

 Fazer com que o aluno venha a ler e experienciar o texto literário; 

 Saber o conceito de hipertexto; 
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 Conhecer as características da literatura eletrônica; 

 Entender o processo de análise de obras de literatura digital a partir dos aspectos da 

composição da matéria literária. 

 

Público-alvo: 9º ano (Ensino Fundamental II) 

 

Contextualização 

 

 O hipertexto, segundo Coscarelli (2010), é um formato textual marcado 

linguisticamente por links e/ou hiperlinks, que atuam como elos de conexão/união com outros 

textos. Com isso, entende-se que a natureza constitutiva do hipertexto propõe uma articulação 

e junção com textos relacionados por algum aspecto – normalmente temático. 

 Ao se pensar no romance hipertextual (texto criado na plataforma digital), mantém-se 

as características literárias do romance tradicional, sem que se tenha a necessidade da sua 

apresentação mantendo uma sequência fixa.  

 Isso faz com que o leitor assuma um papel na composição da narrativa, a partir de 

diferentes possibilidades que são trazidas pelo texto, na presença de caminhos que serão 

escolhidos durante a leitura, levando a diferentes personagens, que acabam por determinar a 

sequência da história. 

 Ao acessar um romance hipertextual, em especial a obra digital Terminal, chegar ao 

fim não significa, necessariamente, o fim da leitura, pois são disponibilizadas opções para que 

o leitor tenha acesso aos elementos que compõe a estrutura da história, além de poderem 

iniciar novamente e criar outra sequência, a partir de suas escolhas. 

 Assim, a sequência produzida pelos leitores durante a navegação, existe apenas no 

momento de sua leitura, porque cada leitor vai construindo uma sequência, que é própria dele, 

tornando-se coautor do texto. Essa característica é contrária do texto impresso, pois no digital, 

o texto é criado apenas naquele momento, depois “desaparece” ao ser acessado por um novo 

leitor, que construirá uma nova sequência da história (característica efêmera do texto digital). 

É uma espécie de reconceituação da forma literária, trazendo diferentes ferramentas para a 

construção da obra. O leitor, nesta configuração, atua executado uma sequência de cliques, 

fazendo com que seja configurado um processo cognitivo de leitura por diferentes e variadas 

entradas e saídas, levando de um hiperlink a outro, criando um sistema ramificado e sem uma 

ordem cronológica, em que qualquer ponto do romance se torna acessível a partir destas 

múltiplas entradas, ideia bem rizomática. 
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Motivação 

 

 Iniciando a proposta didática, para que os alunos estejam ambientados com a temática 

que será tratada, o professor poderá passa o filme A culpa é das estrelas (2014), que fala de 

uma adolescente (Hazel Grace Lancaster) que foi diagnosticada com câncer e se mantém viva 

graças a uma droga experimental. Após anos de luta, ao participar de um grupo de apoio, 

conhece um rapaz (Augustus Waters) com a mesma doença, mas que possui uma forma de ver 

os fatos bem diferente da moça. Assim, apesar das diferenças, eles se apaixonam e, juntos, 

passam por diversos conflitos da adolescência e pela experiência do primeiro amor.    

 

Desenvolvimento 

1ª etapa 

Os alunos serão levados ao laboratório de informática ou espaço que tenha a 

disponibilidade das ferramentas necessárias para acessarem a obra digital Terminal (criado 

por Flávio Komatsu), disponível no site Literatura Digital, organizado por Marcelo Spalding, 

exercitando a prática da leitura e interpretação. 

Antes de iniciar a leitura propriamente dita da obra digital, o professor pode criar um 

clima de curiosidade e perguntar os alunos sobre o que eles esperam que a obra irá tratar, 

tendo com o título – Terminal. Pode realizar uma dinâmica chamada de brainstorming ou 

“tempestade de ideias”20. O professor anota todas as sugestões no quadro e convida os alunos 

a fazerem a leitura da obra digital, a fim de verificar se o que eles supuseram venha a ser 

constatado. 

Seria interessante que a turma fosse dividida em grupos, e cada um ficasse responsável 

por iniciar a história de uma escolha de entrada de início, possibilitando que sejam acessadas 

as diferentes possibilidades proporcionadas pela obra. Para que isso seja feito, o professor 

pode propor esta divisão e, de acordo com a turma, elencar quem ficará com cada uma das 

sugestões de início do romance hipertextual - pelo acaso, pelo imutável, pelo flagrante, pela 

confissão ou pela despedida (há a possibilidade de realizar um sorteio, caso seja necessário, 

para evitar possíveis conflitos e manter uma boa organização). Dentro dos grupos, cada 

integrante poderá ficar responsável por uma tarefa – um anota os caminhos escolhidos, outro 

dá sequência à narrativa, outro anota os elementos encontrados na composição do enredo etc. 

                                                 

20 Esta técnica de dinâmica de grupo é uma atividade desenvolvida para explorar a potencialidade criativa de um 

indivíduo ou de um grupo - criatividade em equipe - colocando-a a serviço de objetivos pré-determinados. 

Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Brainstorming Acesso em: 18 nov. 2020. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Brainstorming
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Em seguida, eles poderão inverter os papéis, iniciando uma nova leitura e seguindo outros 

caminhos na construção do enredo. 

Nesta etapa, pode frisar a necessidade de os alunos anotarem os caminhos que 

escolherão durante a leitura, para que, posteriormente, seja realizada uma comparação entre os 

enredos e desfechos da história. 

O professor poderá instigar os alunos a reiniciarem a leitura, buscando uma nova 

ordem da construção textual, inclusive, utilizando alguns dos recursos laterais – painel, 

comandos e metáfora -, de forma que percebam semelhanças e possíveis diferenças entre o 

que foi lido nos dois momentos.  

Os poemas que são apresentados nos links laterais trazem a temática da viagem, 

espaço, nave, planetas etc., complementando o sentido do romance hipertextual apresentado 

na opção central da tela inicial. Nesta tela, o leitor conhece uma história de amor, cheia de 

suspense, dor, realidade com muitos conflitos e uma possível viagem com tom de abandono. 

Além disso, o professor poderá, junto aos alunos, discutir a composição desta tela, mostrando 

todos os elementos que compõem a história e que auxiliam na interpretação e significação do 

enredo, por se tratar de uma estrutura de um “painel de nave ou avião”. 

 

2ª etapa 

A sugestão é propor uma roda de conversa, em que os alunos sejam levados a refletir e 

discutir sobre as diferentes construções criadas e as possíveis motivações, partindo das 

interpretações do texto e demais recursos da literatura eletrônica encontrados na obra. Nesta 

fase é importante que o professor traga alguns questionamentos, levando os alunos a 

perceberem a relevância dos elementos digitais na construção e desenvolvimento da obra, 

partindo da pesquisa que foi realizada na 1ª etapa. 

Os alunos precisam apresentar a história, observando como os enredos foram sendo 

construídos de forma diferentes, a partir das escolhas feitas – com a utilização de uma das 

ferramentas da literatura eletrônica. Além disso, destacar onde encontraram os elementos para 

a interpretação, evidenciando que os elementos do digital fazem parte da construção textual 

nesta obra digital. 

É importante que eles realizem, também uma análise das imagens, recebendo 

contribuição dos conhecimentos da Arte, focando nas diferentes linguagens que podem 

compor uma obra e percebendo a forma como podem ampliar o significado e interpretação do 

texto a ser lido. Nesta obra, em especial, a imagem final (do buraco negro) pode ser 

apresentada e questionada, para que os alunos tragam um pouco de sua impressão e 
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conhecimentos para a discussão. São elementos intermidiáticos, que fazem parte da 

construção do enredo, assim como os elementos verbais que constituem a história. 

Os discentes, com o auxílio do professor, poderão fazer um quadro comparativo, a 

partir de cada início da história (pelo acaso, pelo imutável, pelo flagrante, pela confissão ou 

pela despedida), apresentando os elementos que foram sendo encontrados nas partes lidas, até 

chegar ao final da leitura. Isso ajudará a perceber as características in media res (“no meio dos 

acontecimentos”), que traz a ideia de que a história não é narrada no início temporal da ação. 

Neste momento da atividade, o professor pode levar os alunos a refletirem: “Se fosse 

em ordem linear, qual seria a primeira ação que deveria acontecer no enredo (acaso, imutável, 

flagrante, confissão ou despedida)?”. Com isso, mostra-se que é possível começar por vários 

caminhos, resultando em um sentido e final diferente para a história lida. Nota-se que se o 

texto fosse linear, nesta obra estudada, a sequência iniciaria “pelo acaso” – “o primeiro 

encontro” -, tendo, após isso, a apresentação dos conflitos, até chegar na “despedida”. 

 

3ª etapa 

Durante a história são colocadas várias temáticas que podem ser discutidas, fazendo 

uma relação com a disciplina de Filosofia, como o amor, a saudade, o abandono etc. Nesta 

perspectiva, seria pertinente trazer filósofos que discutem a definição e levam à reflexão 

acerca do amor, como Aristóteles, Platão, Voltaire etc. Além disso, é possível utilizar esta 

introdução para apresentar filósofos como Vilém Flusser, que fala sobre as relações humanas 

na era digital, possibilitando, ainda, a partir disso, trazer a temática para a realidade cotidiana 

dos alunos, de maneira acessível aos alunos, verificando o nível de maturidade deles para que 

entendam o que está sendo trabalhado. 

 

Indicações de texto para o professor: 

 A Justiça e o Amor em Aristóteles. Disponível em: 

<http://www.eses.pt/usr/ramiro/docs/etica_pedagogia/Justi%C3%A7a_amor_A

rist%C3%B3teles.pdf>. 

 Amor platônico – Disponível em: 

<https://brasilescola.uol.com.br/filosofia/amor-platonico.htm>. 

É possível, ainda, utilizar charges como: 

 

http://www.eses.pt/usr/ramiro/docs/etica_pedagogia/Justiça_amor_Aristóteles.pdf
http://www.eses.pt/usr/ramiro/docs/etica_pedagogia/Justiça_amor_Aristóteles.pdf
https://brasilescola.uol.com.br/filosofia/amor-platonico.htm
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(Disponível em: <https://guiame.com.br/nova-geracao/charges/charges-alem-da-agua-esta-

faltando-o-amor.html>) 

 

Propor, inclusive, que as análises dos temas sejam realizadas a partir das imagens que 

foram utilizadas na construção da obra, gerando uma interpretação do uso e importância das 

imagens como complemento ao texto, ampliando o seu significado. 

As temáticas podem ser tratadas de forma que faça uma relação com a realidade da 

sociedade atual, buscando a experiência individual dos educandos e o momento vivenciado. 

Isso possibilitará, também, que o significado e compreensão do conceito de amor seja 

refletido e ampliado pelos alunos. 

Após essa explanação, o professor pode auxiliar os alunos a perceberem como cada 

elemento utilizado influenciou e auxiliou no desenvolvimento da leitura e a produção de 

sentido trazida com o emprego das diferentes linguagens verificadas nesta obra. 

Lembre-se de que é importante que o professor acompanhe esta etapa, instigando os 

alunos a observarem não só a linguagem verbal, mas, também, a não verbal, como parte 

importante da construção de uma obra literária digital. Precisa-se focar também na definição e 

explicação do que é linear e não-linear, para que os alunos consigam realizar esta reflexão e 

produção final. 

Com isso, a associação entre os diferentes assuntos enfocados na obra auxiliam na 

constituição da perspectiva rizomática, já que deixam de ser tratadas hierarquicamente ou de 

forma linear pelo professor. Ao invés disso, os alunos são suscitados a trazerem suas 

experiências, fazendo com que os saberes sejam entrelaçados, gerando novos saberes e 

garantindo um conhecimento significativo. 

 

Avaliação 

Além da avaliação diagnóstica e contínua que deve ser realizada ao longo das etapas, o 

professor pode utilizar a análise das imagens, a pesquisa inicial e observação do caráter não-

linear da obra como forma de avaliação formativa, fazendo considerações relevantes ao 

https://guiame.com.br/nova-geracao/charges/charges-alem-da-agua-esta-faltando-o-amor.html
https://guiame.com.br/nova-geracao/charges/charges-alem-da-agua-esta-faltando-o-amor.html
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material criado pelos alunos e propondo reescrita e/ou exposição oral, para que todos possam 

contribuir na construção do conhecimento, pensando no saber coletivo. 

 

4.3 ENIGMA 

 

A obra digital Enigma, da Tainá Camila dos Santos (Mestranda em Estudos da 

Linguagem pelo Programa de Pós-graduação em Estudos da Linguagem - PPGEL, da 

Universidade Federal de Goiás – UFG), foi vinculado no site em 2019. Possui um formato de 

hiperconto e foi criado pela autora durante uma pesquisa de Prolicen-IC, vinculada ao projeto 

Gêneros do discurso, multissemioses e multiletramentos: interfaces teórico-práticas, sob 

orientação da professora Anair Valênia Martins Dias (UFG- Regional Catalão) com fomento 

da CAPES. 

Por se tratar de um hiperconto, possibilita uma interação entre o leitor e a obra, de 

forma bastante diferenciada, fazendo com que se explore os espaços da tela com o mouse, 

incentivando os sentidos, curiosidade e imaginação. Durante a leitura, são colocadas frases 

como “Descubra novas janelas, Faça suas escolhas”, etc., gerando, ao leitor, essa 

possibilidade de escolha e de diferentes experiências durante a sua leitura.  

A literatura tradicional, normalmente, se concentra mais no texto, ou nos casos de 

literatura infantil e juvenil, no conjunto entre texto e imagem. Neste gênero literário, 

apresentado pela obra Enigma, o indivíduo passa a lidar com outros elementos, que vão além 

do tradicional, como o som, vídeo, cliques, interatividade etc., permitindo as diferentes 

linguagens que são integradas no ciberespaço. 

Ao clicar na obra, há uma tela, com fundo musical, que convida o leitor a seguir. Nesta 

primeira tela, representada na figura 5, já há elementos intertextuais, como a frase “Decifra-

me ou te devoro”, que remete, junto ao título Enigma, ao significado e imagem do labirinto, 

que aparece ao fundo.  

A representação do labirinto, trazida pela mitologia, com seus movimentos circulares, 

que levam as pessoas ao seu núcleo, geram a ideia de percorrer caminhos, entre luz e sombras, 

com o objetivo de desorientar quem o acessa, por meio de entradas e saídas variadas. Já o 

Enigma, nesta composição, coloca a ideia de algo que deverá ser decifrado, algo misterioso e 

que ainda está incompleto. E essas simbologias são utilizadas no enredo, para dar um teor de 

suspense à história contada. 

 

 



81 

 

 

 

Figura 10: Tela inicial da obra digital Enigma, no site Literatura Digital 

 

Fonte: Captura de tela do site Literatura Digital21 

 

Após iniciar a trama, com um clique na tela, são apresentadas algumas instruções 

sobre o gênero literário que está sendo trabalhado na obra e apontando para o início da leitura 

– “Comece o enigma”. Na sequência, será proposto, a cada clique, a construção de uma 

história, partindo da experiência e curiosidade do leitor, com uma diversidade de palavras, 

imagens, animações, sons e movimentos (características da literatura hipermidiática), que vão 

direcionando a várias possibilidades de formação desta mesma história. 

A obra mescla texto verbal, som e imagem, juntamente à interferência do leitor, que 

vai escolhendo o próximo passo, até chegar a uma das possibilidades de final da história, 

propostas pela autora da obra.  

A história inicia descrevendo a imagem de uma mulher que acorda em um local 

desconhecido, lembrando de uma mensagem misteriosa que remetia a sua irmãzinha, um 

labirinto e sua mãe. Neste momento, o leitor recebe o primeiro enigma a ser decifrado – “O 

que é? O que é? Existo, mas não posso ser visto. Quer encontrar Júlia? Me veja.” O leitor 

deve clicar nesta frase para dar prosseguimento à narrativa. Assim, na próxima tela, inicia um 

diálogo, como se fosse a lembrança; como se estivesse voltando no tempo, para explicar a 

primeira cena do enredo. 

O Senhor Aurélio e sua esposa Dona Mônica, primeiros personagens mencionados na 

trama costumavam vigiar a casa de Luíza, protagonista da história, que se sentia muito 

incomodada. O casal justificava que vigiava as casas para protegê-los da “coisa”, um monstro, 

                                                 

21 Disponível em: < http://www.literaturadigital.com.br/>. Acesso em: 04 jul. 2019. 

http://www.literaturadigital.com.br/
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que os rodeavam e que havia causado o massacre no labirinto. Luíza entrou em casa, mas 

ficou espiando o casal. Apesar de não acreditar, ficava curiosa com a situação paranormal. 

Neste momento da história, o leitor precisa clicar na imagem que aparece ao lado, 

representada por dois olhos, aparentemente de um animal. Isso faz com que volte à tela 

anterior, como se fosse, apenas uma explicação sobre a existência dos vizinhos, relacionando 

ao enigma no qual o leitor clicou. Ao voltar à primeira tela, para dar sequência à história, é 

necessário clicar na fala “Mãe, Mãe, Mãe! Socorro, mãe!”, conforme ilustrado na figura 11.   

 

Figura 11: Início da história. Tela, na qual o leitor poderá decifrar o enigma colocado ou seguir a leitura, 

clicando na opção com letras maiúsculas. 

 

Fonte: Captura de tela do site Literatura Digital22 

 

A partir desta tela, a história se passa com Cecília e Júlia no quarto. Cecília está com 

medo, trancada no escuro de seu quarto; e Júlia tenta convencer a irmã de que aquele labirinto 

que ela via da janela do quarto era apenas um local abandonado. Cecília alerta a irmã sobre o 

perigo de ser pega, relatando que esse medo não é por influência dos vizinhos, mas que ela 

“sentiu”. 

Ao final desta parte do texto, aparece, ao leitor, mais um enigma a ser decifrado, para 

dar sequência à história. Com a resposta do enigma – “O que é o que é? Pode te dar luz, mas 

também pode te dar escuridão...”, o leitor consegue saber o local para clicar e seguir a história 

– “a imagem da janela”, na parte direita da tela. 

                                                 

22 Disponível em: < http://www.literaturadigital.com.br/>. Acesso em: 04 jul. 2019. 

http://www.literaturadigital.com.br/
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Luíza chega e percebe que faz um certo tempo que não vê a filha Júlia. Preocupada, 

vai ao quarto de Cecília para obter informações. Ao chegar, encontra a menina encolhida. Ao 

questionar a filha mais nova, ela relata que a irmã está no labirinto. Com isso, é dado ao leitor 

duas opções para seguir a história, questionando de como a mãe reagiu a esta informação. 

A partir da escolha realizada, o indivíduo pode mudar o percurso e conhecer vários 

elementos que são apresentados, tendo-se, assim, um texto não convencional, em que a 

palavra ganha um reforço de elementos sonoros, visuais, audiovisuais e digitais, para se 

fortalecer como linguagem verbal. 

 Se o leitor clicar na primeira opção, que leva a mãe esperar mais um pouco, devido à 

filha gostar de explorar os locais, o leitor é levado a uma tela com a mensagem “Xeque mate” 

– remetendo ao fato de que o leitor não decifrou o enigma e, portanto, “perdeu o jogo”. Nesta 

tela, o desenrolar da história revela que os vizinhos, desesperados, chamam a mãe da garota, 

informando que sua filha Júlia está morta. Ao final da tela, aparece uma justificativa, 

informando que, se a mãe tivesse tido alguma atitude, o final seria outro. 

Porém, se o leitor clicar na segunda opção, é levado à ação da mãe, que procura sua 

filha Júlia, com a ajuda de Cecília (a filha mais nova). Elas vão ao labirinto e, na entrada, 

encontra uma placa com a mensagem “Decifra-me ou te devoro”, remetendo ao mito da 

Esfinge, que, na mitologia grega, era um monstro com corpo de leão e rosto de mulher, que 

afligia a cidade de Tebas. A Esfinge trazia aos homens um enigma, que parecia indecifrável – 

responder: “Que animal anda pela manhã sobre quatro patas, a tarde sobre duas e a noite sobre 

três?”. Até que Édipo, filho de Laio, enfrenta a Esfinge e consegue decifrar o enigma. Com 

isso, a Esfinge sofre enorme frustração e joga-se em um precipício. Essa história do mito da 

Esfinge é utilizada, na obra, como mais um intertexto, trazendo o “monstro” da Esfinge como 

algo que está gerando temor na cidade, por meio de um labirinto, que atrai as pessoas e, ao 

não conseguirem decifrar o enigma, somem de uma maneira misteriosa. 

Neste aspecto, é possível notar um caráter intertextual, apontando que “cada obra 

surge como uma nova voz (ou um novo conjunto de vozes) que fará soar diferentemente as 

vozes anteriores, arrancando-lhes nova entonações” (MOISÉS, 1978, p. 63). Assim, solicita-

se que o leitor tenha um conhecimento prévio ou que faça uma pesquisa acerca da temática, 

para que tenha melhor e mais aprofundada compreensão do que está sendo lido. 
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Figura 12: Tela com enigma e duas possibilidades para seguir a história 

 

Fonte: Captura de tela do site Literatura Digital23 

 

 Dando sequência ao enredo, o vizinho chega em frente da casa Luíza e explica à 

mulher que o labirinto foi batizado de Esfinge, pela família egípcia que construiu o local, e 

que o monstro que lá reside devoraria a todos que não cumprissem os enigmas. O vizinho 

empenha em alertar a mãe das garotas sobre o perigo, mas ela, apesar do medo demonstrado 

por sua outra filha (Cecília), decide procurar Júlia antes de anoitecer. Consegue liberar a 

entrada, tirando os arames e se depara com a escultura de uma Esfinge. 

Neste momento, o leitor é convidado a entrar no labirinto, por meio de uma imagem 

da entrada. Ao clicar na imagem, a história dá sequência. Júlia, a filha desaparecida, que está 

caminhando de um lado para outro, se depara com um labirinto muito maior do que 

imaginava. Caminha para lados diferentes, mas parecia chegar sempre ao mesmo local. Luíza, 

mãe de Júlia, teve a ideia de levar a filha mais nova, Cecília, na tentativa de encontrar um 

caminho. Cecília, então, indicou um caminho possível, mas tiveram que passar por cima de 

um muro. Ao colocar a filha mais nova (Cecília) na frente, viu-a ser puxada e, logo, se lançou, 

ficando de frente com uma pessoa, que era o sr. Aurélio, vizinho de Luíza, que dizia estar 

procurando sua esposa. Ela fica desconfiada, mas acaba se compadecendo com a situação, 

acreditando que aquele senhor está em busca de sua esposa, perdido naquele labirinto 

também. Assim, o leitor recebe duas opções para que Cecília e Luiza possam seguir. Terá que 

escolher uma para dar prosseguimento à narrativa. 

                                                 

23 Disponível em: < http://www.literaturadigital.com.br/>. Acesso em: 04 jul. 2019. 

http://www.literaturadigital.com.br/
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Ao clicar na opção “Luíza, mesmo insegura, achará melhor ficarem todos juntos, por 

isso seguirá o vizinho Aurélio”, chega a mensagem de “Xeque mate” (trazendo a imagem do 

xadrez, ação que representa o ataque decisivo ao rei, peça mais importante do jogo, sem 

qualquer possibilidade de defesa ou fuga), informando que a escolha do caminho errado a 

levaria à morte: primeiro da filha Cecília e depois dela. Se clicar na opção “Luíza não seguirá 

o vizinho e vai seguir sozinha com a filha” o leitor é levado à cena de Luíza, que resolve 

seguir um caminho diferente do vizinho, por não confiar na sua postura. Ela parte, junto à 

filha Cecília, tentam achar o “centro” do labirinto, pois, conforme a história, é o local de 

chegada e de recompensa; lugar onde se poderá conseguir a liberdade e fuga daquele labirinto. 

Em seguida, há a instrução “Vire à direita para continuar” e uma imagem de um 

labirinto, com a possibilidade de clicar nos dois lados – direita e esquerda. Ao optar para virar 

à direita, como indicado na frase, aparece a mensagem “Xeque mate” – indicando o fim do 

jogo. Alerta que houve um excesso de confiança, e informa que as três ficarão perdidas até a 

morte. Ao optar para virar à esquerda, é descrita a cena de Júlia, presa, com algumas lesões, 

olhando a noite e pensando em sua mãe. 

Aparece mais um enigma ao leitor, sendo que a resposta é o local onde clicar, para 

seguir com a história. Luíza segue na busca, nervosa por estar cada vez mais escuro, pelas 

horas que passaram. Para, reflete e percebe que quase tudo está escuro, mas há alguns locais 

iluminado pela luz do luar e percebe que decifrou o enigma. 

São apresentadas, neste momento, as duas opções. Se clicar na primeira, aparece a 

mensagem de que o leitor conseguiu desvendar o enigma (figura 13). A frase “não há luz sem 

escuridão” remetia ao fato de que ela deveria seguir pela escuridão para encontrar sua filha 

(que era a luz). A Esfinge se abre e ela encontra Júlia e voltam para casa. Agora, se o leitor 

clicasse na segunda opção, apareceria a mensagem de “Xeque mate” (figura 14), informando 

que não havia decifrado o enigma e que, por isso, a mãe e as filhas ficariam no labirinto e 

teriam um final trágico.  

Na tela seguinte, há uma sequência da história, mostrando que, enquanto ocorre todo 

esse desenrolar da trama, o casal de vizinhos degustava um delicioso jantar, dando a 

impressão de que eles faziam parte deste mistério e dos sumiços daqueles que não 

desvendavam o enigma, já que, em algumas partes da leitura, tem-se a impressão de que eles 

incentivam as pessoas a entrarem no labirinto. 
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Figura 13: Final com o desvendar do enigma. 

 

Fonte: Captura de tela do site Literatura Digital24 

 

Figura 14: Um dos finais não satisfatórios, com a explicação. 

 

Fonte: Captura de tela do site Literatura Digital25 

 

Com esse formato de texto, tem-se a possibilidade de o leitor voltar ao início da 

história e realizar outra sequência de leitura, levando-o a repensar o enredo e gerando uma 

nova interpretação e significação, já que “[...] a hipertextualização multiplica as ocasiões de 

produção de sentido e permite enriquecer consideravelmente a leitura” (LÉVY, 1996, p. 43). 

Como é trabalhada a ideia de “enigmas”, a história tem um caráter de bastante suspense, 

tentando despertar um maior cuidado e análise ao selecionar o próximo passo. Com isso, 

consegue-se uma quebra de linearidade da história, interatividade do leitor-obra, entre outros 

elementos, criando e recriando diferentes narrativas, além de possibilitar a ampliação das 

                                                 

24 Disponível em: < http://www.literaturadigital.com.br/>. Acesso em: 04 jul. 2019. 
25 Disponível em: < http://www.literaturadigital.com.br/>. Acesso em: 04 jul. 2019. 

http://www.literaturadigital.com.br/
http://www.literaturadigital.com.br/
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referências e possibilidades de leitura, dentro do acesso a obras literárias, tanto na questão 

performática, quanto na interpretativa. 

Por se tratar de uma obra que nasce no digital, permite a quebra de linearidade, 

trazendo uma estrutura com diversas conexões, aproveitando as ferramentas da tecnologia 

para potencializar a história e garantir a interatividade do leitor com a obra, com uma 

performance online (HAYLES, 2009).  Assim, Enigma é uma obra produzida para a mídia 

digital, trazendo essa interatividade e possibilidade de manipulação, proporcionando 

diferentes experiências, de acordo com as escolhas realizadas pelo leitor. Há, também, uma 

ampliação das referências e possibilidades de leitura, gerando uma ressignificação da 

compreensão do leitor. 

Em todas as telas, durante a leitura, há um fundo preto, cor associada à morte, ao mal e 

ao mistério, além de representar o medo e o desconhecido com a escuridão das telas. Além da 

cor, há o texto verbal, algumas imagens, as opções/enigmas escritas em vermelho ou em 

outras cores de destaque, um som de fundo e, acima da tela, a mesma frase da tela do início da 

história “Não há luz sem escuridão”, compondo os elementos constituintes do enredo que será 

lido. Todos as informações apresentadas compõem o enredo proposto e dão dicas ao leitor, 

para que consiga decifrar o enigma principal e chegar ao final pretendido. 

O som, em especial, possui grande influência e representatividade durante a leitura, 

sendo capaz de gerar maior suspense e tensão, alterando o sentido da leitura, pois a 

experiência do leitor, com e sem o som, é consideravelmente diferente. Trata-se de um fundo 

musical instrumental, que vai alterando o volume (para mais e para menos), trazendo uma 

sensação de angústia durante a leitura, chegando a interferir na compreensão e interpretação 

da leitura, por fazer com que o indivíduo tenha sensações semelhantes à de quem está perdido 

em um labirinto ou em um momento de grande tensão e suspense.  

Dessa forma, esta obra traz uma configuração intertextual e hipertextual, 

apresentando, ao leitor, diferentes possibilidades de construção do enredo e fazendo com que 

reflita sobre os textos que estão referenciados durante a trama, conforme apresentado 

anteriormente nesta análise. Isso enriquece ainda mais a leitura, por proporcionar uma 

ampliação do conhecimento e propor uma busca pelas referências colocadas. O indivíduo, 

assim, é levado a uma leitura por camadas, podendo realizar um aprofundamento no 

entendimento da história, dialogando com outros textos e possibilitando que diferentes 

temáticas sejam acrescentadas. Na obra impressa já se tinha essa mesma estrutura, e em 

ambas as plataformas (digital ou impressa), esse aspecto dependerá da construção textual e da 

forma estética que serão trabalhados os recursos, de forma que potencialize o enredo. 
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3.3.1 Sugestão de atividade com a obra: ENIGMA (7º e 8.º anos - Ensino Fundamental 

II) 

 

Gênero textual: hiperconto 

 

Conteúdo: Literatura eletrônica; Interpretação de Texto; Hiperconto (estrutura e 

características). 

 

Habilidades 

 Difundir novas ideias, propostas, obras ou soluções por meio de diferentes linguagens, 

mídias e plataformas, analógicas e digitais. 

 Analisar a estrutura e funcionamento dos hiperlinks em textos literários produzidos no 

ciberespaço e vislumbrar possibilidades de uma escrita hipertextual. 

 Levantar e testar hipóteses sobre a organização, o funcionamento e/ou os efeitos de 

sentido de enunciados e discursos materializados nas diversas línguas e linguagens 

(imagens estáticas e em movimento; música; linguagens corporais e do movimento, 

entre outras). 

 Apresentar argumentos e contra-argumentos coerentes, respeitando os turnos de fala, 

na participação em discussões sobre os diferentes temas. 

 Compreender a estrutura e elaboração de diferentes gêneros textuais, em especial do 

artigo de opinião, e sua função social. 

 

Objetivos: 

 Conhecer diferentes linguagens dentro do contexto da sociedade tecnológica em que 

os educandos estão inseridos; 

 Analisar a estrutura e características do gênero textual hiperconto; 

 Reconhecer as ferramentas digitais utilizadas na construção desta obra; 

 Estabelecer relações entre a leitura e a interpretação de produções literárias e a 

compreensão dos problemas e das transformações sociais nos diferentes momentos 

históricos; 

 Refletir sobre as referências encontradas na obra - intertextualidade. 
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Público-alvo: 7º e 8º anos (Ensino Fundamental II) 

 

Contextualização 

 

 O hiperconto é um gênero textual digital, que surge trazendo as características do 

conto tradicional, mas possibilitando uma ampliação de interação com o texto, fazendo com 

que o leitor escolha o caminho a ser seguido durante a construção do enredo, chegando a 

diferentes finais. 

 Conforme apresentado por Spalding (2009): 

 

O texto, naturalmente, ainda deve ser o cerne do hiperconto, preservando seu caráter 

literário. Mas um bom hiperconto será capaz de aproveitar as ferramentas das novas 

tecnologias para potencializar a história que conta da mesma forma que os livros 

infanto-juvenis, por exemplo, têm se utilizado da ilustração. Imagens, em 

movimento ou não, áudios, hiperlinks, interatividade e quebra da linearidade são 

apenas algumas das possibilidades do hiperconto. Claro que um bom hiperconto não 

precisa utilizar todos esses recursos ao mesmo tempo, assim como há filmes 

belíssimos sem efeitos especiais. Mas também não podemos deixar de perceber que 

um conto de Borges simplesmente digitado e publicado na internet não passará a ser 

um hiperconto ou um exemplo de literatura digital apenas por estar na internet, e sim 

continuará sendo um belo conto de Borges. 

 

 

 É, portanto, uma narrativa curta e, normalmente, não apresenta uma linearidade no 

desenvolvimento da história, apresentando múltiplos desfechos e interação com outras mídias. 

Assim, essa versão digital do conto tradicional preserva a narratividade, intensidade, tensão, 

ocultamento etc., mas sem deixar de lado o caráter literário do texto. Em sua construção são 

utilizados recursos multimodais digitais, com a finalidade de produzir efeitos de sentido, 

como, por exemplo, com o emprego de imagens em movimentos, áudios, hiperlinks etc., que 

possibilitam a interatividade e a quebra de linearidade. E esses aspectos fazem com que o 

texto apresentado no hiperconto associe-se às tecnologias “[...] para possibilitar ao leitor 

participar do enredo de forma interativa, através de hiperlinks, que mobilizam e exploram 

vários recursos digitais” (ROJO, 2012, p. 101-102). 

 A partir do trabalho com essas obras e gêneros textuais digitais tem-se a possibilidade 

de aproveitar as ferramentas tecnológicas, potencializando a história que é contada, da mesma 

maneira que os livros infantojuvenis têm realizado com o uso da ilustração. 

  

Motivação 
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 Iniciando a ambientação, é proposto, primeiro, passar aos alunos o vídeo com a 

explicação do enigma da Esfinge. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=3BfDbA-tMDI>, para que os alunos compreendam o 

jogo que será realizado. 

 Após isso, em grupos, brincar com jogos de enigmas, para que os alunos 

compreendam a estrutura e aplicação. Há duas possibilidades de fácil acesso, para a realização 

desta atividade: 

 Livro Decifra-me ou te devoro – jogos e enigmas para o Ensino Fundamental – esta 

obra traz algumas dinâmicas, jogos e atividades, a serem utilizadas em sala de aula, 

que auxiliarão o docente na construção do conhecimento. 

 Livro 79 jogos e enigmas Lógicos – obra digital, com jogos de lógica e inteligência, 

disponível em: <https://mandirituba.pr.gov.br/wp-content/uploads/2020/04/79-

jogos.pdf>. 

 

Desenvolvimento 

1ª etapa 

Após a motivação inicial, leve os alunos para acessarem a obra Enigma, propondo um 

trabalho em duplas, e solicitando que os alunos anotem o caminho que foi escolhido durante a 

construção da leitura. A proposta em dupla possibilitara que um fique responsável pelas 

anotações das escolhas e o outro conduza a narrativa. Posteriormente, eles podem trocar o 

papel: quem fez a anotação, agora conduz a narrativa; e quem conduziu a narrativa, faz as 

anotações, para que possam discutir acerca das escolhas e construírem um caminho diferente 

para a leitura do enredo. 

É importante que eles já apontem aspectos que auxiliarão na interpretação textual e os 

recursos tecnológicos que foram utilizados nesta obra. Por meio de alguns questionamentos 

durante a leitura, o professor poderá levar os alunos a interpretar as cores e seus significados, 

o som, a música, enfim, qual o efeito de sentido que produz no texto. Por exemplo, qual é a 

importância da imagem neste momento? As cores estão influenciando na interpretação do 

texto? Há diferença na experiência gerada pela leitura com e sem o som ligado? 

Os alunos perceberão que cores mais fortes, como o preto, representa o suspense e o 

perigo que é demonstrado no enredo da obra. Além disso, eles perceberão a representatividade 

das imagens, que ampliará o conhecimento intertextual que eles precisarão desenvolver, para 

que chegue a uma interpretação e compreensão mais completa e aprofundada.  

https://www.youtube.com/watch?v=3BfDbA-tMDI
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A música precisa ser destacada, pois é bastante significativa, ampliando a sensação de 

suspense trazida pelo enredo. Os alunos vão conseguir sentir a diferença, ao experimentar a 

leitura com e sem este elemento, relatando a sensação e significado construído pela inserção 

da linguagem musical, combinada com a leitura textual e demais elementos visuais (não 

verbais) que compõem a história. 

Assim, é importante que o professor acompanhe o desenvolvimento dessas anotações, 

para instigar e questionar os alunos, sempre que necessário, fazendo com que eles percebam 

as características constatadas pelo grupo. 

Após o exercício de leitura, proponha uma roda de discussão, para que os alunos 

possam apresentar os diferentes caminhos e finais da obra, refletindo sobre possíveis 

estratégias utilizadas pelo autor, para que o leitor chegasse a determinado final. Cada aluno ou 

dupla deverá apresentar, ao grupo, as informações e anotações que realizou durante a leitura, 

notando a diferença entre as diferentes estruturas lidas nesta mesma obra. 

Nesta etapa, a leitura, observação, reflexão e interpretação devem ser exercitadas, 

evidenciando como os alunos podem fazer a análise de uma obra literária e como as 

ferramentas tecnológicas podem auxiliar na prática da literatura. 

A análise de uma obra literária, como está apresentada, necessita considerar os 

aspectos estéticos que a constitui, percebendo suas características de texto literário, junto a 

uma orientação efetiva do professor, ao trazer as principais temáticas da obra, auxiliando na 

observação e construção dos alunos. Para que isso seja efetivado, o professor pode mencionar 

as características do hiperconto e questionar onde elas foram encontradas e em que medida 

interferiam ou auxiliavam no processo de leitura. 

A ideia é que o discente tenha atenção nos recursos que foram encontrados, pois são 

elementos que fazem parte da vivência de muitos. É importante que eles percebam como se dá 

o uso da intermidialidade e o quanto isso auxilia na construção estética do texto. Na obra aqui 

trabalhada, os recursos multimidiáticos trazem uma confirmação da intertextualidade e 

contribuem, potencializando o texto e auxiliando na interpretação do enredo. 

 

2ª etapa 

Agora, partindo da análise da obra digital estudada, solicite que os alunos apontem 

influências e referências que apareceram durante a leitura, propondo uma leitura e 

interpretação intertextual e, posterior, uma pesquisa acerca das histórias que apareceram. 

Para que a aula fique mais dinâmica, o professor pode providenciar textos 

informativos ou obras literárias que contenham e expliquem o mito da Esfinge e do 
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Minotauro, trazendo também o mito de Dédalo e Ícaro, propondo que os alunos façam uma 

relação destes mitos com o mistério que foi apresentado na obra digital. 

O professor poderá iniciar, questionando os alunos acerca de conhecimentos prévios 

sobre estes mitos, inclusive, deixando que eles contribuam com pequenas informações que 

tenham sobre a imagem da Esfinge, do Minotauro e do labirinto. 

 

Indicações ao professor: 

Para ampliar as informações trazidas aos alunos, nos sites Brasil Escola e InfoEscola 

há explicações bem simples do Mito da Esfinge, que poderão auxiliar no desenvolvimento e 

compreensão deste tema: 

 Brasil Escola - Disponível em: 

<https://brasilescola.uol.com.br/mitologia/esfinge.htm#:~:text=Esfinge-

,Mitologia,afligia%20a%20cidade%20de%20Tebas.&text=Isso%20ocorreu%20at%C

3%A9%20que%20%C3%89dipo,necessita%20de%20bengala%20na%20velhice.%E2

%80%9D>. 

 InfoEscola - Disponível em: <https://www.infoescola.com/mitologia/esfinge/>. 

Além dos textos, o professor poderá levar algumas imagens de domínio público, para 

que os alunos possam observar e relacionar ao que foi descrito durante a história. 

Há, também um documentário Enigmas da Esfinge que poderá ser exposto aos alunos, 

buscando maior compreensão, já que ferramentas visuais ampliam e confirmam as descrições 

que foram acessadas anteriormente: 

 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=AEChah_cZV0>. 

Além disso há alguns sites com outros mitos: 

 Mito do Minotauro – Disponível em: <http://www.projetominotauro.com.br/o-

mito-do-minotauro/>. 

 Mito de Ícaro. Disponível em: 

<http://www.sabercultural.com/template/obrasCelebres/Icaro.html>. 

 Mito de Dédalo. Disponível em: 

<https://www.mitografias.com.br/2015/10/dedalo/>. 

Todos esses elementos auxiliarão os alunos a compreenderem a importância da 

intertextualidade na construção de uma obra literária, ampliando o significado e temas que são 

apresentados no enredo. 

https://brasilescola.uol.com.br/mitologia/esfinge.htm#:~:text=Esfinge-,Mitologia,afligia a cidade de Tebas.&text=Isso ocorreu até que Édipo,necessita de bengala na velhice.
https://brasilescola.uol.com.br/mitologia/esfinge.htm#:~:text=Esfinge-,Mitologia,afligia a cidade de Tebas.&text=Isso ocorreu até que Édipo,necessita de bengala na velhice.
https://brasilescola.uol.com.br/mitologia/esfinge.htm#:~:text=Esfinge-,Mitologia,afligia a cidade de Tebas.&text=Isso ocorreu até que Édipo,necessita de bengala na velhice.
https://brasilescola.uol.com.br/mitologia/esfinge.htm#:~:text=Esfinge-,Mitologia,afligia a cidade de Tebas.&text=Isso ocorreu até que Édipo,necessita de bengala na velhice.
https://www.infoescola.com/mitologia/esfinge/
https://www.youtube.com/watch?v=AEChah_cZV0
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A partir da estrutura e referências encontradas, pode-se realizar um trabalho 

interdisciplinar com Filosofia e História – trazendo explicações sobre a origem e interpretação 

do mito da Esfinge, além do conhecimento desta história e de atualidades sobre ela, fazendo 

com que o aluno reflita sobre o surgimento de mitos como os que foram trabalhados na obra 

estudada, e como influenciou no desenvolvimento da sociedade. Além disso, o professor pode 

induzir os alunos a perceberem a relação entre o mito da Esfinge, o som, as cores, o 

movimento com a interação do leitor a ter que fazer as escolhas, enfim, o sentido que é 

produzido, quais interpretações são suscitadas. Com isso, os conhecimentos trazidos pelos 

próprios discentes irão colaborar para que a abordagem seja mais interessante e a 

aprendizagem mais significativa, fazendo uma associação mais sólida entre os assuntos 

tratados, contribuindo, assim, para uma construção rizomática. 

 

3ª etapa 

Para o fechamento, solicite a produção de uma resenha da obra digital Enigma, de 

Spalding, em que os alunos irão discorrer sobre a obra e sua relação com o mito estudado na 

etapa anterior – mito da Esfinge -, fazendo com que eles reflitam sobre os conhecimentos que 

foram retomados e/ou adquiridos, proporcionando, a partir da obra digital, uma leitura mais 

completa e densa sobre a temática. 

Antes da produção textual, é importante retomar as principais características de uma 

resenha, apresentando, aos alunos, os elementos que devem compor seu texto, para que tenha 

a introdução, argumentação e conclusão. Além disso, pode orientar os alunos com relação à 

argumentação, estabelecendo que cada um apresentará, pelo menos, 2 argumentos que 

sustentem o texto que será produzido, colocando seu ponto de vista a respeito da obra digital. 

 

Avaliação 

 

A avaliação pode ocorrer em cada etapa, a partir da construção feita pelo educando ao 

longo do acesso à obra proposta e dos mitos pesquisados. Do mesmo modo, a produção 

textual e as pesquisas propostas podem ser avaliadas de maneira formativa. No caso da 

produção textual – resenha, sugere-se, após a análise e correção do professor, a solicitação de 

uma reescrita, buscando que os alunos verifiquem e desenvolvam melhor a estrutura textual, 

utilizando as informações e conhecimento construído durante a aplicação desta proposta 

didática. 
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4.4 EU NO COMANDO 

 

A obra literária digital Eu no Comando, criado em 2015, por Rodrigo Alves (jornalista 

e responsável pelo roteiro desta obra), da página do Globo Esporte, foi trazido para compor o 

site de Literatura Digital com a proposta de trazer a temática do futebol, que costuma ser bem 

recebida pelos alunos, para o desenvolvimento da leitura eletrônica. Trata-se de uma obra de 

ficção interativa, em que o leitor é convidado a ser o treinador de um clube de futebol da série 

A, do Campeonato Brasileiro, vivenciando as dificuldades e tendo 30 possíveis desfechos 

para sua atuação neste cargo – conquista, rebaixamento, vitórias, derrotas etc. 

Na tela inicial, o autor coloca uma breve explicação da proposta, questionando e 

convidando o leitor a participar deste desafio de ser o treinador de um dos clubes de futebol. 

Logo abaixo, são colocados os escudos de 20 times de futebol brasileiros, de diferentes 

estados (figura 15). 

 

Figura 15: Tela inicial da obra digital Eu no Comando, no site Literatura Digital. 

 

Fonte: Captura de tela do site Literatura Digital26 

 

Ao selecionar o time de sua preferência, o leitor é encaminhado a outra tela, onde já 

consta a informação de que está no comando do time, com o título na parte superior da tela 

“Eu no comando do (nome do time)”. Essa primeira ação já traz algumas das características 

da literatura eletrônica, possibilitando a interação e escolha dos caminhos seguidos para a 

construção da história que será acessada pelo leitor, fazendo com que o leitor se sinta parte da 

construção da narrativa. 

                                                 

26 Disponível em: < http://www.literaturadigital.com.br/>. Acesso em: 25 abr. 2020. 

http://www.literaturadigital.com.br/
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Para iniciar a história, o autor coloca uma primeira dificuldade, para que o leitor 

comece sua reflexão, junto à leitura, para o exercício deste cargo fictício. São expostas três 

opções de treinadores, de acordo com o perfil que julgue necessário ou mais adequado para 

esta função sugerida pela obra – treinador chefão, treinador paizão e treinador estudioso 

(figura 16). 

O leitor escolhe um dos perfis, para seguir a construção da história e da sua 

experiência como treinador de um conhecido time de futebol. 

 

Figura 16: Início da história, onde o leitor deve escolher seu perfil. 

 

Fonte: Captura de tela do site Literatura Digital27 

 

Ao escolher um dos perfis, é dada mais uma situação a ser resolvida, explicando a 

condição atual do time, e solicitando a primeira decisão no cargo de treinador, sempre na 

tentativa de melhorar o time e colocá-lo entre as primeiras posições da tabela do campeonato. 

Após a leitura desta etapa inicial, então, são colocadas duas opções. Trata-se, também, 

de uma das ferramentas da literatura eletrônica, que possibilita que o leitor faça parte da 

construção da história, utilizando suas preferências, experiências e conhecimentos, para seguir 

na leitura. 

Além deste recurso, a obra traz uma tela lateral, com a imagem de pessoas em um 

“boteco” (figura 17), simulando uma conversa de torcedores, para que o leitor tenha ideia do 

que esperam de suas ações dentro da função de treinador. Para isto, são utilizadas não só a 

                                                 

27 Disponível em: < http://www.literaturadigital.com.br/>. Acesso em: 25 abr. 2020. 

http://www.literaturadigital.com.br/
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imagem e o box, mas, também, o recurso do áudio, que poderá ser escutado, ampliando e 

contribuindo no desenvolvimento da história. 

 

Figura 17: Primeira parte da trama, com o desenvolvimento do enredo e as opções de sequência da leitura. 

 

Fonte: Captura de tela do site Literatura Digital28 

 

Quando o leitor realiza a escolha do caminho a ser seguido para a construção da 

história, surge nova tela com a continuação da situação e, ao final, sempre a posição do time 

na “tabela do brasileirão”, evidenciando se as escolhas estão sendo efetivas ou não para a 

melhora e sucesso do cargo e do time.  

A história segue, sempre com os recursos de texto, imagem, sons e opções a serem 

escolhidas, para participação da construção da história, criando um ambiente que simule uma 

real participação do leitor como treinador do time, apresentando situações de dificuldade e 

levando à reflexão para solução. 

Os desafios propostos ao leitor são colocados na descrição textual verbal, no 

questionamento representado pelos hiperlinks (que são as opções para seguir a leitura) e nos 

elementos midiáticos, que aparecem sempre ao lado do texto, trazendo alguma crítica ou 

elogio, que possa fazer com que o indivíduo reflita e, inclusive, seja influenciado nos 

caminhos que seguirá para a conclusão de sua leitura.  

 

 

 

                                                 

28 Disponível em: < http://www.literaturadigital.com.br/>. Acesso em: 25 abr. 2020. 

http://www.literaturadigital.com.br/
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Figura 18: Continuidade do texto, com os elementos de interação. 

 

Fonte: Captura de tela do site Literatura Digital29 

 

Após o término das opções e soluções escolhidas, chega-se a uma tela onde é indicado 

o “fim” da história, colocando qual foi o desfecho dentro do caminho que foi percorrido pelo 

leitor e a posição final do time, na competição, após as ações tomadas (figura 19). Isso faz 

com que possa se verificar se as escolhas foram adequadas e se a função de treinador foi 

desempenhada de forma satisfatória pelo indivíduo que participou da obra durante o ato de 

leitura. 

 

Figura 19: Final da história, com as informações de sucesso ou fracasso, a partir das ações selecionadas. 

 

Fonte: Captura de tela do site Literatura Digital30 

 

                                                 

29 Disponível em: < http://www.literaturadigital.com.br/>. Acesso em: 25 abr. 2020. 
30 Disponível em: < http://www.literaturadigital.com.br/>. Acesso em: 25 abr. 2020. 

http://www.literaturadigital.com.br/
http://www.literaturadigital.com.br/
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Mais uma vez, a opção pelo recurso do som enriquece a leitura, trazendo vozes e 

temas recorrentes do futebol, auxiliando na inserção do leitor na história criada, conseguindo 

gerar a sensação de real participação na conquista ou fracasso obtidos pelo time escolhido 

inicialmente. 

O som, a imagem e o movimento, nesta obra, são elementos que compõem a 

construção digital, mas que mantém a preocupação com as características linguísticas e 

estéticas de um texto literário, com a presença de trechos enxutos e ilustrações exuberantes 

que colaboram na composição do enredo, compondo a tela inteira e/ou parte dela. 

Durante todo o enredo, o autor utiliza um quadro na parte lateral direita da tela, com 

imagem e som (áudio), sempre simulando a conversa ou fala de alguém (torcedor, 

comentarista, briga entre os jogadores etc.), criando um ambiente mais real e gerando algumas 

experiências e sensações para a leitura. 

Esses recursos de imagens, áudios e vídeos, além do texto verbal, trazem o aspecto 

intermidiático para a obra, mostrando como cada um desses elementos possui uma 

representatividade na construção do enredo, sendo parte da produção textual e tendo um 

significado na construção da história. Nesta obra, o uso das cores não possui uma 

representatividade específica, sendo utilizada apenas para a manutenção de uma tela colorida, 

sem que tenha a predominância de uma delas na composição e interpretação do enredo. 

Com isso, tem-se uma experiência de leitura, atendendo a usuários que apresentam 

algumas exigências e expectativas ao acessarem essas ferramentas que fazem parte do seu dia 

a dia, com animações, multimídia, hipertexto e construções colaborativas. Além disso, as 

possibilidades colocadas na construção do enredo, fazem com que o leitor participe da história 

de uma forma mais atuante. Estruturas semelhantes já eram vistas na literatura impressa, que, 

com uma construção elaborada do texto, juntamente com imagens, notas de rodapé e leituras 

não lineares, utilizadas de forma adequada, contribuíam para a construção estética literária do 

texto, além de proporcionar uma potencialidade ao enredo.  

 

3.4.1 Sugestão de atividade com a obra: EU NO COMANDO (7º ao 9º ano - Ensino 

Fundamental II) 

 

Gênero textual: Narrativa ficcional interativa - conto 

 

Conteúdo: Estrutura de uma narrativa; Importância e influência dos elementos digitais na 

literatura; Interpretação e produção textual; Análise de imagens, áudios e vídeos. 
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Habilidades 

 Difundir novas ideias, propostas, obras ou soluções por meio de diferentes linguagens, 

mídias e plataformas, analógicas e digitais. 

 Participar de técnicas de compartilhamento de leitura/recepção de obras literárias/ 

manifestações artísticas, como rodas de leitura, clubes de leitura, eventos de contação 

de histórias, de leituras dramáticas, de apresentações teatrais, musicais e de filmes, 

cineclubes, festivais de vídeo, saraus, slams, canais de booktubers, redes sociais 

temáticas (de leitores, de cinéfilos, de música etc.), dentre outros. 

 Formular perguntas e decompor, com a ajuda dos colegas e dos professores, 

tema/questão polêmica, explicações e ou argumentos relativos ao objeto de discussão 

para análise mais minuciosa e buscar em fontes diversas informações ou dados que 

permitam analisar partes da questão e compartilhá-los com a turma. 

 Analisar a estrutura e funcionamento dos hiperlinks em textos literários produzidos no 

ciberespaço e vislumbrar possibilidades de uma escrita hipertextual. 

 Participar da construção e reconhecimento de diferentes estruturas textuais, analisando 

os elementos necessários para a sua composição. 

 

Objetivos: 

 Experienciar a leitura literária da obra digital; 

 Conhecer a estrutura de uma narrativa, em especial no meio digital; 

 Ser capaz de ajustar sua leitura a diferentes objetivos, considerando as especificidades 

dos gêneros e dos suportes; 

 Localizar informações (explícitas ou implícitas no texto), auxiliando na interpretação e 

produção textual; 

 Relacionar informações do texto e conhecimento do cotidiano; 

 Refletir sobre a relevância de imagens, áudios e vídeos na composição do enredo. 

 

Público-alvo: 7º ao 9º ano (Ensino Fundamental II) 
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Contextualização 

 

 A narrativa ficcional, na plataforma digital, mantém as mesmas características da 

narrativa já conhecida do meio impresso, em que o autor cria, em um contexto da imaginação, 

uma história contada pelo narrador e vivida pelos personagens que a compõe.  

 O texto possui uma estrutura composta pela apresentação (introdução da temática, com 

a presença de dados que serão necessários para a compreensão do enredo), pelo 

desenvolvimento ou complicação (momento em que aparecerá algum conflito, problema ou 

situação que deverá ser enfrentado pelos personagens), pelo clímax (ponto mais alto do 

conflito, gerando uma situação que levará a uma reflexão para sua solução) e pelo desfecho 

(quando há uma resolução ou saída para o conflito apresentado durante a história). 

 Esta narrativa ficcional, em especial no formato de conto, no ciberespaço, traz a 

possibilidade de entretenimento, reflexão, etc., fazendo com que o leitor participe da história, 

como se fosse um dos personagens construído, utilizando as ferramentas tecnológicas e os 

elementos digitais para o auxílio do desenvolvimento, escolhas, compreensão e interpretação 

do texto lido. 

 Nesta obra digital (Eu no Comando) em especial, a narrativa é elaborada de forma que 

o leitor faça parte do desenvolvimento e seleção dos fatos, impressionando-o como se fossem 

reais. Faz com que seja inserido a certas situações, que passam a serem aceitas como 

verdadeiras, de forma que ele se sente no papel de responsável pela solução ou melhoria do 

que está acontecendo no desenrolar do enredo. 

 Portanto, a narrativa, com a linguagem digital da rede, é constituída não só pelo texto e 

proposta de situações e/ou conflitos, mas, também, pela interatividade, hipertextualidade, 

multimídia e multilinguagens, solicitando a participação do usuário durante a leitura. “A 

‘página’, outrossim, torna-se uma topologia complexa que se transforma rapidamente de uma 

superfície estável para um espaço ‘jogável’, no qual o leitor é participante ativo” (HAYLES, 

2009, p. 29). Com isso, a narrativa ficcional interativa vai além da possibilidade de o leitor se 

conectar a vários textos, pois ele se torna uma espécie de personagem-jogador, sendo 

solicitado que realize escolhas e atividades, ampliando e aprofundando os recursos narrativos 

tradicionais. 
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Motivação 

 

 Para iniciar esta proposta, de forma que os alunos sejam inseridos na temática que será 

trabalhada, o professor poderá levar os alunos para assistirem ao desenho animado Futebol 

animal: Dreamkix, que conta a história de uma equipe de futebol que se une, fazendo um 

grande esforço, para conseguirem participar do maior evento esportivo internacional – o 

“Dream League”. 

 Outra opção ou complementar ao desenho, é utilizar algumas tirinhas que trazem 

ideias contrárias à paixão do futebol, contestando-a e levando a uma reflexão. Exemplos: 

 Futebol - Disponível em: <https://br.pinterest.com/pin/383720830723984300/>. 

 O futebol – Disponível em: <https://www.carlosherrero.com.br/tirinhas-de-futebol/>. 

 

Desenvolvimento 

1ª etapa 

Para iniciar as etapas de desenvolvimento desta proposta didática, levar os alunos para 

acessarem a obra digital Eu no comando, propondo uma leitura individual. Primeiro, 

apresentar a obra digital e relacionar com os textos motivadores trabalhados anteriormente. 

Em seguida, orientar os alunos a escolherem o time, bem como os caminhos e elementos que 

encontrarem na construção do enredo. Além disso, sugere-se que anotem as escolhas que 

forem realizando durante a leitura, para, posteriormente, em uma reflexão, compartilhar com a 

turma. 

Também pode-se sugerir que cada um registre o final a que chegaram, incluindo a 

classificação do seu time, já que se trata de uma história que fala do desempenho e resultado 

do trabalho de um treinador de futebol. Isso fará com que os alunos verifiquem possíveis itens 

ou escolhas que os levaram ao resultado, podendo retornar ao início, para nova leitura, outras 

escolhas e constatação de um novo final, decorrente da mudança desses elementos 

selecionados. O professor pode trabalhar os elementos digitais utilizados na construção do 

texto, para o desenvolvimento da leitura e interpretação do enredo.  

Durante a leitura e anotação, por parte dos alunos, o professor pode orientá-los, 

questionando acerca da forma de estruturação do texto (verbal e não-verbal) e como auxilia 

no preenchimento das lacunas deixadas pelo texto, no desenrolar do enredo. Isso fará com que 

os alunos façam o uso adequado dos elementos intermidiáticos para uma leitura mais ampla e 

profunda, dentro das camadas possíveis do enredo. 
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Propor, também, que a leitura seja feita mais de uma vez, para que os alunos percebam 

a diferença entre os resultados obtidos, de acordo com as escolhas que foram sendo realizadas 

a cada clique e na interferência dos elementos não-verbais durante a tomada de decisões e a 

sequência do enredo. Os alunos, assim, poderão retomar a mesma história, apenas mudando 

alguns caminhos escolhidos ou iniciá-la novamente, alterando todo o enredo, desde o início da 

leitura. 

 

2ª etapa 

Propor uma roda de conversa e discutir o resultado que obtiveram (final da história a 

que chegaram), se os recursos encontrados (áudio, vídeo e imagens) auxiliaram na construção 

e escolha dos caminhos, durante a leitura etc. Neste momento, é possível avaliar a ocorrência 

e relevância das ferramentas digitais no desenvolvimento e interpretação do texto, retomando 

a parte teórica analisada no início da primeira etapa. 

A partir das informações coletadas e discutidas no grande grupo, criar alguns 

questionamentos acerca do que fez o time fracassar ou obter êxito, pontos positivos e 

negativos que possam ter contribuído para o final da história lida, elementos digitais que 

auxiliaram no sucesso ou fracasso do time etc. 

Em seguida, o professor pode pedir para formar grupos de 4 alunos, solicitando que 

façam um quadro comparativo com esses aspectos (positivos e negativos), utilizando a 

comparação entre as histórias lidas. Este é um momento em que os alunos poderão trocar 

experiências e impressões, além de apontarem elementos que talvez não tenha sido percebido 

pelo outro. A ideia é que este quadro sirva de base para uma análise mais aprofundada do 

enredo, focando nos componentes da literatura eletrônica e na importância que eles têm 

dentro da construção de um texto literário. 

Sugestão de quadro: 

 

Time Aspectos 

positivos da 

história 

Aspectos 

negativos da 

história 

Resultado 

alcançado 

Recursos digitais 

encontrados durante a 

leitura 

     

     

  

A construção deste quadro tem o objetivo não só de registrar e fazer com que os 

alunos reflitam sobre a interpretação do texto, mas, também, de analisar recursos diversos, 

como vídeos e áudios de comentaristas e entrevistas, colocados no decorrer da história, que 
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aproximavam a leitura de uma situação real de jogo, auxiliando o leitor nas suas escolhas e 

trazendo variados elementos para a compreensão do texto e de sua intencionalidade, que, 

neste caso, relata a situação de um time de futebol durante um campeonato. 

 

3ª etapa 

Na primeira parte desta etapa, o professor poderá apresentar outros textos com a 

estrutura semelhante – narrativa ficcional – conto e com a mesma temática. 

Há alguns exemplos de narrativas que podem ser trabalhadas com os alunos, 

ampliando a prática de leitura e interpretação textual, ao mesmo tempo que se identifica e se 

discute sobre as características, estrutura e estética deste gênero textual literário. 

 1 drible, 2 dribles, 3 dribles: manual do pequeno craque cidadão (2014), de 

Marcelo Rubens Paiva;  

 Maluquinho por futebol (2010), do Ziraldo; 

 A decisão do campeonato (2010), de Ruth Rocha. 

 E-book - João quer ser o Messi: um livro infantil sobre futebol e inspiração 

(2018), de Pedro Manuel Ferreira. 

 E-book - Fora do Jogo: sete contos inéditos sobre futebol (2010), de Francisco 

Duarte Mangas, Jacinto Lucas Pires, João Tordo & 4 mais. 

 Time dos sonhos (2010), de Luis Fernando Veríssimo. 

 O caneco de prata (1986), de João Carlos Marinho. 

Essas obras poderão ampliar o repertório dos alunos, trazendo diversas perspectivas 

desta mesma temática e dando base para uma comparação e constatação da relevância e 

atrelamento dos elementos digitais que fazem parte da obra Eu no Comando. 

Como fechamento desta sequência didática, o professor poderá propor a construção da 

página esportiva de um jornal, com algumas notícias elaboradas pelos alunos – em formato 

impresso, mural ou digital. É importante verificar a disponibilidade da escola, para que esta 

página na internet seja construída e acessada por toda a comunidade escolar. 

Para esta construção, o docente, inicialmente, terá que apresentar a estrutura e 

elementos necessários para a construção de uma notícia, pedindo para que os alunos a 

elaborem a partir do que foi lido e vivenciado na obra Eu no Comando, em que eles eram os 

técnicos dos times escolhidos. Será um momento em que, além de técnicos, eles precisarão ter 

um olhar externo, de repórter, dando sequência ao aspecto de narrativa ficcional, aqui 

trabalhado.  



104 

 

 

 

Assim, será proposto que os alunos construam uma notícia ligada à história lida, 

considerando o desenvolvimento do time durante o campeonato e a atuação do técnico 

(leitor), bem como o resultado obtido pela equipe. Com isso, os alunos terão que verificar o 

que ocorreu (fatos) durante a leitura e atuar como um repórter esportivo, que irá noticiar algo 

que julgou importante e/ou relevante durante a atuação do time e do técnico. 

 

Indicações de textos para o professor: 

Há vários sites que podem ser utilizados como exemplo de notícias, inclusive focando 

em algo mais regional. 

 https://esportes.r7.com/lance/torcedores-especulam-transferencia-de-messi-

para-clubes-brasileiros-15082020#!/foto/1 

 https://esportes.estadao.com.br/noticias/futebol,empolgado-por-estreia-

vitoriosa-vasco-encara-o-sao-paulo-em-sao-januario,70003401331 

 https://globoesporte.globo.com/pe/caruaru-

regiao/futebol/times/central/noticia/central-renova-contrato-e-empresta-meia-

idevam.ghtml 

 

Sugestão de atividade extra: Para complementar o que foi lido na obra digital, propor um 

campeonato, onde sejam formados os times e demais personagens que apareceram no enredo 

(árbitro, técnico etc.). Acordar com os alunos se o campeonato será de futebol e de algum 

outro esporte que seja preferência da turma. Este momento propõe uma descontração, mas 

poderá ser aproveitada a temática, para uma atividade que inclua conceitos e atuação da 

disciplina de Educação Física; além de promover uma interação entre os alunos da turma  

Assim, na construção desta proposta pedagógica é possível realizar a 

interdisciplinaridade entre disciplinas da área de linguagens – Ed. Física (com a proposta do 

campeonato, regras esportivas etc., em que os alunos e professor de Língua Portuguesa 

atuarão em um momento de atividade física e interação com a turma), Língua Portuguesa 

(incluindo as temáticas de Literatura e Produção Textual), fazendo com que os alunos 

percebam que a construção do conhecimento pode ocorrer de forma significativa, trazendo, 

inclusive, aspectos e elementos do seu cotidiano, de forma lúdica e ativa, em consonância 

com a teoria. 

Além disso, a obra digital faz uma relação direta com as disciplinas de Educação 

Física e Ciências, possibilitando a reflexão acerca da prática esportiva como importante 

artefato social, nas diferentes fases da vida, incluindo a infância e a adolescência.  

https://esportes.r7.com/lance/torcedores-especulam-transferencia-de-messi-para-clubes-brasileiros-15082020#!/foto/1
https://esportes.r7.com/lance/torcedores-especulam-transferencia-de-messi-para-clubes-brasileiros-15082020#!/foto/1
https://esportes.estadao.com.br/noticias/futebol,empolgado-por-estreia-vitoriosa-vasco-encara-o-sao-paulo-em-sao-januario,70003401331
https://esportes.estadao.com.br/noticias/futebol,empolgado-por-estreia-vitoriosa-vasco-encara-o-sao-paulo-em-sao-januario,70003401331
https://globoesporte.globo.com/pe/caruaru-regiao/futebol/times/central/noticia/central-renova-contrato-e-empresta-meia-idevam.ghtml
https://globoesporte.globo.com/pe/caruaru-regiao/futebol/times/central/noticia/central-renova-contrato-e-empresta-meia-idevam.ghtml
https://globoesporte.globo.com/pe/caruaru-regiao/futebol/times/central/noticia/central-renova-contrato-e-empresta-meia-idevam.ghtml
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Todo esse percurso composto pelos livros e textos literários, atrelados a outros 

saberes, geram um diálogo, embasado pela perspectiva rizomática, que garante a ampliação de 

repertório de leitura do aluno e rompe a postura tradicional, trazendo um ensino 

transdisciplinar e uma aprendizagem significativa. 

 

Avaliação 

 

Os alunos serão avaliados durante cada etapa, considerando o envolvimento, atividade 

de leitura, interpretação textual e produções realizadas. Mesmo em atividades em que estejam 

atuando em grupos, é importante que cada educando seja visto em sua individualidade, além 

da perspectiva de atuação em equipe. 

Para uma avaliação formativa, o professor poderá considerar a prática da leitura e a 

interpretação, bem como a produção da notícia e atuação no campeonato, para as disciplinas 

que estão interligadas neste projeto. 

 

4.5 HIPERLENDAS MATO-GROSSENSES 

 

A obra literária digital Hiperlendas Mato-Grossenses, da autora Iraci Sartori dos 

Santos (mestre em Letras e escritora), foi criado em 2020, com a proposta de apresentar e 

trazer de forma interativa, lendas que já são conhecidas por muitas pessoas, retomando a 

cultura da região mato-grossense do Brasil. 

Na tela inicial, são colocadas as diversas hiperlendas que estão disponíveis para 

acesso, em uma tela que utiliza cores muito fortes, que chama a atenção do leitor – O 

Negrinho D’Água, A Cabeça do Pacu, Procissão das Almas, Uma Coisa Estranha, A Porca 

dos Sete Leitões, O Afilhado do Diabo, A Voz do Além, Não se Mata Tatu Assim, O Minhocão 

do Pari, O Lobisomem e O Jacaré Voador.  

Cada hiperlenda possui uma imagem inicial (figura 20) que remete ao tema que será 

tratado no texto. Além disso, nesta tela toca a música O vira, do Ney Matogrosso, 

complementando e ampliando as informações sobre as lendas da região mencionada. 
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Figura 20: Tela inicial da obra digital Hiperlendas Mato-Grossenses, no site Literatura Digital. 

 

Fonte: Captura de tela do site Literatura Digital31 

 

Observado essa primeira tela, já é possível notar o uso de elementos intermidiáticos, 

representados pelas imagens, que já trazem informações ao leitor, expondo a temática de cada 

lenda que será selecionada; os links, criados em cada imagem, que possibilitam que o 

indivíduo acesse o texto da lenda; as cores, que além de comporem cada imagem, predomina 

o azul (fundo da tela), que representa o céu e o mar, e é parte predominante da bandeira do 

Mato Grosso.  

A obra traz uma barra de opções, com informações adicionais sobre a autora, contato, 

blog (onde apresentam informações acerca do planejamento, o trailer, vídeo-poema, 

informações de sobre literatura digital etc., complementando o conhecimento sobre o tema e 

explicando a proposta desta obra) e a possibilidade de baixar o e-book com as lendas, para ser 

lido e trabalhado de forma interativa, construído por uma turma de 9º ano. Neste ebook, 

disponível para baixar, são apresentadas todas as hiperlendas que constam no site, mantendo 

as características de interatividade, participação, imagens, cores etc., que são originárias da 

literatura eletrônica. 

As acessar uma das lendas – O Negrinho D’Água -, tomada aqui como exemplo, o 

leitor é direcionado a uma tela, com imagens em movimento, auxiliando e trazendo outros 

elementos para a compreensão e interpretação durante a leitura, e simbolizando mais um 

elemento de intermidialidade desta obra. Esse recurso também gera, para o leitor, a sensação 

de fazer parte e vivenciar a lenda que está sendo contada.  

                                                 

31 Disponível em: < http://www.literaturadigital.com.br/>. Acesso em: 13 abr. 2020. 

http://www.literaturadigital.com.br/
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No início, além do título, constam informações como o autor da lenda, e a fonte de 

onde foi retirada. Após a realização da primeira parte da leitura, são disponibilizadas duas 

opções, com imagem e hiperlink (figura 21), para que o leitor construa o caminho a ser 

seguido em sua experiência de leitura, baseado nas informações que deseja obter e nos 

caminhos que julgar mais interessante e adequado, sempre considerando conhecimentos 

prévios, que são próprios de cada indivíduo. 

 

Figura 21: Início da história, com imagens ilustrativas, opções para seguir e fundo composto por imagem em 

movimento. 

 

Fonte: Captura de tela do site Literatura Digital32 

 

O rio que aparece como tela de fundo, fica em constante movimento, confirmando e 

proporcionando distintas sensações, sempre se referindo à temática tratada nesta lenda, do 

Negrinho D’Água, que derrubava os pescadores das embarcações, caso não levassem a ele 

uma garrafa de cachaça. 

Após a escolha do leitor, entre as duas opções que são dadas para a continuação da 

leitura, a histórica segue da mesma forma, dando sequência aos fatos, dentro do que foi 

sugerido por quem a está acessando, trazendo a possibilidade outras duas opções, para que o 

enredo continue. Nesta tela, também são utilizadas imagens de fundo, que estão relacionadas 

ao que está sendo descrito no texto.  

 

 

 

 

                                                 

32 Disponível em: < http://www.literaturadigital.com.br/>. Acesso em: 13 abr. 2020. 

http://www.literaturadigital.com.br/
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Figura 22: Continuação da história, seguindo com os mesmos elementos digitais. 

 

Fonte: Captura de tela do site Literatura Digital33 

 

Ao chegar ao final da história, a tela mantém as mesmas características – cores, 

imagens em movimento, texto escrito, imagens de fundo etc., informando que a história 

chegou ao “fim” e oferecendo a possibilidade de “voltar para a situação inicial” (figura 23), 

podendo escolher novos caminhos para a mesma história, chegando a um diferente final, ou 

“ir para hiperlendas”, sugerindo o acesso a outra lenda e a construção de uma história 

diferente. 

 

Figura 23: Final da história, com a possibilidade de outra construção. 

 

Fonte: Captura de tela do site Literatura Digital34 

 

                                                 

33 Disponível em: < http://www.literaturadigital.com.br/>. Acesso em: 13 abr. 2020. 
34 Disponível em: < http://www.literaturadigital.com.br/>. Acesso em: 13 abr. 2020. 

http://www.literaturadigital.com.br/
http://www.literaturadigital.com.br/
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As demais lendas desta obra são construídas de forma similar à apresentada acima, 

utilizando as mesmas ferramentas para a garantia de interação e ampliação das informações, 

se valendo de características específicas da literatura eletrônica para isso. 

A lenda O jacaré voador, por exemplo, além das características mencionadas na obra 

anterior (O Negrinho D’Água), ainda utiliza o som de elementos da natureza (pássaros, 

barulho de água caindo etc.), possibilitando ao leitor uma sensação de estar no local, tornando 

a história mais real e explorando a imaginação, que será mais aguçada por estes elementos. 

A imagem de fundo, ilustrada na figura 24, permanece remetendo ao que está sendo 

contado no texto escrito, fazendo uma ilustração para o leitor. 

 

Figura 24: Início de outra lenda, com os mesmos elementos digitais, que enriquecem e complementam a obra. 

 

Fonte: Captura de tela do site Literatura Digital35 

 

Da mesma forma, na parte debaixo desta primeira parte, são colocadas duas opções, 

convidando o leitor a interagir e participar da construção da história, podendo utilizar suas 

experiências prévias e curiosidades que venham a surgir durante a leitura, e que possam 

auxiliar no desenrolar do enredo. 

Ao final da história, assim como na lenda analisada anteriormente é indicado que se 

chegou ao “fim” e colocada as duas opções ao leitor: “voltar para a situação inicial ou ir para 

hiperlendas”. 

 

 

                                                 

35 Disponível em: < http://www.literaturadigital.com.br/>. Acesso em: 13 abr. 2020. 

http://www.literaturadigital.com.br/
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Figura 25: Final da história, com o convite a iniciar nova leitura. 

 

Fonte: Captura de tela do site Literatura Digital36 

 

Neste texto, o recurso sonoro é constante, durante todas as etapas da leitura, trazendo 

um diferencial e gerando diferentes sensações ao leitor. Nesta perspectiva, a literatura começa 

a incorporar sistemas semióticos, indo além dos limites do texto verbal, trazendo novos 

elementos para leitura, que possibilita ser realizada de uma forma, também, contemplativa e 

analítica. 

Assim, nesta obra é possível verificar que os recursos midiáticos como: animação, 

hipertexto, imagens (ilustrativas, estáticas e em movimento) e o som, podem ser 

compreendidos como elementos que não estão presentes, apenas, para incentivar o leitor, mas, 

sim, para potencializar e auxiliar na compreensão do texto, gerando o efeito desejado; e 

trazendo novos elementos para uma ampliação e aprofundamento da leitura, já que o uso 

desses recursos midiáticos pode levar o leitor a buscar mais informações sobre as imagens ou 

lendas similares, que expliquem ou contrariem o fato mencionado.  

Algumas das lendas têm características de um texto de suspense, por serem histórias 

relatadas pelo povo e que buscam gerar impacto, curiosidade e falar de coisas além do normal, 

que possam ter acontecido com determinadas pessoas e que são desconhecidas pelos demais.  

Esta obra, diferente das outras analisadas no site Literatura Digital, já possui um 

espaço onde são disponibilizadas uma “avaliação diagnóstica e uma avaliação verificativa” 

(figura 26), que pode ser acessada por qualquer pessoa, em especial no auxílio de um 

planejamento pedagógico, para a inserção da literatura digital na prática didática, utilizando 

diferentes tipos textuais, inclusive as lendas, que podem ser trabalhadas, facilmente, de forma 

interdisciplinar. 

                                                 

36 Disponível em: < http://www.literaturadigital.com.br/>. Acesso em: 13 abr. 2020. 

http://www.literaturadigital.com.br/
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Figura 26: Disponibilização de avaliações. 

 

Fonte: Captura de tela do site Literatura Digital37 

 

Outro aspecto bastante relevante desta obra é que em todas as telas aparecem a opção 

“Comentários”, possibilitando feedback sobre a estrutura, uso e experiência da leitura dos 

textos propostos pela autora. 

 

3.5.1 Sugestão de atividade com a obra: HIPERLENDAS MATO-GROSSENSES (6º e 7º 

anos - Ensino Fundamental II) 

 

Gênero textual: Hiperlendas 

 

Conteúdo: Lendas, hiperlendas e as regiões do Brasil; Características da literatura eletrônica; 

Interpretação e produção textual; Análise de imagens. 

 

Habilidades 

 Engajar-se e contribuir com a busca de conclusões comuns relativas a problemas, 

temas ou questões polêmicas de interesse da turma e/ou de relevância social. 

 Mostrar-se interessado e envolvido pela leitura de livros de literatura e por outras 

produções culturais do campo e receptivo a textos que rompam com seu universo de 

expectativas, que representem um desafio em relação às suas possibilidades atuais e 

suas experiências anteriores de leitura. 

 Articular o verbal com os esquemas, infográficos, imagens variadas etc. na 

(re)construção dos sentidos dos textos. 

                                                 

37 Disponível em: < http://www.literaturadigital.com.br/>. Acesso em: 13 abr. 2020. 

http://www.literaturadigital.com.br/
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 Inferir a presença de valores sociais, culturais e humanos e de diferentes visões de 

mundo, em textos literários, reconhecendo nesses textos formas de estabelecer 

múltiplos olhares sobre as identidades, sociedades e culturas e considerando a autoria 

e o contexto social e histórico de sua produção. 

 Conhecer e analisar a estrutura de vários gêneros textuais, vinculados em diferentes 

plataformas. 

 

Objetivos: 

 Experienciar a leitura literária de lendas e hiperlendas; 

 Analisar as características da literatura eletrônicas, focando na obra lida; 

 Formular hipóteses a respeito da sequência do enredo, da exposição ou da 

argumentação; 

 Possibilitar conhecer lendas matogrossenses; 

 Projetar o sentido do texto para outras vivências e outras realidades. 

 

Público-alvo: 6º e 7º anos (Ensino Fundamental II) 

 

Contextualização 

 

 A literatura eletrônica trouxe a inserção de gêneros textuais digitais, criados no 

ambiente virtual, mantendo as características literárias tradicionais, mas acrescentando 

ferramentas que potencializam, auxiliam e compõe a estrutura das obras. 

 A lenda é um gênero textual que traz uma narrativa marcada pela tradição oral, a qual 

tenta explicar fatos que, normalmente, são do imaginário do povo. E, ao se falar da 

hiperlenda, tem-se o encanto folclórico unido ao magnetismo digital, fazendo com que os 

elementos deste imaginário utilizem as ferramentas do eletrônico para ampliar se significado e 

ajudar na compreensão da história. 

 A hiperlenda é baseada nos moldes do hiperconto, como foi proposto por Spalding 

(2009): “o hiperconto é uma versão do conto para a Era Digital. Sendo ainda um conto, de 

tradição milenar, requer narratividade, intensidade, tensão, ocultamento, autoria”. Conforme 

colocado pelo autor, um bom hiperconto conseguirá utilizar efetivamente as ferramentas 

trazidas pela tecnologia para potencializar a história da mesma maneira que são contadas nos 

livros infantojuvenis.  
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 Além disso, este gênero textual exige a utilização de vários hipertextos que 

possibilitam ao leitor escolher o percurso que irá seguir durante a leitura do texto, de acordo 

com suas experiências ou curiosidade. A interatividade ocorre com a necessidade de utilizar o 

mouse para clicar em uma das opções colocadas, para que a história continue oferecendo 

diferentes leituras, já que o leitor pode voltar à situação inicial para conhecer o outro lado da 

história, outra versão, um novo fim.  

 Assim, o texto traz características das lendas tradicionais, com elementos regionais, 

mas com uma construção mais interativa, com a participação do leitor para a escolha da 

sequência da história e com elementos digitais que auxiliam na intepretação do texto – 

imagens em movimento, cores, sons etc. 

 

Motivação 

 

 Para iniciar o trabalho com a temática – lendas – o professor poderá levar os alunos 

para assistir alguns episódios da série As Lendas (2017), da Netflix; um desenho animado que 

conta a história de um garoto que possui o dom de conversar com espíritos e aproveita essa 

habilidade para enfrentar diversos monstros lendários que vão surgindo ao longo das histórias. 

 

Desenvolvimento 

1ª etapa 

No início deste encontro, dividir a turma, de forma que todas as hiperlendas sejam 

acessadas, enriquecendo a discussão que será realizada posteriormente, e possibilitando que 

sejam trazidos diferentes elementos para a comparação, a partir das características específicas 

de cada hiperlenda disponibilizada na obra. 

O docente poderá propor a leitura das hiperlendas em dupla, anotando o título do texto 

que foi lido e os diferentes caminhos escolhidos. A dupla poderá dividir as funções, de forma 

que um fique responsável por anotar os caminhos escolhidos e o outro conduza a leitura da 

lenda. Para uma igual experiência, os alunos poderão trocar de papel, realizando uma nova 

leitura, invertendo as funções – quem anotou, agora, ficará responsável pela condução da 

leitura e vice-versa. 

Neste momento, os alunos terão que observar quais eram as possíveis escolhas e os 

caminhos que foram selecionados, bem como o final a que se chegou. Instigar os alunos a 

voltarem na história para verificarem outro caminho: Será que chegariam a outro final? A 

história mudaria se uma ou todas as escolhas fossem diferentes? Esses questionamentos 
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levarão os alunos a retornarem ao início da obra, buscando outras opções e verificando os 

elementos do enredo. 

Durante a leitura e interpretação dos textos, o professor pode, também, provocar e 

questionar os alunos, para que eles notem a relevância dos recursos empregados nesta obra 

digital e a produção de sentido que é proporcionada, sempre focando na questão da 

literariedade de cada hiperlenda. É preciso verificar o entendimento dos alunos com relação 

aos elementos digitais utilizados pelo autor, na construção do texto, que alia a parte escrita 

com cores, imagens, movimentos, sons etc. Essa percepção, se não partir dos discentes, 

poderá ser instigada e complementada pelo professor, fazendo com que o aluno reflita sobre 

as sensações causadas pelos sons da natureza, por exemplo, e como isso interfere em sua 

imaginação durante a leitura. 

A partir disso, os alunos conseguirão ampliar a interpretação e perceber as diferentes 

temáticas trabalhadas em cada texto, que vão sendo enriquecidas com o entrelaçamento do 

texto com os recursos digitais. É importante fazer com que os alunos sintam a diferença entre 

uma leitura estática e uma leitura com as imagens em movimento, que têm a função de levar o 

leitor a um cenário próximo à realidade retratada nas lendas apresentadas. 

 

2ª etapa 

Unir o grupo para uma roda de conversa, refletindo sobre o que encontraram nos 

textos, se alguma história já era conhecida por eles, se conhecem outras lendas etc. É 

fundamental considerar os conhecimentos prévios dos alunos, valorizando diferentes saberes, 

na construção de uma perspectiva rizomática, em que o professor tem o papel de suscitar e 

complementar os saberes construídos em grupo, tornando-os efetivos e significativos. 

Durante essa apresentação, os alunos serão convidados a falar das hiperlendas que 

acessaram, quais os caminhos que foram escolhido e aonde chegaram com essas escolhas. É 

importante que eles reflitam sobre como as escolhas realizadas interferiram no 

desenvolvimento e final da história lida, percebendo a intencionalidade colocada pelo autor na 

construção dos diferentes caminhos que podem ser escolhidos. Além disso, é importante que 

os alunos apontem termos e elementos que são próprios da cultura mato-grossense, inclusive 

palavras que são desconhecidas. Com essa explanação, a turma terá uma ideia de todos os 

textos que compõem a obra Hiperlendas Mato-Grossenses, conhecendo diferentes histórias, 

estruturas e temáticas. 

Após isso, partindo do princípio de que os alunos já possuem uma base sobre algumas 

lendas acessadas nesta obra, pode-se sugerir que pesquisem outras lendas, diferentes das que 
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foram lidas, da região onde estão ou de outras regiões do Brasil. Se possível, utilizar 

diferentes fontes (livros, aparelhos eletrônicos etc.), de acordo com a estrutura e recursos do 

local.  

É importante que indiquem a região da lenda pesquisada e a relação com o local. 

Exemplo: local onde há muitos rios, matas etc. 

Assim, é possível observar elementos de diferentes áreas do conhecimento, 

interligando-os e criando uma rede de produção, de forma que acrescentem informações para 

a construção final de cada aluno. Disciplinas como Geografia (regiões e suas características – 

a partir da pesquisa proposta); Filosofia (lendas e reflexões sobre elas – a partir da leitura e 

discussão das hiperlendas e, também, com a pesquisa realizada); História (lendas de cada 

região – a partir das leituras e elementos analisados durante as leituras de diferentes lendas e 

hiperlenadas, além da reflexão para a produção da releitura da lenda escolhida, que fará com 

que o aluno pense no momento histórico atual) e Arte (análise das imagens que compõem as 

hiperlendas da obra, focando na relevância e papel de cada uma delas na história e na 

produção de imagens para a composição da releitura das lendas escolhidas pelos alunos) são 

contempladas, criando uma estrutura rizomática para esta proposta pedagógica. 

Nesta proposta didática, ao sugerir a pesquisa de lendas, com a menção da região de 

sua origem, realiza-se um trabalho histórico, apresentando a origem da lenda e elementos 

importantes de sua constituição; e um trabalho geográfico, analisando os elementos que 

compõem a lenda e sua relação com a região de origem. 

Para ampliar o conhecimento na temática trabalhada, acesse o site da contadora de 

história Cléo Busatto (https://cleobusatto.com.br/), onde há várias lendas de diferentes regiões 

brasileiras, podendo ser trabalhadas, com a finalidade de trazer outros conhecimentos 

culturais da temática. No site são encontrados alguns livros e projetos que poderão contribuir 

na pesquisa e acesso a algumas lendas, de forma que os alunos tenham esse conhecimento e 

novas possibilidades de lendas das diferentes regiões e épocas. 

Os alunos também poderão buscar as lendas na biblioteca, em livros que a escola 

tenha disponível, em sites com textos ou vídeo, como os exemplos a seguir. 

Textos: 

 https://www.sohistoria.com.br/lendasemitos/br/ 

 https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/artes/lendas-do-folclore 

 http://www.ung.br/noticias/folclore-conheca-um-pouco-das-lendas-que-fazem-

parte-da-cultura-brasileira 

https://cleobusatto.com.br/
https://www.sohistoria.com.br/lendasemitos/br/
https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/artes/lendas-do-folclore
http://www.ung.br/noticias/folclore-conheca-um-pouco-das-lendas-que-fazem-parte-da-cultura-brasileira
http://www.ung.br/noticias/folclore-conheca-um-pouco-das-lendas-que-fazem-parte-da-cultura-brasileira
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 Livro: Lendas e Mitos do Brasil (Coord. Maria José de Castro Alves e Maria 

Antonieta Pereira). 

 Texto: Literatura Amazônica – seus mitos e suas lendas. Disponível em: 

<https://monografias.brasilescola.uol.com.br/educacao/literatura-amazonica-

seus-mitos-suas-lendas.htm> . 

Vídeos: 

 Lenda do Saci - https://www.youtube.com/watch?v=zcQEPXPD-P0 

 Lenda da Vitória Régia - https://www.youtube.com/watch?v=JHc8gl5uWy4 

 Lenda do Curupira - https://www.youtube.com/watch?v=4QjkJVN-SiY 

Caso os alunos já conheçam alguma lenda, poderão apresentá-la e pesquisá-la, 

verificando elementos semelhantes ou diferentes aos que foram apresentados nas lendas 

acessadas na obra. 

A leitura desses textos ou acessos aos vídeos, possibilitará que os alunos ampliem o 

repertório de leitura e de conhecimento deste gênero textual literário, podendo observar, com 

mais base, as características e estrutura que compõem uma lenda ou hiperlenda, além de 

alguns aspectos das culturas regionais as quais os textos fazem referência. 

 

3ª etapa 

Para iniciar a terceira etapa, o professor pode apresentar a influência das lendas na 

sociedade, apontando a relevância delas no imaginário e na composição cultural das diferentes 

regiões. Isso inclui a utilização de elementos do folclore brasileiro e de costumes regionais em 

importante autores e obras literárias. 

 Obras da série Lendas Indígenas, de Hernâni Donato, da editora 

Melhoramentos - A Barca da Tartaruga, A Descoberta das Frutas, As Noivas 

da Estrela, Os Meninos Que Se Tornaram Estrelas, Quando os Bichos Eram 

Gente e Por Que o Sol Anda Devagar. 

 AZEVEDO, Ricardo. Contos e Lendas de Um Vale Encantado. São Paulo: 

Ática, 2010. 

 AZEVEDO, Ricardo. Meu Livro de Folclore: um punhado de literatura 

popular. São Paulo: Ática, 2011. 

 Daniel Munduruku – Lendas Indígenas – este autor possui uma página no 

Instagram, com entrevistas, relatos, site, informações etc. Disponível em: 

<https://instagram.com/danielmundurukuoficial?igshid=6mzxl1t56s0>. 

https://monografias.brasilescola.uol.com.br/educacao/literatura-amazonica-seus-mitos-suas-lendas.htm
https://monografias.brasilescola.uol.com.br/educacao/literatura-amazonica-seus-mitos-suas-lendas.htm
https://www.youtube.com/watch?v=zcQEPXPD-P0
https://www.youtube.com/watch?v=JHc8gl5uWy4
https://www.youtube.com/watch?v=4QjkJVN-SiY
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Com esta contextualização, a partir da leitura desta obra e das demais apresentadas 

para ampliação do repertório e compreensão da estrutura e características das lendas, pode-se 

propor uma análise das imagens e a produção de sentido que estes elementos trazem para a 

construção do enredo. Além disso, os elementos da natureza em movimento trazem uma 

experiência diferenciada de leitura para os alunos. 

Essa análise pode ser realizada em uma roda de conversa ou por meio da construção 

de uma tabela, em que os alunos poderão apontar os elementos/características encontrados e, 

ao lado, o sentido produzido no desenvolvimento do enredo. 

Como fechamento, o professor pode propor a criação de uma página no Facebook ou 

Instagram – “Lendas do 8º ano da Escola X” -, convidando os alunos a escolher uma das 

lendas pesquisadas e produzirem uma releitura, acrescentando elementos da atualidade e 

transformando o texto em um fato mais contemporâneo e mais próximo ao seu cotidiano. É 

importante frisar que esses elementos da atualidade incluem aspectos sociais, econômicos e da 

cultura que cada indivíduo vivencia. Devido ao uso de ferramentas tecnológicas pelos jovens, 

elas poderão, também, servir como elementos constitutivos do enredo da lenda que será 

produzida, baseada em uma lenda tradicional escolhida. 

Cada aluno alimentará a página com esses textos, após leitura, correção, reescrita e 

aprovação do professor responsável, aproveitando o momento para o exercício da produção 

textual. Neste processo, a reescrita é de grande importância, pois fará com que o aluno 

observe o que precisa ser alterado e reelabore trechos que forem necessários, retomando 

regras gramaticais e de redação textual. 

Propor, também, que sejam produzidas ilustrações, acrescentando informações e 

identificando a lenda que será publicada na página da turma. Nesta atividade, há possibilidade 

de os alunos exercitarem conceitos e práticas artísticas, na elaboração de imagens que sejam 

adequadas, relevantes e que acrescente informações e auxiliem na compreensão da lenda 

(texto) que foi produzida. Estas ilustrações também trarão informações e contribuirão na 

produção de sentido da releitura construída. 

A produção textual, realizada na releitura das lendas, proporciona a observação da 

estruturação do texto e de sua estética literária, além de considerar elementos que compõem o 

texto, como personagens, espaço, tempo etc.  

 

Avaliação 

Como esta obra engloba vários e diferentes elementos, a avaliação pode ser feita 

durante cada etapa, considerando as construções realizadas pelos alunos, desde a leitura, 
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pesquisa, interpretação e posterior produção. Todos esses requisitos mostrarão a experiência 

literária e estética dos alunos, além do desenvolvimento de um leitor que consiga ampliar a 

aprofundar seus conhecimentos, buscando que não fiquem, apenas, em uma leitura rasa. 

Para uma avaliação formal, poderão ser consideradas as pesquisas, a produção das 

imagens e dos textos, que irão compor a página final da turma – no Facebook ou Instagram. 

 

4.6 LABIRINTOS SAZONAIS 

 

Esta narrativa é de autoria de Maurem Kayna (engenheira florestal e escritora), que 

propõe uma espécie de brincadeira com os movimentos entre as quatro estações do ano. É 

uma obra curta, trazendo um potencial de interação com o leitor, apresentando links e 

imagens, mas mantendo, como principal, o texto verbal. Mostra o encontro da matemática, 

por meio de uma análise combinatória (na qual os alunos poderão ser levados a pensar na 

quantidade de possíveis combinações entre as 4 estações, para a composição do texto a ser 

lido), com a literatura, propondo, ainda, que o leitor exercite seu poder de escolha. 

O início desta obra digital já traz uma interação com o leitor, solicitando que ele 

escolha entre duas possíveis estruturas de construção do texto: “Escolher o percurso” ou “Às 

cegas no labirinto”, conforme ilustrado na figura 27. 

O indivíduo, ao acessar o enredo, poderá construir, durante a leitura, um estilo e 

estética textual distinto, com um formato de autor e leitor que participam ativamente desta 

construção. 

 

Figura 27: Tela inicial da obra digital Labirintos Sazonais, no site Literatura Digital. 

 

Fonte: Captura de tela do site Literatura Digital38 

                                                 

38 Disponível em: < http://www.literaturadigital.com.br/>. Acesso em: 19 fev. 2020. 

http://www.literaturadigital.com.br/
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A primeira opção – “Escolher o percurso” – leva o leitor a uma tela, onde constam 

quadros, nomeados com as estações do ano, divididos em três partes: início, meio e fim. Além 

dessas opções, na parte superior da tela são disponibilizados alguns links com informações 

adicionais sobre a autora, um espaço para guardar as histórias construídas pelo leitor (através 

de um login), os créditos, os registros das aparições dessa obra na mídia e o e-book para 

download gratuito desta obra.  

Para realizar a leitura, a ideia é que a pessoa possa construir a estrutura do seu texto, 

fazendo uma combinação entre as estações, escolhendo uma estação para cada parte (figura 

28). Após isso, deve-se clicar em “Ler minha história”, para que o texto seja apresentado para 

leitura. 

Na leitura do enredo, são apresentados, em cada parte, elementos da estação do ano a 

que faz referência, contando a história de uma pessoa que caminha pelas ruas de uma cidade, 

observando os elementos naturais e culturais a sua volta. Durante o percurso, esta pessoa 

também é observada por outras e é descrito o uso de alguns elementos que fazem parte do dia 

a dia do indivíduo, como aparelhos celulares, livros, fenômenos da natureza etc.  

Esta estrutura apresentada poderia indicar um texto linear, apresentando uma história 

com começo, meio e fim, sem a possibilidade de alterar o percurso, após a escolha das três 

partes, feita pelo leitor, na tela inicial da obra. Isso faz com que a leitura mantenha seu caráter 

lógico e as ações sejam desenvolvidas cronologicamente durante a apresentação dos fatos. 

Porém, ao se analisar as diferentes histórias construídas e o fato de que as partes serão sempre 

as mesmas, apenas colocadas na ordem selecionada pelo leitor, tem-se aspectos de uma 

produção de enredo não linear, podendo ser desenvolvido de forma desconstruída, utilizando 

antecipações, cortes, rupturas do tempo e espaço etc.  

Além disso, pode-se notar traços de um enredo in medias res, expressão retirada da 

obra Arte Poética, de Horácio, que significa “no meio dos acontecimentos”, e que traz a ideia 

de que a história não é narrada no início temporal da ação. Assim, o texto é construído a partir 

de um ponto médio do seu desenvolvimento, com acontecimentos que vão sendo retomados e 

apresentados ao longo do enredo, de forma que as ações se tornem mais dinâmicas e, no caso 

da literatura eletrônica, tenham a participação dos leitores. 
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Figura 28: Tela com as opções de escolha, para formação da história a ser lida. 

 

Fonte: Captura de tela do site Literatura Digital39 

 

Nesta parte da obra, ao clicar em “Ler a minha história”, o leitor já recebe seu texto 

completo, dentro da combinação que selecionou, tendo a possibilidade de montar outra 

história. Mesmo se tratando de uma história pronta, como são apresentadas três colunas, cada 

uma com as opções das quatros estações, é possível criar diferentes histórias (cerca de 48 

enredos diferentes), dentro das possibilidades apresentadas na obra, fazendo uma associação 

diferente entre elas, sempre mudando as três partes da história, mas sugerindo ao leitor que 

siga a estrutura de “início, meio e fim”, para a construção textual. 

Apesar desta primeira proposta de interatividade, para a construção do texto, esta obra, 

nesta fase, apresenta como característica de interação apenas a possibilidade de o leitor 

escolher a estrutura para a construção do seu texto. No entanto, as demais características 

possíveis da literatura eletrônica não são utilizadas, se limitando a um texto com linguagem 

verbal, em formato de labirintos, sem outros recursos que enriqueçam ou dinamizem a leitura, 

como imagens em movimento, sons, exploração de cores e outras propostas de interação etc. 

 

 

 

 

 

                                                 

39 Disponível em: < http://www.literaturadigital.com.br/>. Acesso em: 19 fev. 2020. 

http://www.literaturadigital.com.br/
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Figura 29: História criada a partir das escolhas das estações – realizadas pelo leitor. 

 

Fonte: Captura de tela do site Literatura Digital40 

 

Na segunda opção – “Às cegas no labirinto” –, a estrutura textual permanece a mesma, 

com o uso, apenas, da linguagem verbal, porém, sem a possibilidade de o leitor “construir sua 

história”.  Nesta proposta, traz-se uma história aleatória, podendo ser alterada, ao clicar em 

“Ler outra história aleatória” (figura 30), dentro do mesmo enredo trabalhado na primeira 

parte. 

Outra opção apresentada ao leitor, ao final desta proposta, é dar um título e 

compartilhar a história lida, fazendo com que passe, também, a ser uma espécie de 

contribuinte na construção textual, isto é, um coautor do texto, participando ativamente da 

história. O resultado da leitura irá variar de acordo com o percurso escolhido pelo indivíduo, 

mas sempre trará uma narrativa curta com a temática das estações do ano. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

40 Disponível em: < http://www.literaturadigital.com.br/>. Acesso em: 19 fev. 2020. 

http://www.literaturadigital.com.br/
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Figura 30: Link com a opção de nova construção, para início de outra leitura. 

 

Fonte: Captura de tela do site Literatura Digital41 

 

Apesar de ser uma obra do meio digital, é bastante estática e semelhante à obra 

impressa, por não optar por diferentes recursos intermidiáticos que poderiam enriquecer e 

ampliar as possibilidades de imaginação e significados dados aos elementos que constituem o 

enredo de cada história possível de ser construída com as partes apresentadas. Parece que a 

obra no digital facilita o manuseio de construção de vários enredos, combinando diferentes 

inícios, meios e fins de uma história; contrário da obra no impresso que demandaria muito 

mais trabalho. 

Tanto que, em 2014, essa mesma obra foi publicada no formato impresso, gerando 

grande curiosidade, pois o leitor tinha que montar sua história, seguindo a mesma estrutura 

apresentada na plataforma digital – selecionando uma estação para cada parte da história – 

início, meio e fim -, como pode ser visto na figura 31.  

 

Figura 31: Imagem da formatação da obra impressa Labirintos Sazonais. 

 

Fonte: Imagem disponível no site “Calofão – o livro digital dentro das editoras”42 

                                                 

41 Disponível em: < http://www.literaturadigital.com.br/>. Acesso em: 19 fev. 2020. 

http://www.literaturadigital.com.br/
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O livro impresso, assim, utiliza um sistema diferenciado e bastante criativo de 

paginação, permitindo a interatividade, mesmo ao ser acessado fora das ferramentas 

tecnológicas. Isso evidencia o caráter híbrido da obra, que garante uma intermidialidade não 

pelo uso das ferramentas digitais, mas por sua capacidade de manter as características de 

leitura em diferentes plataformas de vinculação (digital ou impresso).  

 

3.6.1 Sugestão de atividade com a obra: LABIRINTOS SAZONAIS (6º e 7º anos - Ensino 

Fundamental II) 

 

Gênero textual: Narrativa  

 

Conteúdo: Estações do ano; Estrutura e elementos de uma narrativa; Ferramentas da 

literatura eletrônica; Interpretação de texto. 

 

Habilidades 

 Produzir textos em diferentes gêneros, considerando sua adequação ao contexto 

produção e circulação – os enunciadores envolvidos, os objetivos, o gênero, o suporte, 

a circulação. 

 Inferir a presença de valores sociais, culturais e humanos e de diferentes visões de 

mundo, em textos literários, reconhecendo nesses textos formas de estabelecer 

múltiplos olhares sobre as identidades, sociedades e culturas e considerando a autoria 

e o contexto social e histórico de sua produção. 

 Analisar, em textos narrativos ficcionais, as diferentes formas de composição próprias 

de cada gênero, os recursos coesivos que constroem a passagem do tempo e articulam 

suas partes. 

 Ler, de forma autônoma, e compreender – selecionando procedimentos e estratégias de 

leitura adequados a diferentes objetivos e levando em conta características dos gêneros 

e suportes. 

 Selecionar e mobilizar intencionalmente, em um ou mais campos de atuação social, 

recursos criativos de diferentes línguas e linguagens (imagens estáticas e em 

                                                                                                                                                         

42 Disponível em: <https://i2.wp.com/colofao.com.br/wp-content/uploads/2015/01/2ls.png>. Acesso em: 05 nov. 

2020 
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movimento; música; linguagens corporais e do movimento, entre outras), para 

participar de projetos e/ou processos criativos. 

 

Objetivos: 

 Abordar as características de cada estação do ano; 

 Conhecer a estrutura e características de uma narrativa; 

 Interagir com a poesia digital de maneira prazerosa, desenvolvendo a fruição da 

leitura, escutas das experiências do outro e reflexão crítica; 

 Refletir sobre o enredo e as diferentes possibilidades trazidas pela obra; 

 

Público-alvo: 6º e 7º anos (Ensino Fundamental II) 

 

Contextualização 

 

 A narrativa é uma exposição de um ou diversos acontecimentos, que podem ser reais 

ou imaginários, com palavras ou imagens, que irão compor todo o enredo que é proposto na 

obra. A sequência de fatos, por meio das quais os personagens vão se movimentando e 

cumprindo as etapas da história, pode ocorrer, como nesta obra digital Labirintos Sazonais, in 

media res (expressão latina que significa “no meio das coisas”), possibilitando que a leitura 

seja realizada sem a necessidade de uma sequência fixa, mas que o leitor inicie por onde 

julgar interessante. 

Segundo Xavier (2010, p. 174), o leitor, nesta configuração textual, “[...] folheia o 

cardápio disponível naqueles sítios digitais, seleciona o que vai querer e, em seguida, serve-se 

das 'iguarias' dos hiperlinks que mais lhe apetecerem, na porção que desejar e na mesma 

velocidade do fluxo de pensamento”.  

Assim, a ordem cronológica dos fatos é quebrada, e o leitor pode escolher iniciar o 

enredo por um momento em que os eventos já estão em curso, sem que a leitura e 

compreensão do enredo sejam prejudicados. Isso faz com que o imaginário do leitor seja 

direcionado de acordo com suas experiências e curiosidades, representando diferentes 

possibilidades no processo de construção da trama. 
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Motivação 

 

 Para iniciar a aplicação desta proposta didática, sugere-se que os alunos sejam levados 

a um observatório/planetário, assistindo palestras e explicações sobre os planetas, influência 

da lua, do sol, como isso afeta nas estações do ano etc. Além de trazer novos saberes, 

possibilitará que os alunos tirem dúvidas e acessem toda esta estrutura de forma mais lúdica e 

visual.  

 Caso não haja a possibilidade desta visita, o professor poderá fazer a ambientação por 

meio de um filme, como, por exemplo, a animação Vida de Inseto, que conta a história de 

gananciosos gafanhotos que, todo ano, exigem uma parte da colheita das formigas. No 

decorrer da trama, algo dá errado e a colheita é destruída. Com isso, os gafanhotos ameaçam 

atacar as formigas, que, ao se verem em perigo, pedem ajuda a outros insetos, para 

enfrentarem esta batalha.  

O filme é muito bem construído e oportuniza discutir as questões sobre as estações do 

ano, expondo algumas mudanças que ocorrem entre estas diferentes épocas, podendo ser 

utilizado como a introdução da temática que será trabalhada. 

 

Desenvolvimento 

1ª etapa 

Para iniciar a atividade de leitura do texto, leve os alunos a um local que tenha os 

equipamentos de informática, mostrando o site onde consta disponível a obra Labirintos 

Sazonais. A leitura pode ser realizada individualmente, possibilitando que cada aluno faça as 

suas escolhas no processo de construção do enredo. 

Antes de iniciar a leitura da obra digital, faça uma discussão em que possa relacionar o 

filme Vida de insetos com a obra digital – Labirintos Sazonais – em que se assemelham.    

Discuta o significado de sazonal e por que labirinto. Após as suposições elencadas pelos 

alunos, oriente para acessarem, primeiro, a opção “Escolher o percurso”. Após isso, é possível 

realizar uma apresentação da tela inicial da obra, sugerindo que os alunos acessem os links 

disponíveis na parte superior, onde encontrarão algumas informações extras sobre a autora, 

um local para salvar suas histórias, informações de vinculação na mídia desta obra e a 

possibilidade de download do e-book. 

Na sequência desta contextualização, os alunos poderão escolher as estações que irão 

compor a obra que será lida, selecionando uma para cada parte – início, meio e fim. É 

importante que os educandos anotem o caminho escolhido – as estações do ano selecionadas 
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para a composição da história. Além das estações que serão escolhidas, é importante anotar 

alguns pontos que vão sendo encontrados no enredo, observando o caminho que foi seguido e 

o resultado (final) a que se chegou. 

Para que os alunos compreendam a diferença e estrutura desta obra digital literária, 

deverão acessar outras histórias, mesclando as escolhas e lendo as histórias, já anotando as 

palavras que fazem referência às estações do ano, que são colocadas na tela inicial.  

Com a leitura e interpretação do texto, analisar a relação do enredo com as estações do 

ano – partindo de conhecimentos prévios e da etapa de motivação trabalhada inicialmente. 

Note que as características destas estações podem ter influenciado no desenvolvimento 

e desfecho da história, possibilitando uma reflexão e interpretação, utilizando desde o nome 

da obra, até sua estrutura de maneira geral. 

Para auxiliar na compreensão e interpretação do texto, o professor poderá gerar alguns 

questionamentos, baseados nas experiências de leitura de obras impressas que os alunos 

tenham. Exemplo:  

 Há elementos que caracterizam este texto como eletrônico?  

 Há diferença ou alguma ferramenta que não poderia ser vista em obras 

impressas?  

 A ordem que foi construída o texto alterou o sentido da história? 

 A história segue uma ordem cronológica? 

 Quais características das estações (palavras) vocês encontraram durante a 

leitura? 

É importante que o professor busque instigar os alunos, no desenvolvimento da leitura, 

a perceberem os recursos literários, por meio do uso de várias linguagens e das 

multimodalidades do texto; e como essas diferentes linguagens, atreladas ao texto, geram um 

tipo de leitura diferente também. 

 

2ª etapa 

Para que a temática seja melhor compreendida, após a leitura, solicite uma pesquisa 

sobre as características de cada estação do ano, fazendo com que os alunos relembrem este 

tema, por meio do filme trabalhado inicialmente e também na obra digital, visto que este 

assunto costuma ser trabalhado nos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

Para isso, poderão ser utilizados alguns textos e reportagens que falam sobre as 

estações e a influência delas no meio ambiente, florestas etc.  
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Indicações de textos para o professor auxiliar na construção do conhecimento: 

 https://www1.folha.uol.com.br/folha/colunas/energiaebonsfluidos/ult602u63.sh

tml 

 http://g1.globo.com/bemestar/noticia/2011/12/estacoes-de-ano-fazem-pessoas-

mudarem-padrao-de-alimentacao.html 

 http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/2010/artigos_teses/Cien

cias/Dissertacoes/issertdelima.pdf 

 https://www.scielo.br/pdf/rarv/v28n2/20980.pdf 

 https://revistapesquisa.fapesp.br/como-as-florestas-enfrentam-as-mudancas-do-

clima/ 

Esses textos servirão para que o professor tenha maior base e elementos para orientar 

os alunos durante as atividades que serão propostas na sequência. 

Além da pesquisa teórica, os alunos poderão trazer algumas imagens e elementos que 

caracterizem as estações, incluindo alguns que façam parte do seu dia a dia, possibilitando 

que a temática fique mais clara e a aprendizagem mais significativa. 

Essa etapa da proposta (pesquisa sobre as estações) trará conceitos da disciplina de 

Geografia, propondo uma conversa entre as áreas e uma ampliação desta construção, e a 

disciplina de Artes com a contemplação e análise de imagens que complementem a parte 

teórica e/ou que tragam novas informações. 

O professor também poderá apresentar, como complementação e reflexão, algum 

vídeo curto e histórias em quadrinhos, por se tratarem de componentes que fazem parte do 

cotidiano dos alunos. 

 Vídeo: Estações do ano (vídeo aula de geografia) – Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=Qejc-mAObgw>. 

 História em quadrinhos – Superman: as quatro estações. Disponível para download 

em: https://downloaddehqs.blogspot.com/2020/05/superman-as-quatro-estacoes-

1999.html. 

Para complementar esta etapa, o professor poderá verificar a possibilidade de trazer a 

versão impressa da obra Labirintos Sazonais, proporcionando aos alunos a possibilidade de 

comparar a estrutura das obras e estética utilizada na construção de cada versão (impressa e 

digital). 

 

https://www1.folha.uol.com.br/folha/colunas/energiaebonsfluidos/ult602u63.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/folha/colunas/energiaebonsfluidos/ult602u63.shtml
http://g1.globo.com/bemestar/noticia/2011/12/estacoes-de-ano-fazem-pessoas-mudarem-padrao-de-alimentacao.html
http://g1.globo.com/bemestar/noticia/2011/12/estacoes-de-ano-fazem-pessoas-mudarem-padrao-de-alimentacao.html
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/2010/artigos_teses/Ciencias/Dissertacoes/issertdelima.pdf
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/2010/artigos_teses/Ciencias/Dissertacoes/issertdelima.pdf
https://www.scielo.br/pdf/rarv/v28n2/20980.pdf
https://revistapesquisa.fapesp.br/como-as-florestas-enfrentam-as-mudancas-do-clima/
https://revistapesquisa.fapesp.br/como-as-florestas-enfrentam-as-mudancas-do-clima/
https://www.youtube.com/watch?v=Qejc-mAObgw
https://downloaddehqs.blogspot.com/2020/05/superman-as-quatro-estacoes-1999.html
https://downloaddehqs.blogspot.com/2020/05/superman-as-quatro-estacoes-1999.html
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3ª etapa 

Nesta etapa, iniciando a atividade com a turma, o professor pode oferecer aos alunos a 

leitura de alguns haicais, que tratam desta mesma temática – estações do ano. 

Seguem alguns exemplos que podem ser trabalhados. 

 

1) Obra Lua de Outono: antologia e histórias do Grêmio Haicai Ipê, de Teruko Oda, 

com haicais como: 

Replanto glicínias — 

Os sonhos de meu avô 

no cheiro da terra. 

Teruko Oda 

 

É quase outrora 

a manhã cheia de cores — 

Cerejeira em flor! 

Teruko Oda 

 

Na manhã silente 

ninguém na casa acordado — 

Chuva de Ano Novo. 

Masuda Goga 

 

Grande árvore seca 

no extenso prado sem gado — 

A nuvem parada. 

Masuda Goga 

2) Haicais de Álvaro Posselti, que tratam sobre estações e tempo. 

Curitiba nos maltrata 

Hoje eu saí de blusa 

ao invés de regata 

 

Lua de outono – 

Dorme o bêbado na praça 

todo iluminado 

 

Curitiba não nos poupa.  

Ontem tomei sorvete,  

hoje tomo sopa. 

 

Choveu tanto aqui 

que até caiu 

outro pingo no i 

 

Após isso, sugerir aos alunos a construção de haicais, com a finalidade de fotografar as 

estações do ano por meio dos poemas, utilizando as informações e características que foram 

encontradas durante a leitura e pesquisa. Esses haicais, além de serem importantes para a 

reflexão e conhecimento do tema, podem ser publicados em alguma plataforma que permita o 

acesso de toda a comunidade escolar, como uma página no Instagram, por exemplo. 

É fundamental que os haicais tenham elementos e características das estações do ano, 

contribuindo para a compreensão e fixação dessas definições e particularidades encontradas 

durante a pesquisa. 

 

Importante: 

Haicai é uma forma de poesia japonesa surgida no século XVI, construída em três 

versos, com cinco, sete e cinco sílabas métricas. Além de características como: simplicidade, 

objetividade, ausência de rima, bucolismo etc., o haicai traz a marca do kigo, que é uma 

palavra que marca a estação do ano em que o texto foi produzido, representado por 

vocabulários como “folhas caindo”, “vento gelado”, “névoa da manhã” etc. 
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Outros exemplos de haicai com a temática “Estações do ano”: 

 

(Bashô) 

Já é primavera 

Uma colina sem nome 

 Sob a névoa da manhã 

 

(Issa) 

A neve está derretendo 

A aldeia 

Está cheia de crianças 

 

Inverno (Dalva Saudo) 

O frio vem chegando 

Roupas saem do guarda-roupa 

É o vento gelando 

 

Verão (Dalva Saudo) 

Verão lembra o mar 

Sombras, chapéus e as sombrinhas 

É tempo de amar 

 

A produção textual aparece como uma importante etapa, fazendo com que o aluno 

utilize, tanto os conhecimentos literários, quanto as informações geográficas e da astronomia, 

para compor o texto (coletivo e individual). 

Esta interdisciplinaridade pode ser realizada pelo próprio professor de língua 

portuguesa, revelando que as temáticas trazidas pelo texto literário poderão auxiliar no 

desenvolvimento e retomada de alguns conceitos de outras áreas do conhecimento. Com isso, 

o professor pode sentir-se mais seguro, ao pensar que todo o percurso trabalhado nesta 

proposta está respaldado nas novas perspectivas do tratamento do texto literário, com 

concepções rizomáticas e de transversalidade, inclusive, propostas na BNCC. 

 

Avaliação 

 

A avaliação pode ser contínua e diagnóstica, pensando na vasta possibilidade de 

conhecimentos acessados pelos alunos, tanto no âmbito literário, quando em outras áreas, 

como Língua Portuguesa, Geografia, Artes e Produção Textual.  

Para uma avaliação formativa, o professor poderá utilizar pesquisas realizadas (em 

casa, individual ou no grupo), a leitura e interpretação textual, e a produção textual. Nesta 

última, deve-se considerar a realização de uma reescrita, possibilitando que o educando 

verifique aspectos que podem ser melhorados em seu texto. 

 

4.7 CIBERPOESIAS 

 

A obra literária digital Ciberpoesias foi estruturado em um site, dos autores Sergio 

Capparelli (escritor de literatura infantojuvenil, jornalista e professor universitário) e Ana 

Gruszynski (designer gráfica e professora no curso de Comunicação da Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul, UFRGS), e criado no ano de 2000, a partir da construção de um livro 
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de poesias visuais, lançado neste mesmo ano, pela Editora Globo, composto por 28 poemas 

visuais, destinados ao público em geral, independente de faixa etária. Também está vinculada 

à página Literatura Digital, trazendo uma possibilidade de gênero literário no acesso da 

literatura eletrônica. 

A tela desta obra é bastante interativa, com hiperlinks que trazem informações 

diversas e sons a cada clique. É possível acessar informações sobre os autores e sobre a obra 

que originou esta produção digital. Além disso, são dadas três opções de acesso: 

“Ciberpoemas”, “Poesias Visuais” e “Brincando na Web”, como ilustra a figura 32. 

 

Figura 32: Tela inicial da obra digital Ciberpoemas, no site Literatura Digital. 

 

Fonte: Captura de tela do site Literatura Digital43 

 

Em Ciberpoemas, o leitor encontrará dez opções de textos em duas versões: visual e 

ciber. A versão visual apresenta os poemas de forma estática, construídos de forma integral, 

para a leitura, como da obra impressa. Tal formato, conforme apontado por Alessandra 

Navarro Fernandes (2008, p. 119):  

 

Fruto de longas transformações culturais, a estética da imagem (presente nas artes 

plásticas e literárias desde a antiguidade) desenvolveu-se amplamente na literatura 

do século XX, através da poesia visual. Caracterizando-se por atribuir uma imagem 

ao texto e por suprimi-lo totalmente, a referida poética propõe novas formas de 

leitura, recuperando o lúdico, pensando geometricamente, amalgamando substância 

e significado em construções materiais do verbo. 

 

Já a versão ciber (figura 33), possibilita que o leitor participe da construção do poema, 

seguindo os caminhos que são propostos e experimentando novas sensações, em uma espécie 

                                                 

43 Disponível em: < http://www.literaturadigital.com.br/>. Acesso em: 29 abr. 2020. 

http://www.literaturadigital.com.br/
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de jogo para que possa acessar o texto a ser lido. Esse formato, vinculado à tradição da poesia 

visual, traz a ideia de que “a sugestão pode ser feita não somente por palavras que evoquem 

sentimentos, mas também pela presença dos aspectos evocados na prática: a cor, a textura, os 

sons e o movimento” (FERNANDES, 2008, p. 121). Para análise, será apresentado apenas os 

dois primeiros poemas, para exemplificar a composição e a construção realizada nas obras 

deste site de Capparelli. 

 

Figura 33: Tela com as opções de poemas para leitura. 

 

Fonte: Captura de tela do site Literatura Digital44 

 

No ciberpoema Chá, por exemplo, o leitor é convidado a preparar seu próprio chá, 

utilizando os ingredientes que lhe são dados (figura 34). Após adicionar todos os ingredientes, 

o poema aparece, a partir dos elementos que foram utilizados, trazendo uma reflexão de que 

para o amor durar é necessário que se adicione alguns temperos e deixar um tempo para que 

os aromas e os sabores se misturem (figura 35). Ao acessar este poema outras vezes, 

conforme se tem a mudança de ingredientes oferecidos aos leitores, por exemplo, colocando 

somente a foto do casal, ou os corações, ou as estrelas, junto com o saquinho de chá, 

aparecerá o mesmo poema, mas na vertical ou horizontal, com cores diferentes, em formato 

de fumaça. Além disso, para ampliar os sentidos, são utilizados sons, imagens em 

movimentos, imagens com interação e linguagem textual, para construção do poema. 

 

 

 

                                                 

44 Disponível em: < http://www.literaturadigital.com.br/>. Acesso em: 29 abr. 2020. 

http://www.literaturadigital.com.br/
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Figura 34: Versão ciber do poema Chá. 

 

Fonte: Captura de tela do site Literatura Digital45 

 

O ciberpoema Chá, além do texto, traz as imagens em movimento e a interação na 

preparação do chá. Esses elementos possibilitam que o leitor compreenda que o texto trata de 

algo que deve ser preparado e misturado (como uma receita), para que se tenha o resultado 

esperado, como é o caso dos sentimentos colocados na xícara. Além disso, as cores, sons e 

demais elementos (como a fotografia do casal, as estrelas e os corações), ampliam o 

significado e potencializam a intepretação do texto. Se preparar o chá somente com os 

ingredientes básicos de uma receita de chá não forma o poema. O poema aparecerá no 

formato da fumaça (figura 35) se for acrescentado outros ingredientes também (a fotografia 

do casal, as estrelas e os corações), pois se trata de uma receita poética, ampliando em 

significação o poema. 

 

Figura 35: Versão final (ciber) do poema Chá. 

 

Fonte: Captura de tela do site Literatura Digital46 

                                                 

45 Disponível em: < http://www.literaturadigital.com.br/>. Acesso em: 29 abr. 2020. 
46 Disponível em: < http://www.literaturadigital.com.br/>. Acesso em: 29 abr. 2020. 

http://www.literaturadigital.com.br/
http://www.literaturadigital.com.br/
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A versão visual deste poema (Chá) apresenta o texto com a imagem da xícara com a 

bebida já pronta, sem a possibilidade de interação com os elementos de preparação do chá, 

trazendo, ao leitor, a imagem a ser interpretada junto à parte verbal (imagem 36) 

  

Figura 36: Versão visual do poema Chá. 

 

Fonte: Captura de tela do site Literatura Digital47 

 

Outro exemplo é o ciberpoema Navio que, ao ser acessado, abre uma tela azul, 

remetendo ao mar, com a imagem de um planeta que gira constantemente, durante a leitura, e 

com o texto passando de forma interativa, em movimento, gerando uma leitura dinâmica e 

trazendo imagens que complementam o que está sendo lido, conforme exposto na figura 37. 

 

Figura 37: Versão ciber do poema Navio. 

 

Fonte: Captura de tela do site Literatura Digital48 

                                                 

47 Disponível em: < http://www.literaturadigital.com.br/>. Acesso em: 29 abr. 2020. 

http://www.literaturadigital.com.br/
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Já a versão visual deste poema, tem-se a imagem de um navio em alto mar, com a 

parte verbal do poema posicionada como se estivesse saindo pela chaminé, como mostra a 

figura 38. 

 

Figura 38: Versão visual do poema Navio. 

 

Fonte: Captura de tela do site Literatura Digital49 

 

Todos os poemas apresentados nesta obra possuem característica da literatura 

eletrônica, sendo facilmente visível a mudança, com a retirada de elementos complementares 

do digital, ao deixar o texto no formato visual como em uma obra impressa, fazendo com que 

os “movimentos” sejam construídos na imaginação do leitor. Esses elementos podem ser 

enriquecedores e responsáveis pela formação de sentido da leitura, possibilitando experiências 

diferentes aos indivíduos que acessam, sempre partindo do conhecimento e formação prévia 

de cada um. Imagens, cores, sons, movimento, interatividade etc. auxiliam e trazem elementos 

que podem ampliar o sentido do poema que já possui essa característica de subjetividade e 

vasta interpretação.   

Todos esses elementos revelam o caráter intermidiático desta obra, trazendo um apelo 

das cores, que são reforçadas pelo movimento. Isso, além de aguçar a visão, trabalha com o 

sentido da audição e tato, a medida em que demonstra uma preocupação em atribuir sons e 

sensações durante a leitura dos poemas. Percebe-se que em todas as etapas de acesso, imagens 

em movimento são colocadas, fazendo com que o leitor busque, em cada tela, hiperlinks que 

                                                                                                                                                         

48 Disponível em: < http://www.literaturadigital.com.br/>. Acesso em: 29 abr. 2020. 
49 Disponível em: < http://www.literaturadigital.com.br/>. Acesso em: 29 abr. 2020. 

http://www.literaturadigital.com.br/
http://www.literaturadigital.com.br/
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gerem informações e/ou experiências que trarão conhecimentos e informações relevantes para 

sua leitura. 

Nesta perspectiva, ao se analisar os poemas lidos em suporte impresso, nota-se 

relevante diferença na construção de sentido e interpretação, já que dependia exclusivamente 

da imaginação do leitor e do conhecimento prévio que ele tinha sido conduzido, pela 

habilidade do escritor em manejar e disponibilizar os recursos da língua. Contrário a isso, os 

ciberpoemas trazem a possibilidade do emprego de diferentes recursos (imagens, sons, 

interações etc.), que auxiliam o leitor na interpretação e na compreensão das partes do poema, 

apresentando diversas informações com cada um desses elementos que ajudam a compor o 

texto escrito.  

Outra opção apresentada nesta obra é a “Brincadeira na Web” (figura 39), onde os 

autores trazem outros sites e ideias, para acesso à poesia, em uma linguagem hipertextual, 

propondo acessos e leituras de modelos textuais semelhantes ao que apresentam nesta tela. 

 

Figura 39: Tela com ideias e informações complementares. 

 

Fonte: Captura de tela do site Literatura Digital50 

 

Assim, como observado durante as análises realizadas, esta obra, por ser do meio 

eletrônico, tem características de uma obra aberta, partindo de uma construção colaborativa, 

com animações, cores, sons, movimentos etc., que trazem uma experiência diferenciada ao 

usuário, com textos objetivos, enxutos e animações enriquecedoras de informações e 

reflexões. 

                                                 

50 Disponível em: < http://www.literaturadigital.com.br/>. Acesso em: 29 abr. 2020. 

http://www.literaturadigital.com.br/
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As Ciberpoesias, dessa forma, provocam o leitor a brincar com as palavras e a refletir 

sobre o uso de diferentes elementos na construção dos poemas, propondo uma constante 

participação do leitor, com interações de baixa complexidade, tornando-se acessível a 

diferentes faixas etárias. Além disso, ao se observar o ciberpoema com sua versão para 

impressão, nota-se que a obra sofre diversas alterações, se o indivíduo escolher a leitura 

impressa, apenas, visto que os elementos digitais trazem outras experiências e informações 

que não podem ser vistas ao se acessar o texto estático. 

 

3.7.1 Sugestão de atividade com a obra: CIBERPOESIAS (6º ao 9º ano - Ensino 

Fundamental II) 

 

Gênero textual: Ciberpoesias 

 

Conteúdo: Estrutura e características de uma poesia; Elementos da ciberpoesia.  

 

Habilidades 

 Analisar diferentes ações (curtir, compartilhar, comentar, curar etc.) e textos 

pertencentes a diferentes gêneros da cultura digital; 

 Perceber e analisar os recursos estilísticos e semióticos dos gêneros da literatura 

eletrônica. 

 Interpretar, em poemas, efeitos produzidos pelos recursos expressivos sonoros 

(estrofação, rimas, aliterações etc.), semânticos (figuras de linguagem, por exemplo), 

gráficoespacial (distribuição da mancha gráfica no papel), imagens e sua relação com 

o texto verbal. 

 Identificar o fato central, suas principais circunstâncias e eventuais decorrências; o 

fato ou a temática retratada e a perspectiva de abordagem, explicações dadas ou teses 

defendidas. 

 Difundir novas ideias, propostas, obras ou soluções por meio de diferentes linguagens, 

mídias e plataformas, analógicas e digitais. 

 

Objetivos: 

 Usar a internet como ferramenta de aprendizagem; 
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 Conhecer a estrutura de uma poesia, a comparando com a ciberpoesia (incluindo os 

elementos que caracterizam a literatura eletrônica); 

 Ampliar o repertório literário, bem contribuir para a formação de um sujeito leitor 

participativo, mobilizando os alunos a atuarem como mediadores de suas próprias 

leituras; 

 Estabelecer relação entre suporte e organização textual. 

 

Público-alvo: 6º ao 9º ano (Ensino Fundamental II) 

 

Contextualização  

 

 Com as mudanças que vão ocorrendo na sociedade, surgem, também, outros meios e 

maneiras de relacionar-se. E, dentro deste contexto, nesta época tomada pela cibercultura, 

foram sendo traçados diferentes caminhos para a literatura, inclusive para o gênero poesia. 

De acordo com Santaella (2007, p. 330),  

 

os meios de nosso tempo estão nas tecnologias digitais, nas memórias eletrônicas, 

nas hibridizações dos ecossistemas com os tecnossistemas e nas absorções 

inextricáveis das pesquisas científicas pela criação artística, tudo isso abrindo no 

artista e literato horizontes inéditos para a exploração de territórios inatos da 

sensorialidade e sensibilidade. 

 

Nas poesias digitais – Ciberpoesias – as imagens também podem ser deslocadas, 

interativas, acompanhando texto, sons e animações. Torna-se, portanto, um gênero digital que 

utiliza a linguagem eletrônica como uma maneira de comunicação poética, sem que as 

características tradicionais deste gênero textual sejam deixadas de lado. 

Assim, a ciberpoesia é considerada: “nova expressão poética do nosso tempo e integra 

o território da ‘ciberarte’, termo que assim como a net arte e web arte ou arte das redes, se 

refere a toda a arte que tem sua base na cibercultura” (SANTAELLA, 2007, p. 332). 

Dentro desta configuração, há uma troca permanente entre o autor e leitor, ao se 

escolher os caminhos que serão seguidos na sequência da leitura. Cria-se, assim, uma poesia 

totalmente nova, determinada e guiada pelas intenções pré-estabelecidas.  

Assim como nos demais gêneros literários eletrônicos, na ciberpoesia, há também uma 

quebra da linearidade do texto, que já era utilizado nas obras impressas, mas que ampliam a 

possibilidade de significado e interpretação. Porém, mesmo com essas configurações, lembre-

se de que são mantidas as manifestações linguísticas que caracterizam a poesia 
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tradicionalmente, como metáforas, hipérboles, aliterações etc., sendo ampliadas pelas mídias 

digitais. 

Esses textos são encontrados na internet, blogs, sites etc., trazendo a possibilidade de 

mudar a poesia ou brincar com ela, como se fosse uma espécie de jogo, por meio das 

imagens, fotos, vídeos, cores, formas, entre outros elementos. 

 

Motivação 

 

 Para dar início à aplicação desta proposta didática e ambientar os alunos à temática 

que será trabalhada, o professor poderá apresentar alguns poemas que possuem diferentes 

formatos e que utilizam recursos midiáticos em sua composição, além de ler, discutir, analisar 

e interpretar, observando os recursos empregados em cada um deles. Como sugestão, seguem 

alguns sites de poemas. 

 Poema concreto Pêndulo – Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?time_continue=28&v=Ff9XAvGJMPE&feature=em

b_title>. 

 Poema Bomba – Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=h3gzuQ-3R94>. 

 Poema Xícara – Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=X1uxb7dD8AM&feature=emb_title>. 

 Cinco Poemas Concretos – Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=yC3e7rmSYM4>. 

 Poema visual Fio – Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=lz2lyAR9p-

0>. 

 

Desenvolvimento 

1ª etapa 

Acessar, no site Literatura Digital, a obra digital Ciberpoesia, apresentando, 

primeiramente, os elementos que compõem a tela e orientando os alunos a lerem algumas das 

poesias, iniciando pela opção “Ciberpoemas”, conhecendo diferentes poemas presentes neste 

link. 

Os alunos anotam os nomes das poesias lidas, a interpretação que fizeram e as 

características encontradas; aspectos que diferenciam a ciberpoesia de outros textos poéticos 

lidos em outros momentos. Para isso, os alunos podem trabalhar em duplas, trocando ideias, 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=28&v=Ff9XAvGJMPE&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=28&v=Ff9XAvGJMPE&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=X1uxb7dD8AM&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=yC3e7rmSYM4
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juntamente com a orientação do professor, que deve apresentar alguns questionamentos e 

observações, para que a leitura seja aproveitada de forma bastante ampla e reflexiva. 

É importante que os alunos observem o formato das poesias e o que as imagens, cores, 

formas, interações e demais elementos utilizados, significam ou auxiliam na interpretação do 

texto. No poema Chá, por exemplo, os elementos utilizados (colher, saquinho de chá, xícara, 

água fervente, foto de casal, corações, estrelas, etc.) proporcionam uma ambientação ao leitor, 

fazendo com que ele se sinta parte da história; é como se ele realmente estivesse produzindo o 

chá durante a leitura. No entanto, o leitor produz um chá poético, visto que, além dos 

ingredientes para fazer um chá (saquinho de chá, água fervente), há os elementos poéticos 

(corações, estrelas, foto de um casal). Portanto, desse chá, em forma de fumaça, forma um 

poema. 

O professor poderá orientar os alunos a experienciarem a misturar os ingredientes 

novamente, iniciando novo processo de construção do poema, para verificar as mudanças que 

ocorrem e quais os significados que podem ser inferidos. Os alunos serão levados a observar 

que sem o acréscimo dos elementos poéticos (coração, estrela, foto do casal) não será possível 

obter o poema, para realização da leitura. Pode-se questionar o motivo de não formar o texto e 

levá-los a perceber que se trata de uma receita poética, portanto há a necessidade de 

elementos poéticos também na feitura do chá para formar o poema. 

Para auxiliar, o professor pode orientar a leitura, fazendo alguns questionamentos, 

como: o que a linguagem não-verbal traz de informação? Qual a contribuição das imagens ou 

dos movimentos na intepretação das poesias ou no significado produzido? etc. Com isso, os 

alunos percebem que é necessário realizar a leitura de cada elemento que compõe a obra, para 

realizar uma leitura mais ampla e aprofundada, buscando informações que auxiliem na 

interpretação de cada poema. 

Esta prática de leitura e interpretação textual indica como essas diferentes linguagens 

estão atreladas ao texto, exigindo a configuração de um leitor que seja capaz de atender a 

essas necessidades, sendo mais atento e utilizando todos esses elementos na composição do 

significado do que foi lido e observado. 

Lembre-se de que a produção de sentido é realizada não só pelas imagens, mas, 

também, pela escolha de cores utilizadas e clique, que vão auxiliando no desenvolvimento da 

leitura, pois são necessários para que os elementos apareçam ou sejam continuados para a 

próxima parte da leitura. 

Nesta mesma tela, além dos “ciberpoemas”, há um espaço com poesias visuais, que 

podem ser utilizadas em um trabalho paralelo, inclusive instigando os alunos, no 
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desenvolvimento da leitura das poesias, a perceberem os recursos estéticos literários, por meio 

de diferentes linguagens e das multimodalidades do texto.  

Além disso, possibilita que o aluno note como os elementos digitais geram nova 

experiência de leitura, pois são apresentadas as mesmas poesias, mas no formato visual, sem a 

necessidade de o leitor realizar cliques ou fazer o uso dos sons e movimentos na interpretação. 

Em todas as etapas, o professor pode apresentar outros elementos e focar em algumas 

ferramentas utilizadas nos poemas, para garantir a interdisciplinaridade. Ao trabalhar, o 

poema Chá, por exemplo, cabe uma análise das cores e dos elementos que foram utilizados 

para a composição do Chá, remetendo à realidade desta ação, a forma e consumo desta 

bebida, momentos em que as pessoas bebem o chá e se há diferença da prática entre as classes 

sociais. Por exemplo, na comunidade oriental, beber chá tem todo um ritual, como para os 

japoneses, conhecido como “A cerimônia do chá”51.  

Além disso, é possível analisar todos esses elementos de reflexão e compará-los ao 

que é apresentado pela parte escrita do poema, possibilitando, aos alunos, uma leitura mais 

ampla e mais completa do texto. Este mesmo trabalho pode ser realizado nos demais poemas, 

sempre buscando aspectos, literários, artísticos (nas imagens e cores), aspectos históricos e 

sociais trazidos pelas temáticas tratadas em cada poesia, além das informações trazidas pela 

parte textual. 

 

2ª etapa 

Neste momento, para auxiliar os alunos, propor a leitura de alguns poemas curtos, 

como os exemplos abaixo, exibindo elementos importantes que são utilizados e retomando a 

estrutura e características da poesia. 

 Poesias de Vinícius de Moraes - neste site, além dos poemas escritos, são 

disponibilizados vídeos com esses mesmos poemas recitados ou cantados. 

https://www.culturagenial.com/vinicius-de-moraes-melhores-poemas/  

 Poesias modernas e contemporâneas, com alguns dos principais escritores - 

https://www.todamateria.com.br/poetas-brasileiros/  

Para ampliar o repertório de leitura dos alunos, leve-os à biblioteca ou espaços de 

leitura, onde tenham obras impressas de poemas. Também é possível propor a consulta a 

                                                 

51 A cerimônia do chá japonesa é uma atividade tradicional com influências do Taoismo e Zen Budismo, na 

qual o chá verde em pó pulverizado é preparado cerimonialmente e servido aos convidados num ambiente de 

simplicidade e boa vontade, envolto de paz, respeito, harmonia e pureza. (Disponível em: https://mundo-

nipo.com/cultura-japonesa/artes/25/08/2015/origem-e-principios-da-cerimonia-do-cha-no-japao/) 

https://www.culturagenial.com/vinicius-de-moraes-melhores-poemas/
https://www.todamateria.com.br/poetas-brasileiros/
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algumas obras que estão disponíveis na internet, fazendo com que os alunos utilizem os 

recursos tecnológicos. 

Há algumas obras muito interessantes, caso tenha a possibilidade de apresentação aos 

alunos: 

 Pois é, poesia (2005), de Cecília Meireles, Cora Coralina, Ferreira Gullar, 

Henriqueta Lisboa & 9 outros. 

 Poemas para brincar (2019), de José Paulo Paes. 

 Memórias inventadas (2018), de Manuel de Barros. 

Com o acesso e leitura destes poemas impressos, os alunos terão a possibilidade de 

conhecer diferentes construções poéticas e fazer uma reflexão acerca da construção de cada 

uma delas, gerando novos saberes e uma aprendizagem mais significativa e concreta. Isso 

fará, também, com que os educandos, a partir da leitura da obra base dessa proposta, 

desenvolvam o gosto pela leitura de diferentes gêneros textuais, disponíveis em diferentes 

plataformas e em diferentes formatos, buscando a formação de um leitor mais imersivo e com 

possibilidade de adentrar nas diferentes camadas da leitura. 

 

3ª etapa 

Agora, considerando estes conhecimentos e repertório de poesias lidas, propor que os 

alunos criem, em dupla, uma poesia visual, baseados nos elementos que conheceram ao longo 

da discussão realizada até aqui. Lembre-se de que a poesia visual faz uso de imagens, 

formato, escrita etc., que ajudarão a compor o significado do que será escrito. O trabalho em 

dupla garantirá maior discussão e troca de informações entre os alunos, buscando ampliar o 

conhecimento e realizar uma troca de vivências dentro da leitura literária. 

Na tentativa de acompanhar e auxiliar os alunos, o professor pode retomar a estrutura 

e características de uma poesia visual, inclusive utilizando os exemplos que são apresentados 

na obra Ciberpoesia. Porém, como parte desta teoria já foi trabalhada na primeira etapa, esta 

retomada deve ser feita de forma breve, para que não se torne algo repetitivo e pouco 

significativo para o aluno. 

Para esta atividade, proponha uma temática atual e social, que leve o aluno a buscar 

informações relevantes e a refletir sobre o momento e comunidade da qual faz parte. Esta 

temática dependerá do local onde está a escola e os acontecimentos que rodeiam a sociedade 

no momento de aplicação. 

No link abaixo, há algumas poesias visuais construídas por alunos, que poderão servir 

de exemplo e inspiração para esta produção: 
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 https://www.youtube.com/watch?v=yF6Xv4luO2U 

Há, também, a obra impressa Poesia Visual, do Sérgio Caparelli (mesmo autor da obra 

Ciberpoesias), da editora Global, que poderá auxiliar na exemplificação e direcionamento 

desta atividade. 

Após a conclusão desta produção, poderá ser criado um mural (físico ou virtual – de 

acordo com a disponibilidade e estrutura da escola), para divulgação das poesias visuais, 

apresentado o trabalho realizado pelos alunos. 

Assim, é possível trabalhar aspectos da Língua Portuguesa com a leitura e 

interpretação textual, a partir dos elementos apresentados, discutidos e levados à reflexão, 

dando uma base teórica para os alunos; da Literatura com os gêneros literários, características, 

textos digitais e formas de vinculação dos textos literários etc.; da Produção Textual e Arte na 

composição e análise das imagens como parte compositora da poesia e do seu significado, 

análise do sentido das imagens na composição da poesia, estrutura e construção de poesia 

visual etc.). 

Ainda, é possível trabalhar de forma interdisciplinar, propondo uma pesquisa sobre a 

tradição da “cerimônia do chá”, que ainda é encontrada em alguns povos, como os japoneses e 

ingleses. Para este momento, o professor também poderá fazer o uso do filme Alice no país 

das maravilhas, que pode ser aproveitado durante a realização das atividades, por se tratar de 

um filme de fácil acesso. Neste filme, a tradição da cerimônia do chá é apresentada pela 

protagonista “Alice”, “na hora do chá”, mostrando os passos, importância e aspectos culturais 

desta cerimônia, além de uma percepção e construção histórica da vida social ao longo dos 

séculos. Para complementar, o professor pode instigar os alunos, questionando se há esta 

mesma tradição em uma das famílias, por alguma herança cultural, por exemplo. 

 

Avaliação 

O processo avaliativo considera cada etapa da construção do conhecimento, avaliando 

a participação, compreensão e busca, realizada pelo aluno, dentro das suas características e 

desenvolvimento individual. O aluno necessita ser orientado a cumprir as etapas, de forma 

que consiga compreender as estruturas textuais e realizar a construção dos poemas visuais 

sugerido no desenvolvimento desta proposta didática. Para uma avaliação formal, o professor 

pode considerar, desde a leitura e interpretação de texto, até os registros realizados de 

comparação entre as características e a produção da poesia escrita. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yF6Xv4luO2U
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4.8 JOGO DO GATO POETA 

 

Esse conjunto de poesias é uma obra digital criada por Ana Mello, especialista em 

Informática na Educação e em Educação a Distância, com ênfase na Docência e na Tutoria 

em EAD, pela PUCRS. A autora ministra oficinas de crônicas e poesias online e presencial, e 

coordena um grupo de criação literária. 

Esta obra, por meio de uma brincadeira de adivinha, convida o leitor a acessar uma 

série de poemas, com temas relacionados a “gato”, que é o protagonista da obra, dando 

sequência a uma leitura de forma tranquila, curiosa e divertida. 

No início, como ilustrado na figura 40, são solicitados alguns dados do leitor – nome, 

cidade/UF, e-mail e como ficou sabendo do livro - e é apresentada uma descrição da proposta 

deste jogo de descobrir. A solicitação desses dados remete a características de jogos de 

videogame, em que o indivíduo escolhe seu avatar ou coloca seu nome, identificando-se como 

parte do enredo que irá ser acessado. Apesar deste caráter de “jogo”, o objetivo é interagir 

com a leitura e construção textual, não focando, apenas, na chegada a uma “vitória”. 

 

Figura 40: Tela inicial da obra digital Jogo do Gato Poeta, no site Literatura Digital. 

 

Fonte: Captura de tela do site Literatura Digital52 

 

Em seguida, ao acessar o jogo, é apresentada uma imagem bastante colorida (figura 

41), de um gato formado por vários elementos (CDs, botões etc.), levando o indivíduo a uma 

série de perspectivas visuais, com cores diversificadas, trazendo certa animação visual. 

Ao passar a flecha do mouse na imagem, abre-se a possibilidade de clicar em vários 

locais, como se fossem hiperlinks, que trarão mais informações, convidando o leitor, por meio 

de uma curiosidade, a saber o que está em cada um dos pontos que podem ser clicados. 

                                                 

52 Disponível em: < http://www.literaturadigital.com.br/>. Acesso em: 10 jan. 2020. 

http://www.literaturadigital.com.br/
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Acima da imagem, a autora propõe que “Quem acertar ganha um e-book com todos os 

80 poemas do Gato Poeta”, confirmando o aspecto de jogo/desafio, que compõe a estrutura 

desta obra. A pessoa que acessar, assim como o gato, tem 7 vidas (ou 7 chances) para 

localizar o nome do gato, em um dos hiperlinks oferecidos. 

 

Figura 41: Tela com a imagem do gato e objetos com hiperlinks, para que o leitor clique e tente encontrar o 

correto. 

 

Fonte: Captura de tela do site Literatura Digital53 

 

Sempre que se clica em um dos pontos, abre uma nova tela, com um poema curto 

(com apenas uma estrofe) e com a informação de que você localizou o nome ou não. Nesta 

segunda opção, abre-se a possibilidade de outra tentativa, informando que “você ainda tem 6 

vidas. Quer dizer, 6 chances” (figura 42), e assim consecutivamente, a cada clique. 

 

Figura 42: Tela de quando o leitor não localiza o nome do gato – objetivo do jogo/obra. 

 

Fonte: Captura de tela do site Literatura Digital54 

                                                 

53 Disponível em: < http://www.literaturadigital.com.br/>. Acesso em: 10 jan. 2020. 
54 Disponível em: < http://www.literaturadigital.com.br/>. Acesso em: 10 jan. 2020. 

http://www.literaturadigital.com.br/
http://www.literaturadigital.com.br/
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Se, ao cessar as 7 vidas, o leitor não localizar o nome do gato, aparece a mensagem 

“Miau, miau, miau... Infelizmente você não achou o nome do gato”, e a leitura é encerrada, 

finalizando a obra. Porém, caso consiga localizar o hiperlink onde consta o nome do gato, 

abre-se outra tela, também com um poema para leitura, com a indicação “Você acertou!”. 

 

Figura 43: Tela com a informação de acerto. 

 

Fonte: Captura de tela da tela do site Literatura Digital55 

 

Com isso, o leitor ganha a possibilidade de baixar o livro O jogo do gato poeta, 

conforme mostra a figura 44, uma versão impressa desta obra, onde constam os 80 poemas 

que são sorteados durante a leitura lúdica proposta na versão digital. 

 

Figura 44: Imagem do livro que poderá ser baixado. 

 

Fonte: Captura de tela do site Literatura Digital56 

                                                 

55 Disponível em: < http://www.literaturadigital.com.br/>. Acesso em: 10 jan. 2020. 
56 Disponível em: < http://www.literaturadigital.com.br/>. Acesso em: 10 jan. 2020. 

http://www.literaturadigital.com.br/
http://www.literaturadigital.com.br/
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A obra oferecida para baixar é composta por um PDF, com um poema em cada tela, 

sem ilustrações, animações ou interações, podendo, também, ser impressa para leitura. Apesar 

de apresentar 80 possibilidades de cliques, com os 80 diferentes poemas da autora, esta obra 

utiliza-se de poucos recursos da literatura eletrônica, se limitando às imagens estáticas, cores 

(de forma abundante) e hiperlinks, além da linguagem verbal, na composição das instruções, 

mensagens e poemas. São recursos muito semelhantes ao que se tem no impresso – texto 

escrito, imagens e cores – utilizando, na versão digital, os hiperlinks para transformar a leitura 

em um jogo, incentivando e gerando curiosidade de quem a acessa. Além disso, também 

trabalha com a não linearidade e volatilidade, tornando a leitura mais interativa e 

descentralizada. 

Mesmo com recursos digitais um pouco reduzidos, pode-se perceber a importância da 

imagem neste tipo de construção, já que o leitor é levado a conhecer a temática que será 

tratada nos poemas, desde a primeira imagem, que é a do gato, com todos os links que a 

compõe. 

 Além das imagens e do texto verbal, os elementos midiáticos que fazem parte desta 

obra, apesar de terem certa representatividade, pois remetem às 7 vidas do gato (tema da 

obra), possuem uma função apenas de aspecto lúdico, convidando o leitor a “adivinhar” onde 

está o nome do gato. Ao clicar nas várias opções presentes na tela e ler os poemas, atividade 

primordial da obra digital, o leitor tem a possibilidade de encontrar o nome do gato. Portanto, 

na tela inicial estão todos os elementos digitais e de interatividade que irão compor esta obra. 

 Todos os poemas apresentados trazem característica, ações, alimentação e costumes 

dos gatos, como evidenciado nos exemplos colocados a seguir: 

 

Lambendo o pelo 

No sol da manhã 

O gato amarelo 

 

Vazia a latinha 

Quem será que comeu 

Toda a sardinha? 

 

Na pilha de roupas 

Descansa a gata 

Lambendo as patas 

 

Escondida a gatinha 

Cachorro na casa 

Fareja almofadas 

 

 Assim, na construção dos poemas não há intermidialidade, visto que os textos são 

elaborados apenas com elementos verbais. Já na construção das telas, nas quais os poemas são 

vinculados, há o uso de recursos digitais, trazendo este aspecto intermidiático para a obra. 
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3.8.1 Sugestão de atividade com a obra: JOGO DO GATO POETA (6º ano - Ensino 

Fundamental II) 

 

Gênero textual: ciberpoesia 

 

Conteúdo: Diferença entre digital e digitalizado; Poesias; Ferramentas da literatura digital. 

 

Habilidades 

 Analisar e comparar obras variadas, de forma a perceber a articulação entre elas. 

 Comparar, com a ajuda do professor, conteúdos, dados e informações de diferentes 

fontes, levando em conta seus contextos de produção e referências, identificando 

coincidências, complementaridades e contradições. 

 Perceber e analisar os recursos estilísticos e semióticos dos gêneros da literatura 

eletrônica. 

 Identificar o fato central, suas principais circunstâncias e eventuais decorrências; o 

fato ou a temática retratada e a perspectiva de abordagem, explicações dadas ou teses 

defendidas. 

 Conhecer e comparar diferentes ferramentas para vinculação do texto, utilizando as 

TICs. 

 

Objetivos: 

 Conhecer a diferença entre obras digitais e digitalizadas; 

 Reconhecer as características da poesia (gênero literário); 

 Observar e refletir sobre as características da literatura eletrônica; 

 Pesquisar as características do gato – raça apresentada na obra e que influenciam a 

interpretação e desenvolvimento da leitura. 

 

Público-alvo: 6º ano (Ensino Fundamental II) 

 

Contextualização 

A poesia já possui uma estrutura e características conhecidas por todos, desde os 

primeiros anos escolares. Porém, com o advento da internet, a poesia também passa por uma 

mudança, adquirindo características de uma poesia hipertextual, com interação (participação 
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do leitor no poema), imagens, sons, movimentos etc., que fazem parte da leitura/interpretação 

no contexto digital. 

Assim, trata-se de um gênero literário que traz outras formas de representação gráfica 

por meio da linguagem, utilizando o ciberespaço para sua vinculação e reprodução. 

De acordo com Lucia Santaella (2004, p. 332), a ciberpoesia é considerada uma “nova 

expressão poética do nosso tempo e integra o território da ‘ciberarte’, termo que assim como a 

net arte e web arte ou arte das redes, se refere a toda a arte que tem sua base na cibercultura”. 

Entretanto, no mesmo ambiente digital, são vinculadas poesias visuais, que trazem as 

mesmas características de uma obra impressa, mas alargando a concepção de literatura, 

devido à utilização significativa de elementos visuais (fotografias, desenhos e figuras 

geométricas) associados ao texto literário. 

Tanto a ciberpoesia, quanto a poesia visual, mantém as características da poesia 

tradicional, possibilitando que os leitores tenham diversas interpretações e tragam suas 

experiências e conhecimentos para a leitura que será realizada. 

 

Motivação 

 

Para introduzir a temática que será trabalhada, o professor poderá passar alguns filmes 

que podem ser utilizados para enriquecer o referencial dos alunos e fomentar uma posterior 

reflexão. 

 Cats (2019) - que foi bastante discutido na época do seu lançamento, como expõe a 

reportagem disponível em 

<https://brasil.elpais.com/brasil/2019/12/27/cultura/1577444913_873104.html>.  

Este filme conta a história de uma tribo de gatos, chamada Jellicles, que todo ano 

precisa decidir, em uma noite especial, qual gato irá ascender a Heaviside Layer e 

conseguir uma nova e melhor vida. Para isso, cada gato deve contar sua história para a 

líder (a velha Deuteronomy), tentando convencê-la a escolhê-lo. 

 O gato de botas (2011) – o gato, ao lado de Humpty Dumpty e Kitty Pata Mansa saem 

dispostos a roubar os feijões mágicos de Jack e Jill (um casal fora da lei), mas 

percebem que é mais interessante colocar as mãos na famosa gansa que bota ovos de 

ouro. Com o passar da história, o gato percebe que há um problema mais sério a ser 

resolvido que ele deixou para trás – limpar sua honra. 

 

Desenvolvimento 



149 

 

 

 

 

1ª etapa 

Neste primeiro momento, levar os alunos ao laboratório de informática para acessarem 

a obra, propondo uma leitura individual, de vários poemas que são apresentados na obra 

digital. De forma lúdica, os alunos poderão ler os poemas e tentar encontrar o nome do gato, 

como é proposto pela autora, antes de acabar as “sete vidas” do gato – animal que representa a 

obra. O professor pode solicitar para os alunos identificarem a temática tratada em todas as 

poesias e analisar a relação com as imagens que aparecem na tela inicial da obra, as quais, ao 

serem clicadas, trazem os poemas para leitura. O docente precisa atuar, mediando a leitura e 

instigando os alunos a estarem atentos à leitura dos poemas, não banalizando a ação, apenas 

em prol da localização do nome do gato. Para isso, é interessante o professor pedir aos alunos 

para escreverem em seus cadernos alguns poemas que julgarem mais interessantes ou com 

construções mais curiosas, para compartilharem com a turma posteriormente. Para que esta 

etapa seja cumprida, o professor pode estabelecer um número mínimo de poema a ser anotado 

pelos alunos. Exemplo: cada aluno anota, pelo menos, 4 poemas, dentre os que acessarem 

durante a leitura. 

Os alunos também podem fazer apontamentos se encontrarem alguma temática 

diferente do tema “gato”, além de perceber cada elemento visual que compõe a tela, 

questionando se são relevantes e ampliadores de significado, durante a leitura.  

Assim, a cada clique surgirá uma poesia, possibilitando que os alunos façam 

comparações entre as leituras realizadas e consigam identificar as características que 

compõem esse gênero textual literário.  

Após isso, sugerir uma pesquisa sobre se o gato realmente tem as “sete vidas” 

mencionadas e demais características científicas desta raça. Este é um momento em que a 

temática proposta pela obra possibilitará uma interdisciplinaridade com a área da Ciências, 

fazendo com que os alunos reflitam e conheçam um pouco mais do mundo deste animal. A 

pesquisa pode ampliar o leque de conhecimentos obtidos por meio desta obra, podendo 

utilizar o mesmo computador ou aparelho eletrônico em que estiverem acessando a obra, para 

realizarem esta pesquisa de forma breve. 

O trabalho realizado com esta obra propõe a interdisciplinaridade, buscando 

conhecimento e pesquisa da área da Ciências, com o elemento “gato”. Isso fará com que surja 

um debate e fruição das ideias, trazendo a perspectiva do rizoma para o exercício em sala de 

aula. 
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Indicações de textos para o professor: 

Há alguns textos na internet, bem simples, que falam deste mito e explicam sua 

origem: 

 https://super.abril.com.br/mundo-estranho/qual-e-a-origem-da-lenda-de-que-

os-gatos-teriam-sete-vidas/ 

 https://www.cachorrogato.com.br/gato/sete-vidas-felinas/ 

 https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/noticia/2016/10/9-fatos-cientificos-

que-voce-precisa-saber-sobre-gatos.html 

 https://exame.com/ciencia/20-coisas-que-a-ciencia-ja-descobriu-sobre-os-

gatos/ 

Com a finalização da pesquisa, o professor pode propor uma roda de conversa, em que 

os alunos coloquem suas ideias, impressões e conceitos que criaram ou modificaram, de 

acordo com as informações que foram recebendo. 

 

2ª etapa 

Apesar de a poesia ser um gênero textual, normalmente, conhecido por todos, a 

estrutura e elementos que a compõem precisam ser trabalhados, para que os alunos 

desenvolvam a capacidade de analisar os textos e perceber os elementos que são relevantes 

para a sua compreensão e interpretação. 

Para isso, o professor poderá utilizar poesias já conhecidas, como os exemplos 

sugeridos a seguir. 

 Ou isto ou aquilo (Cecília Meireles): 

https://www.escritas.org/pt/t/1725/ou-isto-ou-aquilo 

 Site com poesias de Roseaba Nurray: 

https://www.criandocomapego.com/poemas-infantis-de-roseana-murray/ 

 A arca de Noé (Vinicius de Moraes): 

 https://escolakids.uol.com.br/portugues/a-arca-de-noe-de-vinicius-de-

moraes.htm 

 Site com poesias de Elias José: 

http://www.antoniomiranda.com.br/poesia_infantil/elias_jose.html 

 Site com poesias de Pedro Bandeira: 

https://escolakids.uol.com.br/portugues/pedro-bandeira.htm 

https://super.abril.com.br/mundo-estranho/qual-e-a-origem-da-lenda-de-que-os-gatos-teriam-sete-vidas/
https://super.abril.com.br/mundo-estranho/qual-e-a-origem-da-lenda-de-que-os-gatos-teriam-sete-vidas/
https://www.cachorrogato.com.br/gato/sete-vidas-felinas/
https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/noticia/2016/10/9-fatos-cientificos-que-voce-precisa-saber-sobre-gatos.html
https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/noticia/2016/10/9-fatos-cientificos-que-voce-precisa-saber-sobre-gatos.html
https://exame.com/ciencia/20-coisas-que-a-ciencia-ja-descobriu-sobre-os-gatos/
https://exame.com/ciencia/20-coisas-que-a-ciencia-ja-descobriu-sobre-os-gatos/
https://www.escritas.org/pt/t/1725/ou-isto-ou-aquilo
https://www.criandocomapego.com/poemas-infantis-de-roseana-murray/
https://escolakids.uol.com.br/portugues/a-arca-de-noe-de-vinicius-de-moraes.htm
https://escolakids.uol.com.br/portugues/a-arca-de-noe-de-vinicius-de-moraes.htm
http://www.antoniomiranda.com.br/poesia_infantil/elias_jose.html
https://escolakids.uol.com.br/portugues/pedro-bandeira.htm
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Nesta etapa, é importante fazer com que os alunos também entrem em contato com 

obras impressas desses autores, possibilitando uma posterior comparação com o que 

acessaram na obra digital. 

Para complementar a leitura, o professor poderá levar a obra impressa Jogo do Gato 

Poeta, para que os educandos possam, além de ter mais uma possibilidade de leitura de texto 

poético, conseguir fazer uma análise comparativa na estética literária das obras, ao serem 

vinculadas em duas plataformas diferentes – impressa e digital. 

A partir da leitura realizada, de várias poesias, propor que os alunos, em grupo, junto 

ao professor, ampliem o conhecimento acerca das poesias, acessando alguns haicais, escritos 

por Álvaro Posselti, com a mesma temática trabalhada nesta obra – gato –, disponíveis no 

livro Giz de Aprendiz (2019), da editora Bonijuris. 

O professor, antes de iniciar a leitura dos haicais57, pode fazer uma breve explicação 

do que se trata este estilo de poema, explicando a metrificação desta forma de poesia, a sua 

prática e trazendo alguns exemplos, para melhor compreensão. 

Exemplos: 

 

O gato se agacha 

Um bote certeiro 

no rato de borracha 

 

É hora do banho 

De lambida em lambida 

o gato dobra de tamanho 

 

Nem fome nem sede 

O gato em cima do telhado 

é só um quadro na parede 

 

Entre arranhões e lambidas 

para cuidar de tanto gato 

precisarei de sete vidas 

 

 

 

Com a leitura dos haicais, os alunos poderão tentar identificar a mesma estrutura nos 

textos lidas na obra digital O Jogo do Gato Poeta, percebendo que se trata de poesias curtas e 

com uma mensagem mais breve e fotográfica, conforme os exemplos a seguir.  

 

No aquário, dois peixes 

De lá para cá 

Olhos de gato a namorar 

 

Novelo de linha 

Fio desenrolado 

Por toda a cozinha 

 

                                                 

57 O haicai é uma breve composição poética de origem japonesa. No plano temático, busca expressar 

a relação entre o ser humano e a natureza. É composto por três versos, sendo que o primeiro tem cinco 

sílabas poéticas, o segundo tem sete e o terceiro tem cinco. (Disponível em: 

<https://brasilescola.uol.com.br/literatura/haicai-um-poema-origem-japonesa.htm>. Acesso em: 22 nov. 2020) 
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 No entanto, o estilo de haicai do Gato poeta é livre, não segue a metrificação 

tradicional de 5, 7, 5 sílabas métricas. 

 

3ª etapa 

Após o trabalho de leitura, interpretação e análise, propor uma construção textual, 

neste mesmo estilo poético – poesia haicai – fazendo com que os alunos criem uma espécie de 

cenas pontuais, por meio desta relação do homem com a natureza, que é característica 

estabelecida dos haicais.  

Para que toda a comunidade escolar tenha acesso a essa produção, uma sugestão 

interessante é criar uma página na internet, com postagens frequentes desses haicais, 

indicando os autores, a temática e possíveis ilustrações que sejam produzidas.  

Este momento de produção deve ser de grande descontração, fazendo com que os 

alunos se utilizem dos conceitos e estrutura apreendidos nesta atividade e elaborem poesias 

que sigam o mesmo modelo, brincando com a métrica e características apresentadas. 

Há, ainda, outras produções de haicais, de autores conhecidos, que podem ser 

utilizados na exemplificação e explicação deste gênero textual. Outros exemplos de haicais, 

para serem apresentados aos alunos: 

 

Arco-íris (Helena Kolody) 

Arco-íris no céu. 

Está sorrindo o menino 

Que há pouco chorou. 

 

Perfume silvestre (Afrânio Peixoto) 

As coisas humildes, 

Têm seu encanto discreto: 

O capim melado... 

 

ROSA (Paulo Leminski) 

Rosa (que exibida!) 

que posa assim toda prosa 

é prova de vida. 

 

(Paulo Leminski) 

tudo dito, 

nada feito, 

fito e deito 

 

(Paulo Leminski) 

ameixas 

ame-as 

ou deixe-as 

 

(Millôr Fernandes) 

Olha, 

Entre um pingo e outro 

A chuva não molha. 

 

Avaliação 

No decorrer de cada etapa, o professor poderá avaliar o desenvolvimento da leitura e 

interpretação das poesias, além das pesquisas que são propostas sobre os elementos 

encontrados nesta obra. 
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Ao final do desenvolvimento das etapas, pode ser considerada como avaliação 

formativa, a produção textual (poesias - haicais) e a construção da página com as postagens, 

utilizando a internet como uma das ferramentas para o desenvolvimento da aprendizagem. 

 

Portanto, todas essas obras podem ser consideradas um importante exemplo de como 

os elementos integradores da literatura eletrônica podem mudar o ato da leitura e trazer 

diferentes textos (não verbais) que complementem a escrita e ampliem a significação do texto 

a partir das informações que compõem esses recursos. Além disso, partir da apresentação das 

propostas de sequência didática (atividades), direcionadas ao Ensino Fundamental II, nota-se 

uma vasta possibilidade de aplicação das obras e projetos de literatura eletrônica, que podem 

fazer com que os alunos acessem diferentes gêneros textuais e elementos literários, de uma 

forma mais interativa e mais próxima de sua realidade do que ele utilizava como ferramenta 

para as suas práticas cotidianas. 

O uso dessas obras, assim, pode ampliar e reafirmar a importância da inserção da 

tecnologia na educação, que tem sido debatida, principalmente, ao se considerar a diferença 

social e de acesso a essas ferramentas, que se tem na sociedade brasileira. 

Contudo, por se tratar de um site que exige um acesso mínimo e poucos recursos, o 

uso dessas obras torna-se uma importante ferramenta de inserção e difusão da literatura, por 

meio da plataforma eletrônica, que traz, não só uma forma diferente de leitura, mas uma 

maneira mais ampla de interpretação e leitura de elementos que vão além do textual, fato que 

já é proposta e estabelecido na própria BNCC, para os alunos desde a Educação Infantil, 

proporcionado a inclusão e o letramento digital. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A presente dissertação pretendeu apresentar um embasamento teórico acerca da 

literatura eletrônica, e posterior análise qualitativa de cunho interpretativo, utilizando algumas 

obras digitais do site Literatura Digital, ampliando para uma proposta de possíveis atividades 

a serem realizadas com as turmas do Ensino Fundamental II. Sendo assim, considera-se que 

este objetivo tenha sido atingido, na tentativa de evidenciar estas obras literárias como uma 

forma de gerar outras possibilidades, com o uso do suporte digital e suas ferramentas, para 

que a nova geração, que tem suas raízes no ciberespaço, desenvolva suas leituras, utilizando 

todos os recursos dos diferentes gêneros textuais. Isso, sem deixar de considerar o 

desenvolvimento dos leitores, que pode ser realizado a partir do digital, mas que deve 

considerar diferentes características a serem expandidas, para que não se torne uma leitura 

rasa, mas que tenha a capacidade de aprofundar, observar, refletir e interpretar os diferentes 

tipos de linguagens apresentadas. 

Nota-se que as ferramentas do ciberespaço podem auxiliar na leitura e compreensão 

dos gêneros textuais observados nas obras analisadas do site Literatura Digital, possibilitando 

que o leitor construa e compreenda as etapas da história, de acordo com seus conhecimentos 

prévios de mundo, gerando um sentido para sua experiência leitora durante a imersão na obra. 

A leitura, nesta perspectiva, traz diferentes possibilidades de construção do texto, porém, 

mantendo algumas das características tradicionais da literatura, da construção do texto 

literário e apresentando esta possibilidade de interação dentro de uma proposta que, apesar de 

ser pré-estabelecida pelo autor da obra, oportuniza o leitor vivenciar ser coautor do texto por 

oferecer vários caminhos diferentes, com diversos finais possíveis.  

Dentro deste contexto, a importância da construção hipertextual no ambiente virtual é 

notável, pois se tem uma forma distinta de realizar a leitura e o indivíduo tem a possibilidade 

de utilizar essas ferramentas para a ampliação do seu conhecimento e melhor compreensão do 

texto que decide acessar. Contudo, é importante frisar que este leque de novos caminhos e 

conhecimentos pode fazer com que a leitura perca o foco e passe a ser uma ação mais rasa e 

sem um efetivo aprofundamento. Portanto, é importante o professor ter um planejamento de 

como pretende desenvolver o ensino do texto literário por meio de uma sequência didática, 

tendo como base uma teoria que dê sustentação de sua prática pedagógica. Algo a ser 

ensinado nas escolas para que se forme um leitor mais competente e não se perca nas 

navegações do espaço cibernético. 
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Durante as análises realizadas, percebeu-se que os recursos multimidiáticos utilizados 

orientam e induzem a um tipo de interpretação pretendida pelo autor do texto, contribuindo e 

se fazendo necessário para a ambientação da temática apresentada. Um exemplo são as cores 

preta e vermelha que constituem toda a obra Um estudo em vermelho, trazendo um ar de 

mistério, que é colocado ao leitor desde o título. 

No impresso, esta característica já era notada nos livros ilustrados, que a imagem tem 

a função de ampliar e enriquecer a intepretação, compreensão e significação do enredo, 

auxiliando no imaginário de cada indivíduo. No digital, por meio dos recursos midiáticos, o 

texto verbal é potencializado e complementado. Este fato foi observado em obras analisadas 

neste trabalho como em Um estudo em vermelho, em que as cores utilizadas, as imagens, a 

estrutura de e-mail e a intertextualidade ampliaram o significado do enredo, expandindo e 

gerando possibilidade de aprofundamento da leitura. Outro exemplo aparece na obra Eu no 

comando, na qual é demonstrado que o uso das imagens, áudios, vídeos etc., compõem o 

enredo, trazendo mais informações e fazendo com que o leitor penetre nas diferentes camadas 

do texto.  

Considerando essas estruturas, a importância do emprego de diferentes linguagens é 

proposta pela BNCC, que inclui o digital, como uma forma de diversificação, ampliação e 

possibilidade de uma aprendizagem significativa, porém, não considera a diferença social e 

econômica do Brasil, ao se pensar no real acesso às ferramentas tecnológicas que se tem em 

diferentes escolas, principalmente na rede pública de ensino. 

A partir da observação das obras digitais (características, estrutura, ferramentas etc.) 

percebe-se a importância de se construir algumas propostas de atividades que possam ser 

realizadas com os alunos do Ensino Fundamental II, considerando que este é um site gratuito 

e que estas obras podem servir como um passo inicial para a inserção da literatura digital e de 

uma posterior ampliação dos gêneros textuais, incluindo obras impressas, desenvolvendo 

leitores que tenham a capacidade de utilizar essas ferramentas de forma mais adequada, 

trazendo os conhecimentos necessários e possibilitando uma leitura aprofundada e, também, 

contemplativa, atendendo a todas as quatro tipologias de leitores classificados por Santaella 

(2004, 2013). 

Tais elementos analisados em cada obra digital possuem a função de enriquecer e 

ampliar o significado da obra, fazendo com que se torne interessante como forma de inserção 

da literatura no ambiente escolar, para que, depois, os alunos consigam ler obras mais 

complexas e com temas mais profundos e reflexivos, estando habituado a forma de preencher 

as lacunas que surjam durante a leitura. 
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Para a construção dessas propostas didáticas, utilizou-se, como base, a Perspectiva 

Rizomática, buscando a utilização de diferentes áreas do conhecimento para a análise, 

interpretação e leitura dos elementos de cada uma das obras do site Literatura Eletrônica, que 

são objeto desta pesquisa. O emprego dessas obras digitais serve como ponto de partida para 

que os alunos ampliem o se repertório e consigam aprofundar sua capacidade e técnica leitora, 

passando a estar inserido nas diferentes camadas possíveis de uma leitura, deixando de ser 

uma prática superficial. 

Com isso, percebeu-se que a literatura eletrônica, no âmbito teórico, traz a ideia de 

atender o horizonte de expectativa do leitor deste novo século, mas, pensando na estrutura da 

construção educacional, é necessário trabalhar com outros aspectos da literatura, na busca de 

uma formação mais sólida e completa, para que o leitor de hoje consiga ler todos os tipos de 

textos, em vários suportes e com diversificados elementos. Mesmo ao considerar apenas o 

suporte digital como análise, o indivíduo deve ser capaz de realizar, além de uma leitura 

verbal, uma interpretação das imagens, cores, movimentos, áudios e demais elementos que 

apareçam na constituição da obra. 

Assim, após as análises e estruturação das propostas didáticas, foi possível perceber, 

por meio da reflexão realizada, a funcionalidade das ferramentas e elementos utilizados na 

construção dessas obras digitais, e como elas podem corroborar a leitura e auxiliar na 

compreensão e significação do enredo. 

A partir do uso das obras digitais sugeridas (com a possibilidade de ampliar para 

outros sites e obras disponíveis), tem-se a necessidade de dar continuidade ao estudo literário, 

para atender aos diferentes tipos de leitores, como mencionado por Santaella (2004, 2013), 

que é o principal desafio do educador – dar condições e formar esse leitor que consiga ler em 

diferentes suportes e desenvolver uma leitura mais minuciosa, reflexiva e imersiva.  

As análises realizadas geraram, também, a construção de propostas didáticas, 

direcionadas aos alunos do Ensino Fundamental II, na tentativa de incorporar as ferramentas 

digitais, do ciberespaço, na rotina escolar, sugerindo que é possível realizar este trabalho, 

iniciando com as obras digitais para desenvolver um estudo literário, que considere a 

experiência literária, discutindo as diferentes temáticas e os recursos literários empregados no 

texto a ser lido. Além disso, estas propostas possibilitam um trabalho interdisciplinar, baseado 

na Perspectiva Rizomática, que considera o diálogo e a interdisciplinaridade com várias áreas 

do conhecimento para o desenvolvimento de diferentes conceitos e atividades. 
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