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RESUMO  

A crescente influência dos novos meios de comunicação no nosso dia a 

dia provocou, de acordo com Edward Said, profundas alterações nas 

maneiras com as quais os discursos eram produzidos e circulavam até 

pouco tempo, quando a repercussão dos mesmos era baseada 

principalmente em suportes restritos a uma única plataforma e organizados 

conforme pré-estabelecera Foucault pouco tempo antes. Tendo tal suporte 

teórico por pressuposto, ao pensarmos a formação do leitor no século XXI, 

somos levados a perceber que esse novo sistema, tornado rapidamente 

popular principalmente entre os leitores iniciantes, traz consigo novos 

paradigmas comunicacionais. A miríade de hiperlinks sugere múltiplas 

leituras de um mesmo discurso e infiltra-se mesmo no título do presente 

simpósio que, considerando a extensa e diversificada frente de trabalho 

que se abre em relação ao tema aqui proposto, tem por objetivo promover 

uma reflexão ampla e irrestrita sobre a formação do leitor e o papel da 

leitura dos textos literários nas diferentes mídias. Discutir a formação do 

leitor e as novas mídias caracteriza uma comparação entre as formas mais 

frequentes de leitura e aquelas oferecidas pelas novas plataformas, 

considerando mídias variadas, como o audiolivro e mesmo as narrativas 

fílmicas, ao passo que as outras propostas (nas/com) oferecem uma 

imersão nesse complexo sistema de leitura que se desenha e do qual, 

somos levados a crer, surgirá um paradigma totalmente novo de leitura, 

levando a novas possibilidades de letramento. Assim, a proposta que se 

realiza é refletir sobre as instâncias mediadoras dessas novas leituras; a 

realização de experiências pedagógicas com o texto literário em diferentes 

suportes de circulação; o debate sobre a produção de materiais literários 

para crianças e jovens na contemporaneidade; a análise da mediação e a 

recepção de textos literários no contexto escolar, bem como fora dele; a 

problematização sobre a presença de políticas públicas voltadas para a 

formação do leitor no Brasil, caracterizando-se num espaço de livre 

discussão e intentando oferecer um panorama múltiplo da transmutação 

que se faz presente nos modos de leitura e no que se pode esperar deste 

cenário.  
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