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Introdução 
 

A sociedade do século XXI apresenta significativas mudanças 
tecnológicas, especialmente no que se refere à maneira de se comunicar. O 
sujeito pós-moderno, mergulhado nesse universo dominado pelas novas 
formas de comunicação, vive uma transformação cultural que interfere na 
forma de produção e apropriação dos saberes.  As mudanças tecnológicas e 
culturais estão interferindo também na maneira como se lê. Os novos suportes 
digitais fizerem nascer um novo leitor – o leitor virtual – com um perfil diferente 
do leitor da cultura impressa. Além do computador, outros equipamentos 
eletrônicos como os tablets, e-readers, smartphones estão cada vez mais 
populares, intensificando a prática da leitura e escrita em tela.  

RESUMO: A leitura adquiriu um novo status na 
cibercultura. A facilidade de transitar de um espaço para 
outro no ambiente virtual e a velocidade da informação, 
requerem novas formas de ler e um novo perfil de leitor. 
Nesse contexto, há uma preocupação com a leitura 
literária. Enquanto alguns visualizam uma possível “morte 
do livro” e, consequentemente, uma crise da literatura, 
outros veem novos horizontes para o texto literário nos 
suportes digitais. No ambiente escolar a formação de 
leitores de literatura é um desafio para educadores na 
era digital. Como o professor, mediador do processo de 
formação do leitor, pode incentivar a leitura literária 
nesses novos moldes? O presente trabalho tem por 
objetivo refletir sobre a formação do leitor literário no 
contexto da cibercultura, bem como apresentar alguns 
recursos do Moglue Builder - aplicativo gratuito para 
criação de textos interativos - que podem auxiliar o 
professor no trabalho com o texto literário em meio digital 
de forma mais lúdica e, assim, unir a literatura aos novos 
suportes tecnológicos. 
 
PALAVRAS-CHAVE: cibercultura; letramento literário; 
Moglue Builder. 
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Nesse contexto de leitura virtual, há uma maior divulgação da literatura, 
por meio de blogs, redes sociais, sites relacionados ao tema, etc... e a própria 
referência a obras literárias em outras formas de arte difundidas nos suportes 
eletrônicos. Pode-se dizer que o acesso às obras literárias está muito mais 
facilitado atualmente em meio digital (muitas disponíveis para download 
gratuitamente). No entanto, embora haja uma popularização de equipamentos 
eletrônicos – especialmente entre os adolescentes - e uma maior difusão da 
literatura no ciberespaço, é constante a queixa no ambiente escolar de que a 
leitura de textos literários não é uma prática frequente entre os estudantes do 
ensino fundamental e médio.  

No atual cenário de convergência de mídias digitais e num contexto em 
que o cotidiano de crianças e adolescentes esta marcado pela interação com o 
ciberespaço, parece haver um distanciamento entre o que se faz na escola e 
as práticas cotidianas dos alunos fora dela. As múltiplas formas de 
entretenimento proporcionadas pelas atuais mídias digitais tomam grande parte 
do tempo desse público e há uma espécie de “concorrência desleal” entre 
essas práticas de entretenimento e a leitura de textos literários. Assim, uma vez 
que é papel da escola promover o letramento literário, é importante refletir 
sobre a formação do leitor da era digital e pensar sobre como os recursos 
tecnológicos atuais podem ser usados para incentivar a leitura, especialmente 
a leitura literária. 

 
 

Letramentos na cibercultura: novas formas de interação 
com a leitura e escrita 
 

A definição do termo cibercultura é apresentada por Lévy (1999, p. 17) 
como “conjunto de técnicas (materiais e intelectuais) de práticas, de atitudes, 
de modos de pensamento e de valores que se desenvolvem, juntamente com o 
ciberespaço”. Por sua vez, o termo ciberespaço, na definição apresentada 
também por Lévy, significa “novo meio de comunicação que surge da 
interconexão mundial dos computadores”.  O autor lembra que ciberespaço 
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. Lévy considera que 
estamos vivendo um segundo dilúvio, o “diluvio informacional” e esse dilúvio 
não terá fim. Portanto, nas palavras do autor, “temos que ensinar nossos filhos 
a nadar, flutuar, talvez navegar”, ou seja, não há retorno, precisamos aprender 
a nos adaptar a esse contexto cibercultural.  

Esse novo contexto, de acordo com Chartier (1998, p. 13), trouxe uma 
revolução no processo de leitura e escrita. Para o autor, o texto em tela exige 
uma nova maneira de ler, diferente do texto escrito no papel, bem como um 
novo perfil de leitor. O fluxo sequencial do texto na tela é diferenciado, não há 
mais fronteiras tão visíveis entre os textos. 

A cibercultura, ao pressupor novas formas de interação com a leitura e a 
escrita, traz, segundo Soares (2002, p. 151), novas formas de letramento. A 
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autora ressalta que a tela, como novo espaço de escrita, traz significativas 
mudanças, e que essas mudanças teriam consequências sociais, cognitivas e 
discursivas, configurando o que ela chama de letramento digital. Segundo a 
autora, as novas modalidades de práticas sociais de leitura e de escrita 
propiciadas pelas recentes tecnologias da comunicação eletrônica 
proporcionam um momento privilegiado para identificar se o estado ou 
condição resultante das práticas de leitura e escrita em contextos digitais são 
diferentes das práticas de leitura e escrita na cultura do papel.  

A autora destaca que as reflexões sobre a escrita na cibercultura, os 
diferentes efeitos sobre o estado ou condição de quem usa as tecnologias 
digitais, comparados ao uso das tecnologias tipográficas, trazem a necessidade 
da pluralizar a palavra letramento. Segundo a autora, é necessário que se 
reconheça que “diferentes tecnologias da escrita criam diferentes letramentos”. 
Soares lembra que a pluralização da palavra letramento vem sendo 
reconhecida internacionalmente em função tanto da interação com a escrita 
quanto das múltiplas formas de interação com o mundo, que vão além da 
palavra escrita, abrangendo também a comunicação visual, auditiva, espacial 
(SOARES, 2002, p. 155-156). 

Partindo também da ideia de letramentos múltiplos, Lemke (2010, p. 
146) afirma que os novos recursos tecnológicos exigem novas habilidades, que 
incluem “habilidades de autoria multimidiáticas, análise crítica multimidiática, 
estratégias de exploração do ciberespaço e habilidades de navegação no 
ciberespaço”. Esses “novos letramentos” estão transformando o modo como 
estudantes e professores comunicam suas ideias, bem como as formas como 
aprendem e ensinam, trazendo o que o autor chama de paradigma de 
aprendizagem interativa, que se opõe ao tradicional paradigma de 
aprendizagem curricular, ainda predominante nas escolas e universidades. O 
ponto central desse novo paradigma, segundo Lemke, não está nos hiperlink 
nem nos recursos multimídia, mas sim, nos próprios usuários.  

Os documentos norteadores do processo ensino-aprendizagem, 
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) também chamam a atenção para o 
uso das tecnologias de comunicação e informação (TICs) de forma interativa, 
com foco no usuário. Conforme o texto dos PCNs, o uso dessas tecnologias 
não podem se reduzir a máquinas, uma vez que elas resultam de processos 
sociais e negociações que se tornam concretas. A organização de seus 
gêneros, formatos e recursos procura reproduzir as dimensões da vida no 
mundo moderno. Os PCNs reforçam que é papel da escola o reconhecimento 
das possibilidades dessas tecnologias e a democratização de seu uso (PCN, 
2000, p.12).  

Considerando que os documentos oficiais pregam a necessidade da 
inserção das TICs no contexto escolar e ao refletir sobre as novas formas de 
letramentos, que incluem o letramento digital, vemos a importância de se 
utilizar essas tecnologias como aliadas ao processo ensino-aprendizagem e, no 
caso do professor de literatura, uma das possibilidades é aproximar o aluno do 
texto literário utilizando os novos suportes digitais de forma interativa e, assim, 
contribuir para o letramento literário.   
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Letramento literário: desafios para a escola do século XXI 
 

As Orientações Curriculares para o Ensino Médio (OCEM) destacam que 
objetivo do trabalho com literatura no Ensino Médio é promover o letramento 
literário. Ao explicar o conceito de letramento literário, as OCEMs recorrem à 
definição de letramento apresentada por Magda Soares. Para Soares (2002, p. 
45) letramento é o estado ou condição de quem não apenas sabe ler ou 
escrever, mas cultiva e exerce as práticas sociais que usam a escrita. Assim, 
de acordo com as OCEMs, letramento literário seria, por extensão, o estado ou 
condição de quem não apenas é capaz de ler textos dos mais diversos gêneros 
literários, mas dele se apropriar efetivamente por meio da experiência estética 
e fruição (OCEM, 2006, p. 55).   

Ao problematizar o conceito de letramento literário, Zappone (2008, p. 
28) parte da definição de letramento como “conjunto de práticas sociais que 
usam a escrita enquanto sistema simbólico e enquanto tecnologia, em 
contextos específicos para objetivos específicos” proposta por Kleiman (2004) 
e discute o letramento como um fenômeno amplo, que vai além do espaço 
escolar, uma vez que há uma infinidade de práticas sociais que usam a escrita, 
bem como inúmeros objetivos relacionados a essas práticas, em diversos 
contextos.  A autora observa que o conceito de letramento pode ser acatado 
nos estudos literários e que, nesse sentido, letramento literário pode ser 
definido como “conjunto de práticas sociais que usam a escrita literária” (p. 29). 
Porém, Zappone lembra que a própria definição de escrita literária é algo 
complexo e que para a apropriação do conceito de letramento no campo dos 
estudos literários, é necessário compreender a escrita dentro de algumas 
especificidades do texto literário. Para isso, a autora se remete ao conceito 
proposto por Hansen (2005) que busca compreender a literatura a partir de seu 
caráter de ficcionalidade. 

Promover o letramento literário não é tarefa das mais fáceis no contexto 
atual, uma vez que, na escola, o próprio trabalho com o texto literário tem sido 
secundário, conforme apontam alguns pesquisadores. Rangel (2007, p. 129), 
ao analisar a relação entre leitura, literatura e livro didático de português, 
argumenta que, mesmo que a escola dê prioridade à leitura, de modo geral, a 
leitura literária, tem ficado “obscurecida”.  O autor considera difícil a relação 
entre livros didáticos e literatura e acredita que as coisas pioraram desde o 
início das orientações para o trabalho com gêneros textuais, pois, embora não 
tenha sido essa a intenção, muitas vezes o trabalho com textos literários é 
abandonado e dá-se prioridade a outros gêneros textuais. Isso, segundo o 
autor, tem propiciado o esquecimento da literatura e a sensação de que é difícil 
trabalhar com textos literários (p. 132-133).  

Assim como Rangel, Zilberman (2007, p.264-265) afirma que a escola 
tem priorizado o trabalho com outros gêneros e deixado de lado o trabalho com 
textos literários. Segundo a autora, a situação atual, em parte, é resultado do 
modelo autônomo de letramento praticado pela escola. Esse modelo é fruto 
das transformações provocadas pelo capitalismo e industrialização que exigiam 
mão-de-obra qualificada para dar conta de serviços especializados ao mesmo 
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tempo em que a economia capitalista procurava consumidores para adquirirem 
os novos produtos, vinculados ao mundo da comunicação e informação. Por 
isso era necessário escolarizar a população, começando pela alfabetização. A 
introdução ao mundo das letras tinha de ser rápida e eficiente e levar em 
consideração que se destinava a usuários humildes que até então não tinham 
sentido falta da leitura e da escrita. A partir de então, a leitura não ficou tão 
vinculada à literatura.  

A autora salienta que mesmo com as ideias de letramento chamadas 
progressistas as teses de letramento apresentam como um fim em si mesmas 
e não mais como uma passagem para a literatura. Assim, as camadas 
populares que tiveram educação não tem acesso à literatura, essa fica 
acessível apenas aos que são especialistas, os mais familiarizados com o 
mundo das Letras. Dessa forma, mantém-se a “sacralidade” das obras literárias 
e com a colaboração da escola e da pedagogia. A autora lembra que até certo 
tempo atrás o leitor era educado para a literatura, hoje ele é alfabetizado para 
entender textos, ou seja, é educado para ler e não para a literatura 
(ZILBERMAN, 2007, p. 265). 

É perceptível que há certa resistência em trabalhar com a leitura literária 
em sala de aula. Na escola, há o mito de que a leitura literária e difícil complexa 
e inacessível aos alunos. Porém, Corrêa (2007, p. 51-52) argumenta que o fato 
das crianças e adolescentes não lerem textos literários com frequência não é 
porque eles não gostam de histórias, uma vez que passam horas diante da 
televisão, assistindo a filmes, seriados, desenhos animados, novelas, ou 
mesmo diante do computador lendo textos veiculados pela internet; vão a 
cinema, teatro e outros lugares que também são veiculadas histórias.  Portanto, 
segundo o autor, as narrativas são consumidas quando apresentadas em outro 
formato que não o livro. Embora o autor reconheça que outras formas de 
linguagem, outras mídias, outras manifestações artísticas também contribuem 
para a formação estética dos indivíduos, ele ressalta a importância da leitura e 
acredita que o livro também pode enfeitiçar crianças e jovens de hoje e 
proporcionar uma “emancipação”.  

Dialogando com o pesquisador alemão, Hans Robert Jaus, Corrêa 
ressalta que a leitura pode emancipar a humanidade de suas amarras naturais, 
religiosas e sociais. Porém, na visão de Corrêa, para que essa emancipação 
das crianças e jovens ocorra, é necessário que um adulto – não somente o 
professor de literatura, mas alguém da família ou de outras instituições - o 
estimule a ser um sujeito leitor e não apenas o force a ler. O autor entende que 
a escola, quando impõe determinadas regras de leitura, destrói no aluno o 
desejo de ler e se transformar em leitor para se transformar em quase leitor, 
termo que toma emprestado da pesquisadora Graça Paulino, o qual ela define 
como uma situação artificial de leitura. Corrêa lembra que o processo de 
formação do leitor é contínuo, incessante, interminável (CORRÊA, 2007, p. 71-
72).  

No complexo cenário atual, no qual a leitura “concorre” com toda forma 
de entretenimento nos meios eletrônicos, é desafiante formar leitores de textos 
literários ao mesmo tempo em que se formam “letrados digitais”, de modo que 
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o usuário dos novos suportes digitais possa agir de forma crítica no meio 
social, tanto em relação ao próprio uso dos recursos tecnológicos quanto à 
leitura crítica de textos literários.  No entanto, unir as duas coisas – letramento 
literário e letramento digital - nos parece ser um caminho possível.  

 
 

Possibilidades de uso do aplicativo Moglue Builder no 
trabalho com textos literários em meio digital 
 

Quando se trata do trabalho com literatura há muitas dúvidas sobre a 
forma como os recursos tecnológicos podem contribuir. Embora a estrutura das 
escolas seja deficitária nesse sentido, é possível realizar algumas ações mais 
simples, que não envolvam grandes investimentos e transformações radicais. 
Dentre essas ações, o uso do aplicativo Moglue Buider é uma possibilidade 
para o trabalho com o texto literário em meio digital, principalmente nas séries 
iniciais.   

O Moglue Builder é um aplicativo para criação de livros/textos 
interativos. O aplicativo apresenta recursos que possibilitam a construção de 
textos permeados por imagens, movimento, som, entre outras ferramentas de 
interação. Embora o texto final, com todos os recursos em funcionamento, só 
possa ser visualizado em aparelhos com iOS (programa utilizado no Ipad) ou 
Android (programa presente na maioria dos smartphones e tablets), o processo 
de criação do texto pode ser feito em qualquer computador que possua 
Windows ou Linux. O usuário não precisa ser um exímio conhecedor de 
informática para criar um “livro interativo”. Na escola, o professor pode utilizar o 
laboratório de informática para o desenvolvimento do trabalho e a visualização 
do texto final pode ser feita utilizando os tablets que foram repassados aos 
professores pelo governo (em algumas escolas) ou nos próprios smartphones 
ou tablets dos alunos.  

O aplicativo é indicado para ilustração/releituras de narrativas curtas. O 
trabalho com poemas também pode proporcionar um resultado interessante. É 
possível utilizar o aplicativo nas séries mais avançadas do Ensino Fundamental 
e no Ensino Médio, porém percebemos que os recursos do aplicativo são 
direcionados a crianças das séries mais iniciais. Apesar de a disciplina Literatura 
ser trabalhada, na maioria das vezes, apenas no Ensino Médio e a referência 
feita ao termo letramento literário, estar presente nas OCMs, entendemos que 
não é possível formar um leitor de textos literários se o trabalho com a leitura 
literária não começar desde muito cedo.  

Para testar as funcionalidades do aplicativo Moglue Builder, fizemos um 
estudo de caso com duas crianças: uma de 10 anos, aluna do quinto ano do 
ensino fundamental de uma escola pública da rede municipal e outra de 12 
anos, aluna do sétimo ano de uma escola pública da rede estadual. Ambas da 
cidade de Campo Mourão – Paraná. A escolha das crianças se deu devido à 
disponibilidade destas para a realização do trabalho e a facilidade de contato 
com a pesquisadora.  
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As crianças tiveram contato com o Moglue Buider e receberam as 
noções básicas das funções do aplicativo, inicialmente apenas brincando com 
as imagens e sons. Após a leitura de alguns textos curtos e poemas (alguns 
em meio digital) indicados pela pesquisadora, foram orientadas a escolher um 
deles para “ilustrar” utilizando o Moglue Builder. A primeira criança escolheu 
um poema que faz parte do livro Poesia na varanda, de Sonia Junqueira. A 
segunda escolheu o conto folclórico O flautista de Hamelin. Perguntadas sobre 
o motivo da escolha dos textos, a primeira criança respondeu que “o poema 
tem brilho”, o que aparece na ilustração em forma de estrelinhas saltitantes. A 
segunda criança respondeu que ela gosta de um “game de ratos” e que na 
história do conto aparecem ratos, o que nos faz refletir sobre a presença cada 
vez maior dos jogos eletrônicos no cotidiano das crianças, algo que não pode 
ser ignorado, uma vez que também influencia a produção de sentidos da leitura 
de textos literários. As imagens a seguir são uma pequena amostra do trabalho 
realizado pelas crianças. Na escola, é interessante que o professor solicite que 
os trabalhos sejam compartilhados para que uma criança faça a leitura do 
trabalho da outra.  

 
 

 
Imagem 0 1 – Processo de criação do texto interativo  

utilizando o Moglue Builder 
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Imagem 02 – Criança visualizando no tablet o poema ilustrado por ela. 

Ao serem acionadas com um toque, as imagens movimentam-se e produzem som 
 

As crianças apresentaram facilidade em usar os recursos do aplicativo, 
inclusive descobrindo por conta própria alguns recursos que não haviam sido 
ensinados a elas. A dificuldade maior foi encontrada na digitação dos textos o 
que demandou um pouco mais de tempo.  Isso pode ser explicado pela 
maneira como elas se relacionam com a escrita no ambiente virtual. Por mais 
que a interação nesse ambiente seja uma prática constante, o uso da escrita 
por crianças dessa faixa etária, geralmente, é mais no contexto das redes 
sociais e dos chats dos jogos eletrônicos on line, uma escrita mais 
fragmentada, veloz. Assim, quando há necessidade de usar uma escrita mais 
formal, aparecem as dificuldades.  

É importante destacar que ambas as crianças citadas na pesquisa estão 
habituadas ao uso do computador e do tablet, e que numa sala de aula 
heterogênea é possível que nem todos os alunos estejam familiarizados com a 
utilização desses equipamentos, o que pode dificultar um pouco o trabalho do 
professor, no entanto, é fato que, atualmente, mesmo no contexto das escolas 
públicas brasileiras, a maioria das crianças estão imersas nesse “mundo digital” 
e tanto o computador como outros aparelhos eletrônicos como o smartphone, 
fazem parte do cotidiano delas. 
 
 
Considerações finais  
 
 Não há como ignorar que as mudanças trazidas pelo advento da internet 
e a modernização e difusão de novos aparelhos de comunicação eletrônica têm 
reflexos nas práticas de leitura e de escrita. A velocidade e objetividade da 
informação, bem como o fluxo não-linear do texto, permeado por recursos 
multimodais, entre outras características da escrita na cibercultura a tornam 
diferente da escrita da cultura impressa.  
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As novas formas de interação com a leitura e a escrita propiciadas pelas 
tecnologias da informação e comunicação trouxeram novas formas de 
letramento, incluindo o letramento digital. Considerando letramento, de forma 
resumida, como práticas sociais que envolvem a leitura e a escrita, reflexões 
sobre o uso que se faz dos novos suportes digitais para essas práticas são 
necessárias. Considerando também que dentre os múltiplos letramentos está o 
letramento literário, é importante buscar meios de unir os novos suportes 
digitais à leitura literária.  

Embora a leitura literária não esteja restrita ao ambiente escolar, é 
função da escola promover o letramento literário. Porém, questiona-se, 
atualmente, o espaço e o papel da literatura na sala de aula. Da mesma forma, 
embora muito se discuta sobre a inserção de tecnologias no ambiente 
educacional, é questionável o uso efetivo dos recursos tecnológicos para o 
processo ensino-aprendizagem. Percebe-se, além da precariedade na 
estrutura relacionada a equipamentos, especialmente nas escolas públicas, a 
dificuldade que os professores têm em unir sua prática pedagógica às recentes 
tecnologias.  Essa dificuldade é ainda maior quando se trata de literatura. No 
entanto, é necessário pensar que o ensino de literatura também pode contar 
com a contribuição dos recursos tecnológicos modernos, especialmente as 
tecnologias da informação e comunicação. Mesmo porque a literatura está 
cada vez mais presente no ciberespaço, trazendo inúmeras possibilidades de 
discussões que envolvam a produção literária e o trabalho com texto literário, 
partindo do ambiente virtual.   

Embora a estrutura das escolas ainda seja deficitária, algumas 
atividades interativas podem ser desenvolvidas pelo professor utilizando 
espaços e recursos disponíveis na instituição de ensino, usando ferramentas 
acessíveis ao ambiente escolar. A possibilidade de instalar e utilizar o aplicativo 
Moglue Builder em qualquer computador que utilize o sistema operacional 
Windows ou Linux – presentes nos laboratórios de informática na maioria das 
escolas públicas - e a relativa facilidade de utilização – nos faz crer que é 
possível utilizar esse aplicativo no contexto escolar.  É importante frisar que, 
como todo recurso tecnológico utilizado no processo ensino-aprendizagem, 
exige do professor não apenas o conhecimento técnico da ferramenta, mas 
habilidade para desenvolver metodologias adequadas à sua prática 
pedagógica. 
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