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RESUMO 
  

Essa dissertação se desenvolve a partir da linha de pesquisa “estudos descritivos e 
aplicados de Línguas e Linguagens” e tem como objeto de estudo o tratamento da 
Literatura nas coleções didáticas aprovadas pelo Programa Nacional do livro Didático 
para o triênio 2018-2020. Quanto aos aspectos metodológicos, adotamos a pesquisa 
bibliográfica de abordagem qualitativa fundamentada em autores de âmbito nacional 
e internacional que nas últimas décadas se dedicaram ao reconhecimento da 
constituição do sujeito nos processos de aprendizagem por meio da linguagem, como 
Street (1984, 2014); Soares (1995, 1996, 2004, 2011, 2017); Grupo de Nova Londres 
(1996); Cope e Kalantzis (2000, 2009); Kleiman (2005); Rojo (2005, 2009, 2013); Gee 
(2000, 2008); Rojo e Moura (2012) e Rojo e Barbosa (2015). No seguimento do estudo 
recorremos à investigação documental de legislações de vários períodos, 
possibilitando um aprofundamento de informações sobre o ensino da Literatura para 
o ensino Médio, tendo como suporte o uso de manuais didáticos. Diante das grandes 
transformações que não cessam a chegar às instituições de ensino, este estudo 
objetiva a investigação de como a Literatura está sendo abordada nos Livros didáticos 
do ensino médio disponibilizados pelos programas desenvolvidos pelo Ministério da 
Educação (MEC) e se tais materiais priorizam o desenvolvimento do leitor literário 
juvenil. Para subsidiar nossa pesquisa estabelecemos um diálogo entre o livro didático 
de língua Portuguesa e a Pedagogia dos Multiletramentos, procurando indícios de sua 
aplicabilidade ao Ensino da Literatura. Os resultados da análise apontam que as 
transformações das últimas décadas resultaram em novos processos de competência 
leitora. Para suprir essa nova demanda surge o conceito Multiletramento literário na 
perspectiva de contemplar esse horizonte ampliado por elementos linguísticos, 
culturais e midiáticos, de forma a reconhecer esse novo conceito como uma prática 
avançada dos estudos do sociointeracionismo Bakhtiniano (1997) que estabelece 
ligações com os estudos de Canclini (2008, 2015). Ao término do estudo foi possível 
constatar que muitas características da prática do Multiletramento Literário já vêm 
sendo consolidadas nos manuais didáticos, contudo ainda é tímida a inclusão de 
autores não canônicos representantes das literaturas afro-brasileiras, femininas, 
indígenas, entre outras literaturas estereotipadas, igualmente importantes para a 
formação do leitor (multi)literário do Ensino Médio. 
  
Palavras-chave: Multiletramento Literário. Livro didático. Ensino Médio. Leitor 

(multi)Literário. Hipermodernidade.  
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ABSTRACT 

  
  
This dissertation developes from the line of research "descriptive and applied studies 
of languages" and has as object of study the treatment of Literature in the didactic 
collections approved by the National Program of the Didactic book for the triennium 
2018-2020. As for the methodological aspects, we adopted the bibliographical 
research of a qualitative approach based on authors of national and international scope 
who in the last decades dedicated themselves to the recognition of the constitution of 
the subject in the processes of learning through language, such as Street (1984, 2014); 
Soares (1995, 1996, 2004, 2011, 2017); New London Group (1996); Cope and 
Kalantzis (2000, 2009); Kleiman (2005); Rojo (2005, 2009, 2013); Gee (2000, 2008); 
Rojo and Moura (2012) and Rojo and Barbosa (2015). Following the study, we used 
the documentary research of legislations from various periods, allowing a deepening 
of information about the teaching of Literature for High School, supported by the use 
of didatic books. In face of major transformations that continue to reach educational 
institutions, this study aims to investigate how Literature is being addressed in the 
textbooks of High School available by the programs developed by the Ministry of 
Education (MEC) and if such materials prioritize the development of the young literary 
reader. To subsidize our research, we established a dialogue between the Portuguese 
language textbook and the Pedagogy of Multiliteracies, looking for indications of its 
applicability to Literature Teaching. The results of the analysis indicate that the 
transformations of the last decades have resulted in new processes of reading 
competence. In order to provide this new demand, the concept of literary 
Multiletramento arises in the perspective of contemplating this horizon amplified by 
linguistic, cultural and media elements, for the purpose of recognize this new concept 
as an advanced practice of Bakhtinian (1997) sociointeractionism studies that 
establishes links with the studies of Canclini (2008, 2015). At the end of the study, it 
was possible to verify that some characteristics of the practice of Literary Multiliteracies 
have already been consolidated in the didactic manuals, however it is still timid the 
inclusion of non-canonical authors representing Afro-Brazilian, feminine, indigenous 
literatures, among other stereotyped literatures important for the formation of the 
(multi) literary reader of High School. 
 
Keywords: Literary Multiliteracies. Textbook. High school. (multi)Literary reader. 
Hypermodernity. 
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APRESENTAÇÃO  

  

 Conforme as palavras de Saramago, expostas na epígrafe, eu posso afirmar 

que antes de me apaixonar pelos livros de leitura, primeiramente me apaixonei pelos 

livros didáticos, pois foram eles que me fizeram adentrar no caminho sem volta da 

leitura literária. Sentia grande emoção quando os recebia na escola e em casa 

passava horas a folheá-los, lendo e relendo textos e poemas a ponto de decorá-los.  

Meus pais não tinham condições de comprar livros, entretanto sempre 

colocavam os estudos como prioridade e falavam com grande satisfação do sonho de 

formar os filhos; do sonho de poder dar aos filhos aquilo que eles não puderam ter, 

porque na lida do sertão nordestino a única alternativa que lhes restara era “trabalhar 

como burro de carga”.  

Recordo que antes de entrar para escola, minha mãe ensinou, para mim e 

minha irmã Cristiana, as primeiras letras através de rótulos de embalagens. Ela 

recortava e lia (aquela leitura soletrada) e fazia a gente copiar no caderninho que 

comprara com muito custo. Assim, nossa mãe foi a nossa primeira professora, tentou 

nos ensinar a ler, porém com a falta de conhecimento pedagógico ela só conseguira 

fazer a gente aprender a copiar com letra cursiva. Na escola a professora da primeira 

série não entendia: “Como podem saber copiar em letra cursiva, mas não conseguem 

ler?” Porém logo a professora descobriu que o principal minha mãe nos tinha 

“encasquetado”: a sede por querer decifrar as letras e aprender a ler... Como num 

passe de mágica logo estávamos alfabetizadas, porque a nossa “primeira professora” 

soube ensinar que a partir da leitura da palavra a gente leria um mundo todo... Nossa 

mãe nos permitiu descobrir que jamais conseguiríamos saciar a sede por aprender e 

que a leitura seria uma busca interminável. 

Alguns professores mais atentos quando descobriam a paixão pelas leituras, 

aproveitava para pedir que eu fosse à frente declamar determinados trechos 

presentes nas coletâneas em uso na sala de aula. Lembro com carinho da professora 

da segunda série, Lisete Alves Lima Gomes, que me solicitou que fizesse no pátio da 

Escola Alberto Bacan – localizada em Guarulhos no estado de São Paulo – a 

declamação de um pequeno poema em homenagem ao dia das mães2. Sempre fui 

                                                             
2 “Mamãezinha doce anjo/ Que um dia Deus me deu/ Quero hoje mamãezinha/ Dar-lhe ei tudo que é 

meu/ Meu sorriso, meu carinho,/ Meu abraço com amor/ Nesse dia tão bonito/ Que é seu de mais 
ninguém!”.  
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muito tímida, mas muito compromissada com qualquer responsabilidade que me fosse 

exigida. E era emocionante vencer a timidez fazendo algo que sempre me encantou: 

a declamação que era um fruto do prazer de ler. Recordo-me com nostalgia o dia em 

que me despedi dessa professora para vir embora para o estado de Rondônia. Ela foi 

pega de surpresa, procurou em seus pertences algo para me oferecer de lembrança. 

Pediu desculpas por poder me presentear apenas com um livro didático de 

matemática. Mal sabe ela que aquele livro fora um grande companheiro, 

especialmente nas longas férias de final de ano entre 1992 e 1993, pois a nova cidade 

– Colorado do Oeste, Rondônia – era tão diferente: chuva o tempo todo, árvores por 

toda parte, pés de mangas e sete copa frondosos, ruas sem asfaltos, crianças que 

poderiam estar em liberdade se não fosse as chuvas incessantes que nos “obrigavam” 

a ficar o dia inteiro dentro de casa brincando de escolinha... Até finalmente iniciar o 

ano letivo na nova escola, com novos colegas, novos professores, novas emoções... 

Na quarta série fiquei uma semana doente com rubéola sem poder ir à escola 

e li tantas vezes no livro didático de Língua Portuguesa o fragmento do livro “Miro 

Maravilha” de Pedro Bloch3 (2002), que o memorizei. Ao retornar para a aula 

recuperada, declamei-o para os colegas. A professora da quarta série, Maria Sílvia de 

Lima, foi uma das grandes educadoras que marcou minha trajetória de leitora. Foi a 

partir de suas sugestões que comecei a frequentar a biblioteca com assiduidade, pois, 

conforme conselhos dessa professora, passei a procurar, na biblioteca da escola, os 

livros que o material didático apresentava em fragmentos. Mas que pena... nunca os 

encontrava! Todavia, como na mensagem da história de Bloch (2002), o mais 

importante na vida é a peleja em si, já que o gol pode ou não vir, e se vier pode 

acontecer da maneira mais indesejada. Dessa forma na busca frustrada de um 

determinado livro, era o caminho certo para encontrar umas e outras obras que 

despertavam a minha curiosidade e tão logo, levava-as para casa para meu deleite.  

Tenho que ressalvar também a importância do projeto “Estrela da Vida Inteira”, 

desenvolvido na escola Manuel Bandeira, em Colorado do Oeste - RO, sob a 

                                                             
3 O fragmento do livro de Pedro Bloch apresentado pelo livro didático da quarta série (1994) era a parte 

da história em que o personagem principal (Clodomiro – um menino órfão que tinha muito otimismo 
pela vida) tem a oportunidade de participar de um jogo de futebol no lugar de Marcelo que estava com 
Caxumba. Em outras oportunidades o time já o tinha recusado, mas o garoto, Mirinho, havia treinado 
bastante a espera de uma chance. E aquela substituição seria o grande momento dele se destacar. 
O personagem principal conta em primeira pessoa esse momento de euforia na qual ele “fez tanto, 
afobou tanto que acabou fazendo a pior coisa que lhe poderia acontecer: um gol contra!”. Um gol 
contra que fez o time e o público em volta parar e o coitado ter que ouvir uma tremenda vaia que se 
tornara inesquecível pelo resto de sua vida.  
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responsabilidade inicial do professor Agnaldo, que por vários anos desenvolveu um 

concurso interno de produção e declamação de poesias. Participei das duas 

modalidades e recordo com carinho de ter sido premiada com a criação do poema 

“Drogas não faz ninguém feliz”, além de ter recebido o livro impresso com todas as 

produções de alunos por séries que havia sido premiado no evento. Sem dúvida tal 

atividade me fez apreciar ainda mais a leitura literária. 

Na faculdade também tive boas oportunidades: dentre várias recordo da leitura 

para posterior encenação do Noivado do Sepulcro (Soares de Passo), e do projeto 

Confabulando na qual trabalhamos a encenação de fábulas em algumas instituições 

de ensino Infantil. 

Tempos depois, atuando como professora, procurei multiplicar esse gosto aos 

meus alunos. Contudo confesso que essa é uma tarefa árdua. São tantas cobranças 

ao professor de língua portuguesa que ficamos diante de duas alternativas mais 

“viáveis”: ora a leitura fica em segundo plano, ora é cobrada de maneira obrigatória. 

E infelizmente, em ambos os casos alcançamos pouco êxito.  

Como existe um desinteresse dos estudantes às leituras canônicas 

(MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2006, p. 70), sempre busquei vencer essa resistência 

do “aluno-leitor” através de propostas de leituras que estabelecessem diálogos com 

textos mais próximo do estudante. Foi a partir de atividades como essa que surgiu um 

dos projetos que mais me encantei em executar e que depois se tornou parte do meu 

trabalho de conclusão do Curso de Letras: “Gabriel, o Pensador: um recurso crítico-

pedagógico” (MACIEL, 2005)4. Através das letras do artista pop os alunos adentraram 

em um constante jogo de vozes, na qual as temáticas das músicas se assimilavam 

com outros discursos ditos em diferentes textos, de diferentes épocas.  

Mas sabemos que nem tudo são flores, principalmente em salas de aulas 

superlotadas, desestruturadas... Poderíamos citar inúmeros problemas que 

contribuem para o prejuízo do ensino da leitura literária. Dentre os vários empecilhos 

lembramos com ênfase da falta de recursos pedagógicos. Eis que nesse ponto nos 

deparamos com o Livro Didático, aquele que se apresenta como recurso frequente 

nas salas de aulas brasileiras e que, por vezes, é tratado como um vilão. 

                                                             
4 Podemos citar brevemente alguns dos “diálogos” estabelecidos pelas músicas de Gabriel, o Pensador, 

como: a Música “Sem Saúde” que dialogou com o capítulo LV do romance Memórias Póstumas de 
Brás Cubas (O Velho Diálogo de Adão e Eva); a Música “Nádegas a Declarar” com William 
Shakespeare (“Ser ou não ser, eis a questão) e a bandeira do Brasil; dentre vários outros exemplos 
expostos na pesquisa aqui mencionada (MACIEL, 2005). 
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Ao avaliar que o livro didático ocupou em muitas ocasiões um papel 

importantíssimo na minha formação de leitora literária - aliada ao estímulo proposto 

por muitos professores que passaram pela minha vida de estudante - isso me 

conduziu a pensar como ocorre a influência do livro didático nos dias de hoje: Será 

que o livro didático consegue despertar o prazer pela leitura literária? Será que os 

professores conseguem utilizar esse recurso como cúmplice para o deleite literário? 

Como a literatura divide seu espaço com os demais aparatos tecnológicos e midiáticos 

que atraem e distraem os jovens na contemporaneidade? Foram estes alguns dos 

questionamentos que me induziram aos primeiros passos dessa pesquisa, dispondo 

do Livro Didático de Língua Portuguesa como objeto principal para refletirmos o seu 

uso em prol da formação dos leitores literários, alunos do Ensino Médio. 
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INTRODUÇÃO 

  

A sociedade atual está diante de uma diversidade de linguagens, mídias e 

também uma hibridez cultural que traz como principal desafio à escola conseguir 

repensar formas atrativas de trabalhar atividades de leitura e escrita significativas, na 

medida em que almeja acompanhar a velocidade desse mundo tecnológico e 

globalizado. 

Essa complexa transformação no ambiente social como um todo representa, 

portanto, um enfrentamento de mudança da prática educativa, algo que já vem 

acontecendo ao longo das últimas décadas e pode-se citar Paulo Freire (1987) como 

um dos primeiros teóricos que criticou a alfabetização tradicional e em contrapartida 

propôs uma educação voltada para temas mais expressivos advindos da vida do 

aluno, no intuito de torná-lo sujeito crítico e consciente. Suas ideias foram apontadas 

como essenciais para a origem dos estudos do Letramento que se fundamentou em 

âmbito internacional nas pesquisas de Street (1984, 2014), Gee (2000; 2008), Cope e 

Kalantzis (2000, 2009) e no Brasil foram apresentados principalmente pelas autoras 

Tfouni (1995), Soares (1995, 1996, 2004, 2011a, 2011b, 2017); Kleiman (2005), Rojo5 

(2005, 2009, 2013) Rojo e Moura (2012) e Rojo e Barbosa (2015). Através de Cosson 

(2016), Paulino (2001, 2004) e Zappone (2008) o termo Letramento se estendeu para 

o campo da Literatura, conduzindo ao conceito de Letramento Literário como uma das 

expansões do uso do letramento pluralizado. Adentrando para o Ensino da Literatura 

e com relação ao Livro Didático destacamos os estudos de: Lajolo e Zilberman (1996), 

Choppin (2004), entre outros autores, que serão utilizados como referencial teórico 

neste trabalho. 

Em meio à multiplicidade de canais de comunicação e o reconhecimento da 

multiplicidade cultural e linguística da sociedade moderna, fizeram com que os 

estudos do Letramento saíssem da perspectiva cognitiva/individualista e seguissem 

rumo a uma nova trajetória com foco na linguagem e no social. Assim surge na metade 

da década de 90, através do Grupo de Nova Londres (1996), um manifesto que 

ressalva a importância de uma nova Pedagogia: a Pedagogia dos Multiletramentos 

que representará papel de destaque nesse trabalho de pesquisa. 

                                                             
5 Esta autora - baseada especialmente nas pesquisas do Grupo de Nova Londres - realçou o tema 

Multiletramentos nas pesquisas brasileiras e será uma das principais fontes utilizadas desta 
pesquisa. 
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A relevância desta pesquisa concentra-se em apostar que a perspectiva dos 

(Multi+)letramentos6 aplicada na área da Literatura se apresenta como ferramenta 

de amplo valor, visto que tal Pedagogia procura explicar o contexto das sociedades a 

partir da hibridez cultural e linguística, associando-as às tecnologias de informação e 

multimídia que circulam pelo mundo. Isso oportuniza às escolas a criação de 

condições de aprendizagem voltada para uma participação social plena com respeito 

às diferenças e que sem dúvida se torna fundamental quando realizado em 

compartilhamento com a Literatura, consagrada como a arte da palavra.  

A escritora Marisa Lajolo (1982) em sua obra O que é Literatura trouxe 

inúmeras reflexões sobre o que pode ser considerada literatura. Uma assertiva de seu 

livro vem ao encontro do problema que aqui propomos: 

 
Os textos a que a tradição reserva o nome de literatura, embora nascendo de 
uma elite e a ela dirigidos, não costumam confinar-se às rodas que detém o 
poder. Transbordam daí e, como pedra lançada às águas, seus últimos 
círculos vão atingir a margem, ou quase. Seus efeitos, a inquietação que 
provocam, podem repercutir em camadas mais marginalizadas, mais 
distantes dos círculos oficiais de cultura. 
É desse cruzamento do mundo simbolizado pela palavra em estado de 
literatura com a realidade diária dos homens que a literatura assume o seu 
extremo poder transformador. (LAJOLO, 1982, p. 64-65). 
  

A autora esclarece que o “escrever literatura como atividade elitizada que se 

conhece até hoje” passa por mudanças, e esse novo ciclo cultural de democratização 

literária teve seus primeiros indícios a partir de 1789 com a vitória da burguesia na 

França. A nosso ver tal transformação anda em passos lentos, pois a literatura 

clássica continua na atualidade a “torcer o nariz” para as produções literárias da 

grande massa.  

Deparamo-nos com um problema ainda maior quando levamos a Literatura 

para apreciação às salas de aulas, encaramos de perto o fenômeno de desvalorização 

da Literatura enquanto conteúdo disciplinar. É preciso reforçar que não será foco 

desta pesquisa procurarmos os culpados para tamanha desvalorização. Sobretudo 

queremos pensar em medidas estratégicas que possam resgatar o estímulo literário 

dos jovens estudantes do Ensino Médio. 

                                                             
6 A junção Multi + Letramento pretende aqui mostrar que existem dois conceitos abordados nessa 

pesquisa que podem ser vistos juntos ou separados; bem como alude que o termo inicial Letramento 
originou um novo conceito com o acréscimo do prefixo Multi. Nessa pesquisa será abordado 
inicialmente o conceito Letramento para depois oferecer maior ênfase para o seu recente 
desdobramento: Multiletramentos. 
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Segundo Lakatos e Marconi (2003) o problema de determinado trabalho de 

pesquisa pode ser definido como uma dificuldade (teórica ou prática) pela qual 

procuramos encontrar uma solução (LAKATOS; MARCONI, 2003, p. 159). Diante 

disso nos colocamos na busca por respostas para o seguinte problema colocado por 

essa pesquisa: 

Diante das grandes exigências da sociedade hipermoderna, como o livro 

didático de língua portuguesa tem conseguido desenvolver o encontro com o literário 

e simultaneamente conduzir ao conhecimento da diversidade de linguagens, culturas 

e mídias, de maneira a conectar a literatura dominante com a literatura vernacular?  

Rojo (2009, p. 102-103) ao afirmar a escola como principal agência de 

letramento destacou a sua responsabilidade em tornar o acesso democrático aos 

vários letramentos existentes, de modo a reconhecer a vivência – conflituosa – de 

letramentos dominantes (valorizados pelas instituições) e letramentos vernaculares 

(presente no convívio do alunado e geralmente desprestigiado pela escola). 

Reconhecemos que tal situação ocorre no trabalho com os textos literários. A escola 

se torna um espaço de exclusão quando efetiva um processo de apagamento do 

literário em nível local, para efetivar uma elevação da literatura canônica. Defendemos 

assim o ensino comedido entre a literatura clássica e as literaturas vernaculares que 

por vezes são marginalizadas e/ou estigmatizadas, como as literaturas indígenas, 

africanas, afro-brasileiras, femininas, das periferias, entre tantas outras. 

Para alcançarmos informações seguras que procurem responder a essa 

problemática enfocaremos em alguns critérios conforme sintetizado no quadro abaixo: 

 

Quadro 1 - Critérios de Análise nos Livros Didáticos 
✔ Averiguar se a abordagem dos Multiletramentos tem sido materializada nos principais 

documentos oficiais que regem o Ensino da Literatura voltada para o Ensino Médio; 

✔ Verificar a constância de práticas de Multiletramentos Literário nas coleções didáticas aprovadas 
em âmbito nacional pelo PNLD 2018; 

✔ Investigar se há inferência ao ensino literário dominante simultâneo ao ensino da literatura 
vernacular; 

✔ Analisar parte do livro didático destinada ao ensino da Literatura, verificando a ocorrência dos 
aspectos do Multiletramento em algumas atividades e textos propostos, para na sequência 
concluir se tais atividades contribuem para que o estudante do Ensino Médio se torne um leitor 
multiliterário; 

Fonte: Maciel (2019). 

 

 No percurso de dezesseis anos lecionando Língua Portuguesa para alunos do 

Fundamental II e Ensino Médio, algumas reflexões surgem com relação ao fato de 

que o gênero literário – anteriormente predominante – tem passado por uma 
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diminuição de sua presença nos Livros Didáticos de Língua Portuguesa, nas séries 

do Fundamental I e II. Em entrevista ao Salto para o futuro em 2002, Soares alertara 

sobre essa preocupação da carência cada vez mais frequente dos textos literários: 

“Porque o texto literário está se tornando cada vez mais ausente dos livros didáticos 

de Português. Por causa do critério que devem estar na aula aqueles tipos de textos 

que circulam intensamente na sociedade. [...]” (SOARES, 2002). Os novos estudos 

do Letramento também anteciparam essa necessidade de a escola conseguir 

desenvolver o uso e a habilidade do maior número de diversidades de textos que 

circulam na sociedade. Contudo, como fazer isso sem colocar em risco o estímulo à 

leitura literária? 

A partir dessas reflexões, outras indagações surgiram com relação ao LD de 

LP e o Ensino da Literatura:  

1. Como o livro didático de língua portuguesa do ensino médio tem 

associado o estudo das linguagens e os novos conceitos com o fomento do 

ensino e da aprendizagem literária? 

2. Será que a Literatura abordada nos Livros Didáticos do Ensino Médio e 

em demais materiais de apoio disponibilizados pelos programas desenvolvidos 

pelo Ministério da Educação (MEC) priorizam a formação do leitor literário?  

3. Como o Multiletramento Literário – mesmo não consolidada nos 

principais documentos de âmbito educacional – poderá representar uma 

abordagem promissora destinada a contribuir com o desenvolvimento de 

habilidades de leitura e escrita dos estudantes de Ensino Médio? 

Pretendendo subsidiar nossa pesquisa, estabelecemos um diálogo do livro 

didático de Língua Portuguesa com a Pedagogia dos Multiletramentos, buscando 

indícios de sua aplicabilidade ao Ensino da Literatura do Ensino Médio. Procuramos 

compreender como ocorre na contemporaneidade o encontro com o literário, ao 

mesmo tempo em que se faz relevante (re)conhecer a multiplicidade cultural, 

linguística e multimodal que circulam em meio local e global.  

Podemos afirmar que o valor da literatura está além da riqueza estética e da 

expressão de sentimentos. A literatura denuncia, apresenta e produz mudanças na 

sociedade na mesma proporção que provoca transformações individuais. Logo é um 

conhecimento de grande relevância a ser trabalhado nos contextos escolares. Mas se 

por um lado a Literatura é tão importante, por outro ela enquanto conteúdo disciplinar 

corre o risco de desaparecer do currículo escolar. A respeito disso Tzvetan Todorov 
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(2009) em seu livro A Literatura em Perigo, esclareceu que o desinteresse à Literatura 

advém das inflexões conduzidas no seu ensino, como exemplo cita o fato das 

instituições escolares dar maior ênfase ao que falam os críticos literários sobre 

determinada obra, sem ao menos conduzir os estudantes a refletirem que através dos 

textos podem encontrar “um sentido que lhe permita compreender melhor o homem e 

o mundo, para nelas [nas obras] descobrir uma beleza que enriqueça sua existência; 

[...].” (TODOROV, 2009, p. 33, acréscimo nosso). 

Quando os professores esquecem que estão diante de um leitor não 

profissional, e tentam ensinar a seus alunos a todo custo assuntos da teoria literária, 

consequentemente estão contribuindo para que a Literatura seja “reduzida ao 

absurdo” e ao desencantamento de ler. 

Ao levarmos as reflexões anteriores em consideração e, respaldados pela 

convicção de que o livro didático se apresenta, em muitos casos, como um dos poucos 

recursos de apoio ao trabalho docente – sendo também para os estudantes, por 

vezes, a única condição de recepção do aluno no processo de experiência literária – 

é que decidimos adotar o Livro Didático como objeto de atenção da nossa pesquisa 

no intuito de aprofundarmos na investigação de como acontece o ensino da Literatura 

com vista aos múltiplos enfoques de seu uso.  

Diante da avalanche de mudanças que não cessam a chegar às instituições de 

ensino – principais responsáveis pelos letramentos diversos – este estudo considerou 

como principal objetivo investigar como a Literatura está sendo abordado nos Livros 

Didáticos do Ensino Médio - e em demais materiais de apoio disponibilizados pelos 

programas desenvolvidos pelo MEC - destinados a contribuir com o desenvolvimento 

de habilidades de leitura literária dos estudantes de Ensino Médio.  

Para orientar o percurso da pesquisa estabelecemos os seguintes objetivos 

específicos: 

1. Compreender a abordagem do letramento até alcançar ao fenômeno do 

Multiletramento; 

2. Averiguar como a abordagem dos Multiletramento tem sido 

materializada nos principais documentos de apoio ao docente, e de modo 

especial no Livro Didático na parte correspondente a Literatura; 

3. Apreciar as atividades do Livro Didático de Língua Portuguesa, 

reconhecendo o novo conceito Multiletramento Literário como uma prática 
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avançada dos estudos do sociointeracionismo Bakhtiniano (1997), 

estabelecendo ligações com os estudos de Canclini (2008, 2015).  

Os objetivos específicos se revelaram satisfatórios para induzirmos as ideias 

de sustentação para a escrita das posteriores seções de nossa pesquisa: (1) Partindo 

do início: o que é Letramento?; (2) O Livro Didático, o Ensino da Literatura e a relação 

com o Multiletramento; (3) Multiletramento Literário: a formação do Leitor Literário 

Juvenil; (4) Multiletramento Literário no Livro Didático Ser Protagonista.  

 

a) O corpus da pesquisa e os procedimentos metodológicos 

 

Os livros Didáticos da disciplina de Língua Portuguesa que foram aprovados7 

no âmbito do Programa Nacional do Livro Didático – PNLD 2018 – foram os transcritos 

no quadro a seguir: 

 

Quadro 2 - Coleções aprovados pelo Programa Nacional do Livro Didático 2018 
Componente: Língua Portuguesa 

EDITORA COLEÇÃO 

Ática  1. Língua Portuguesa: Linguagem e Interação 

SM 2. Ser Protagonista – Língua Portuguesa 

LEYA 3. Português: Trilhas e Tramas 

Saraiva Educação 4. Português Contemporâneo: Diálogo, Reflexão e Uso 

Base Editorial 5. Português: Língua e Cultura 

Ática 6. Veredas da Palavra 

FTD 7. Novas Palavras 

FTD  8. Esferas das Linguagens  

Positivo  9. Vivá – Língua Portuguesa 

Moderna  10. Português – Contexto, Interlocução e Sentido. 

Moderna 11. Se liga na Língua: Literatura, Produção de Texto, Linguagem 

Fonte: Adaptado por Maciel (2019), de Brasil (2017a, p. 16-17). 

  

A partir do momento que conseguirmos detectar os aspectos do Multiletramento 

em cada uma das coleções apresentadas no quadro anterior, obteremos um recorte 

do corpus da pesquisa. Para tanto faremos uso do Guia PNLD 2018 (BRASIL, 2017b) 

que fora produzido com a finalidade de auxiliar os professores na escolha prudente 

do livro didático mais condizente com as peculiaridades do seu campo de atuação. O 

resumo das coleções será utilizado para nos certificarmos qual coleção oferece maior 

                                                             
7 A relação dos Livros Didáticos aprovados e aptos para participar do procedimento de seleção das 

escolas públicas pode ser visualizado na Portaria n. 62 de 1° de agosto de 2017: Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=16&data=02/08/2017. 
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proximidade com a prática do Multiletramento Literário. Para tanto elaboramos um 

quadro com intuito de sintetizar os elementos do Multiletramento identificados em 

cada uma das coleções. Os quadros preenchidos de cada coleção poderão ser 

consultados no apêndice da Pesquisa.  

A seguir o modelo de quadro produzido para subsidiar essa parte da pesquisa. 

 

Quadro 3 - Reflexos do Multiletramento Literário no Guia PNLD 2018 – Língua 
Portuguesa 

Livro Didático: ___________________________________ 

Características do Multiletramento Literário Aspectos positivo + Aspectos negativo - ND*  

  
  
Desterritorialização 
  
   
Hibridação 
  
  
   
Descoleção 
  
  
   
Novos ethos 

Multilinguismo     

Multiculturalismo     

Multimodalidade     

Diversidade de Gêneros/ Gêneros 
impuros 

   

Ciberespaço    

Trabalho e cidadania    

Identidades multifacetadas     

Leitor (multi)Literário    

Equilíbrio/Diálogo entre obras da 
literatura clássica e literatura 
vernacular/ 
marginalizada. 

   

Fonte: Maciel (2019). / * (ND) Nada declarado. 
  
  

 Após o preenchimento dos onze quadros referente a cada obra aprovada pelo 

Guia 2018 chegaremos supostamente à coleção mais pertinente para análise dos 

aspectos do Multiletramento Literário. 

Empregamos neste trabalho, notadamente duas técnicas básicas de pesquisa: 

bibliográfica e documental. Num primeiro momento adotamos a pesquisa 

bibliográfica, relendo os principais autores de âmbito nacional e internacional que 

trataram ao longo das últimas décadas sobre as contribuições da Linguística8 ao 

ensino da Língua Portuguesa, reconhecendo primariamente a constituição do sujeito 

por meio da linguagem com foco nas abordagens (sócio) interacionistas.  

Optamos pela pesquisa bibliográfica, não simplesmente como uma revisão 

bibliográfica (requisito básico de toda pesquisa), mas sim como um “conjunto 

ordenado de procedimentos de busca por soluções, atento ao objeto de estudo, e que, 

por isso, não pode ser aleatório” (LIMA; MIOTO, 2007, p. 38). 

                                                             
8 Como um dos principais aspectos defendidos pela Linguística é o reconhecimento do trabalho 

interdisciplinar, não podemos deixar de citar as contribuições de outras áreas do conhecimento, como 
a Sociolinguística, Antropologia, Análise do discurso, Filosofia da linguagem, Psicologia, dentre tantos 
outros campos de saberes.  
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Na sequência da pesquisa recorremos à investigação documental que através 

de uma leitura aprofundada de legislações de determinados períodos, possibilitou um 

aprofundamento de informações complementares a respeito do ensino da Literatura 

para o Ensino Médio em diferentes épocas, tendo como suporte o uso do Livro 

Didático. 

Acreditamos que a análise documental servirá de subsídio para a 

complementação da temática e discussão dos resultados da pesquisa, visto que 

conforme assevera Gil (2008, p. 51): 

 
A pesquisa documental assemelha-se muito à pesquisa bibliográfica. A única 
diferença entre ambas está na natureza das fontes. Enquanto a pesquisa 
bibliográfica se utiliza fundamentalmente das contribuições dos diversos 
autores sobre determinado assunto, a pesquisa documental vale-se de 
materiais que não receberam ainda um tratamento analítico, ou que ainda 
podem ser reelaborados de acordo com os objetivos da pesquisa. 
 

Ao efetivar as leituras de fundamentação teórica bibliográfica e documental, 

trabalharemos como uma aranha que a tecer seus fios obtém um material de grande 

resistência9. Nessa edificação do conhecimento, buscaremos meios de visualizar os 

estudos dos Multiletramentos com lentes de alcance para a formação de um Leitor 

Multiliterário. 

  

b) Organização da dissertação 

  

Na primeira parte da pesquisa procuramos definir o conceito inicial de 

Letramento até alcançar o desdobramento dos estudos do Multiletramento na 

complexa sociedade hipermoderna e suas inúmeras exigências que chegam de 

sobremodo às instituições de ensino.  

Na segunda parte buscamos apresentar a origem e funções do Livro Didático 

até a atualidade; as influências dos programas governamentais quanto à importância 

oferecida à leitura literária nos livros didáticos, reconhecendo (ou não) a presença dos 

aspectos referentes aos Multiletramentos. Para complementação será feita nessa 

seção, a apreciação de alguns documentos direcionados ao Ensino Médio para 

verificar se os instrumentos oficiais estão trilhando os mesmos caminhos com foco 

                                                             
9 A teia de aranha é a fibra natural mais forte conhecida no mundo: sendo mais forte que o aço de 

mesmo diâmetro (SUPERINTERESSANTE, 2004). 
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nas diversidades e mídias – apontadas pelos estudos dos Multiletramentos – ao 

abordar o Ensino da Literatura.  

À medida que se explica primeiramente a respeito do Letramento Literário, na 

sequência da terceira parte desse estudo já será possível apresentar a junção entre 

os conceitos Multiletramento e Literatura, sobrelevando o novo termo: 

Multiletramento Literário. Ao prosseguir a pesquisa, faremos um diagnóstico 

criterioso do Guia Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD) 2018 no 

intuito de encontrar indícios do Multiletramento no resumo descritivo de cada uma das 

obras aprovadas para escolha e ‘usufruto’ das escolas no triênio 2018 a 2020. Para 

tanto formularemos um quadro10 síntese para cada uma das coleções aprovadas 

conforme o Guia PNLD. Portanto, aquela coleção de Língua Portuguesa que 

proporcionar maior quantidade de aspectos referente aos Multiletramentos, sendo 

possível visualizar nos quadros produzidos11, será considerada por nós na última 

seção dessa pesquisa. 

A quarta e última etapa da pesquisa constará, portanto, de apontamentos e 

descrições dos aspectos do Multiletramento Literário presentes em algumas leituras e 

atividades constantes no componente de Literatura da coleção didática ‘escolhida’. 

Projetamos, assim, averiguar se a proposta para o Ensino de Literatura visa ao 

conhecimento Multiletral12 (com foco nas múltiplas linguagens, culturas e mídias) 

manifestando competências leitoras significativas, de maneira a valorizar uma 

literatura canônica na mesma proporção que resgata a literatura vernacular, por tantas 

vezes desprestigiada. Para complementação da análise e discussão final do resultado 

da pesquisa, falaremos sobre a importância da proposta do novo PNLD literário 2018 

como um programa que vem favorecer a visão do ensino por meio do Multiletramento 

Literário, podendo ser uma solução presumível/estratégica para a lacuna identificada 

no que tange ao ensino fragmentado da literatura através do Livro Didático.  

                                                             
10 Serão produzidos um total de onze quadros – um para cada coleção aprovada pelo Guia – intitulados 

como “Reflexos do Multiletramento Literário no Guia PNLD 2018 – Língua Portuguesa”. 
11 Devido a extensão, os quadros sínteses de cada coleção serão apresentados no apêndice da 

pesquisa. 
12 No percurso da pesquisa identificamos que as múltiplas linguagens, culturas e mídias são três 

aspectos que sempre surgem interligados ao fenômeno dos Multiletramentos, por isso resolvemos 
denominá-los como aspectos Multiletrais. Assim no transcorrer da pesquisa quando utilizarmos o 
termo Multiletral estaremos nos referindo simultaneamente ao multilinguismo, a multimodalidade e 
ao multiculturalismo (características base da Pedagogia dos Multiletramentos). 
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1 PARTINDO DO INÍCIO: O QUE É LETRAMENTO?  

  

Na passagem do século XX para o século XXI grandes transformações 

ocorreram, tais como a globalização, o emergir da sociedade da informação e a 

universalização do ensino, sendo estas algumas das principais mudanças 

responsáveis por alterações significativas nas relações pessoais, coletivas, 

econômicas, financeiras e de poder em diversas sociedades. Como consequência 

também acarretaram mudanças principalmente com relação ao modo mecanicista de 

se transmitir conhecimento nas instituições escolares, pois estas priorizavam até 

então a memorização de regras, a cópia de textos artificiais, entre outras práticas que 

anulavam o sujeito de aquisição do saber. Tais técnicas de leitura e escrita passaram 

a ser vistas notadamente com muita diferença das práticas em uso na sociedade, já 

que grande parte do conhecimento adquirido na sala de aula não estava tendo 

nenhuma materialização produtiva fora dos muros escolares. Diante dessa 

discrepância, estudiosos começaram a debater sobre a urgente necessidade de 

mudanças para as instituições de ensino que pertenciam a uma sociedade que já 

estava em constante transformação e não podiam permanecer estática. Surge assim 

o conceito Letramento como um meio de dar uma nova roupagem para a Alfabetização 

tradicional.  

Desde as últimas quatro décadas o termo letramento tem ocupado espaço de 

destaque em inúmeras pesquisas, chamando atenção de diferentes campos teóricos, 

interligando-se com diferentes teorias e adquirindo novos significados através do 

tempo e espaços. Em âmbito Internacional algumas das discussões mais acentuadas 

foram apresentadas por Street (1984, 2014); Gee (2000, 2008); Cope e Kalantzis 

(2000, 2009) e New London Group (NLG ou GNL)13 (1996). Em âmbito Nacional 

podemos ressalvar alguns estudiosos como Freire (1987); Tfouni (1995); Soares 

(1995, 1996, 2004, 2011a, 2011b, 2017); Kleiman (2005); Rojo (2009, 2013), Rojo e 

Moura (2012), Rojo e Barbosa (2015), Cosson (2016), Paulino (2001; 2004) e 

Zappone (2008). 

                                                             
13 Grupo de Nova Londres é um grupo formado por dez professores-pesquisadores que se reuniram 

em 1994 para descrever uma proposta pedagógica que passou a ser nomeada por Pedagogia dos 
Multiletramentos. O artigo inicial trouxe subsídios para a produção de um livro que foi publicado em 
1996. 
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No Brasil, o termo Literacy traduzido por letramento (ou alfabetismo14) em 

Língua Portuguesa começou a ser alvo de diferentes campos de investigação como a 

Educação, a Linguística Aplicada, a Psicolinguística e a Antropologia, por volta das 

décadas de 1980. Letramento apresentava-se comumente relacionado à 

alfabetização, entretanto começou-se a perceber que mesmo podendo caminhar 

juntos abarcam sentidos diversificados: enquanto a Alfabetização preocupa-se com o 

processo de aquisição (individual) das habilidades de leitura e da escrita, o letramento 

vai abranger os usos de leitura e escrita nas práticas sociais (coletivas).  

Sobre o surgimento do fenômeno Letramento, Soares (2017, p. 45) afirmara 

que “à medida que o analfabetismo vai sendo superado”, as pessoas vão aprendendo 

a ler a escrever, e a sociedade em questão vai se tornando cada vez mais 

grafocêntrica (centrada na escrita). Por outro lado, percebe-se que aprender a ler e 

escrever não terá grandes significâncias, caso o indivíduo não consiga se envolver 

nas práticas diversas de leitura e escrita fora de contextos escolares - como leitura de 

jornais, redigir uma simples carta ou encontrar pequenas informações num catálogo 

telefônico (SOARES, 2017, p. 45-46). Tal defasagem fez surgir um novo fenômeno 

que tentou suprir essa carência da alfabetização e passou a ser nomeado por 

Letramento.  

Pode-se afirmar que o fenômeno letramento pode ocorrer antes do processo 

da alfabetização. Assim um indivíduo analfabeto (não sabendo ler e escrever), convive 

em contextos diversos e consegue fazer usos de práticas de leitura e escrita fora da 

escola, desde que viva em uma sociedade grafocêntrica. E mesmo que necessite da 

ajuda de outros para efetivação da prática de ler ou escrever, demonstra ter certo 

letramento quando repassa, através da oralidade, os aspectos utilitários do gênero 

específico que necessita utilizar em determinadas situações sociais, como exemplo 

quando necessita enviar uma carta a alguém e solicita ajuda de um escriba. O mesmo 

acontece com a criança que - não sabendo ainda ler e escrever - consegue folhear 

um gibi e através da leitura das imagens15 compreende parte da história. Outro 

                                                             
14 Ver a respeito, Soares (1995) que em suas primeiras produções traduziu a palavra Literacy como 

alfabetismo e afirmou que o neologismo Letramento seria desnecessário. Somente depois a autora 
passou a adotar a tradução letramento, já utilizada por Kleiman e demais autores. Isso vem 
demonstrar o quanto o conceito Letramento incitou novas discussões teóricas e metodológicas, ao 
se contrapor ao conceito de alfabetização e simultaneamente o complementar.  

15 Observe que o grupo de teóricos New London Group (1996) nomeou letramento visual como um dos 
muitos letramentos que compõe o conjunto dos novos multiletramentos; assim, referindo-se às 
competências no uso da linguagem não verbal (imagens estáticas e em movimento) e 
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exemplo ocorre quando um adulto não alfabetizado consegue envolver-se com a 

leitura e escrita no seu dia a dia, por exemplo, ao identificar o local que deseja ir 

(banco, mercado, loja etc.) pelas imagens e letras que compõem o design visual do 

estabelecimento que procura. Estes são apenas alguns exemplos de algumas das 

percepções feitas com relação aos aspectos que simultaneamente aproximavam e 

diferenciavam os termos Letramento e Alfabetização.  

Soares (2017, p. 24) já ilustrara a respeito disso ao afirmar que “um indivíduo 

pode não saber ler e escrever, isto é, ser analfabeto, mas ser, de certa forma 

letrado”. A autora complementou sua assertiva com a exemplificação de que um 

adulto analfabeto, desde que tenha interesse em ouvir leitura de jornais realizada por 

outros, ou se ele recebe cartas que são lidas por um alfabetizado, de certa forma esse 

analfabeto é letrado, porque consegue se envolver com as práticas de leitura e escrita. 

Vale salientar que a autora aproveita essa sequência de ideia para afirmar que uma 

das principais causas do analfabetismo tem relação com fatores sociais e econômicos 

que ocasiona a marginalização de determinados grupos ao desacreditar 

oportunidades imprescindíveis como frequentar uma escola (SOARES, 2017, p. 24). 

Não apenas o não oferecimento, como também as oportunidades desiguais 

proporcionadas pelas instituições de ensino passam a ser também uma das 

preocupações constantes do novo conceito Letramento quando adquire um foco mais 

crítico. 

No intuito de desfazer algumas incongruências produzidas diante da prática 

pedagógica e procurando esclarecer dúvidas em torno do conceito Letramento em 

detrimento do conceito antigo Alfabetização, Kleiman (2005) publicou o Livro “Preciso 

“ensinar” o Letramento: Não basta ensinar ler e escrever?”. Na introdução do seu livro 

ela já deixa claro que basta sim ensinar a ler e escrever, pois no momento em que se 

ensina o aprendiz, ele já “está conhecendo as práticas de letramento na sociedade”, 

ou seja, “está em processo de letramento”. (KLEIMAN, 2005, p. 5). 

E ao reafirmar essa complementariedade do letramento junto ao processo de 

alfabetização, Kleiman (2005, p. 5) continua: “Letramento” é um conceito criado para 

referir-se aos usos da língua escrita não somente na escola, mas em todo lugar. 

Porque a escrita está por todos os lados, fazendo parte da paisagem cotidiana. 

                                                             
acompanhando o ritmo das transformações tecnológicas, faz alusão à construção e interpretação 
dos significados nos recursos computacionais. 
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A autora ainda enfatiza em seu livro que letramento não é um método, não é 

alfabetização (entretanto estão associados) e igualmente “Letramento não é uma 

habilidade, embora envolva um conjunto de habilidades (rotinas de como fazer) e de 

competências (capacidades concretas para fazer) ” (KLEIMAN, 2005, p. 16). 

Tradicionalmente acreditava-se que seria suficiente a escola ensinar a ler para 

que o estudante conseguisse decodificar qualquer tipo de texto e se tornar um leitor 

competente. Foram os índices de fracasso escolar que despertaram os estudiosos de 

distintas áreas para investigar os motivos pelas quais as crianças, mesmo após 

adquirir o conhecimento do sistema de escrita (alfabetizadas), não desenvolviam 

habilidades suficientes para compreender os textos diversos que a sociedade lhe 

apresentava. As exigências da sociedade moderna impuseram ampliações para o 

campo da alfabetização: assim o desafio era conseguir tornar o estudante competente 

ao usar a leitura e a escrita em suas práticas sociais e não mais ser competente 

somente nas tarefas escolares.  

Street (1984) apresentou dois modelos de letramento: o autônomo e o 

ideológico. O primeiro se baseia nos aspectos técnicos da leitura e escrita como um 

processo independente dos contextos sociais (STREET, 2014, p. 172) que de certa 

forma anula a vida social do sujeito. Como exemplo de modelo autônomo de 

Letramento pode se citar as avaliações que possuem tacitamente propriedade 

homogeneizadora, visto que desconsideram as características dos contextos sociais 

e de seus indivíduos no ato de avaliar; é como se todos devessem adquirir o mesmo 

conhecimento independente de quaisquer circunstâncias. O segundo modelo já passa 

a reconhecer as influências que ocorrem nas práticas letradas devido a estruturas 

culturais e às relações de poder que atuam em determinada sociedade (STREET, 

2014, p. 172). Assim, percebe-se que além dos fatores individuais, os aspectos 

socioeconômicos e culturais também resultam em aprendizagens de leitura e escrita 

diferenciadas.  

A esse respeito Street (1984 apud SOARES, 2011a, p. 35) afirmara que o 

alfabetismo/letramento apresenta “significados políticos e ideológicos” e 

especialmente por esse motivo “não pode ser visto separadamente desses 

significados nem considerado um fenômeno autônomo”. Portanto, diante do modelo 

de letramento autônomo, Street levanta a bandeira em defesa do modelo ideológico 

que “não nega a habilidade técnica ou os aspectos cognitivos da leitura e da escrita”, 
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mas que assume os aspectos de letramento como “encapsulados em todos culturais 

e em estruturas de poder” (STREET, 2014, p. 172).  

Nos estudos sobre Letramento é interessante ainda trazer a distinção de 

“Eventos de Letramentos” e “Práticas de Letramento”. Heath (1982 apud STREET, 

2014, p. 173) definiu “eventos de letramento” como qualquer momento em que algo é 

escrito e resulta na interação e interpretação dos participantes, enquanto que “práticas 

de letramento” segundo Street (1984) é um conceito mais amplo que incorpora 

também os eventos de letramentos (STREET, 2014, p. 173-174). Ou seja, enquanto 

os “eventos” são quaisquer situações de escrita que geram relações entre as pessoas 

envolvidas, as “práticas de Letramento” englobarão também os comportamentos dos 

participantes neste evento que podem sofrer influências sociais e/ou culturais. 

No Brasil, os estudos de Street a respeito de letramento têm contribuído há 

mais de três décadas com as reflexões e o desenvolvimento de inúmeras pesquisas 

brasileiras realizadas por estudiosos da área como Tfouni (1995), Soares (1995, 1996, 

2004, 2011), Kleiman (2005) e Rojo (2005, 2009, 2013). Como exemplo, Soares (1998 

apud ROJO, 2009, p. 99-100) apresentou a versão fraca e forte de letramento, na qual 

essa última aproximou-se bastante do enfoque ideológico apresentado por Street, e 

igualmente se assemelhou a visão Freiriana de alfabetização crítica e revolucionária. 

A respeito disso vale salientar que os trabalhos do educador Paulo Freire, 

especialmente os publicados nos anos de 1970, muito influenciaram o início dos 

estudos acerca do letramento, especialmente o Letramento Crítico, sendo citado nos 

principais textos de pesquisadores dessa temática, tais como Street (1984, 2014), Gee 

(2000, 2008), McLaren e Bartlett (apud BALTAR; BEZERRA, 2014, p. 142). Apesar de 

ter escolhido o uso de outras terminologias – como pedagogia emancipatória, crítica, 

libertadora – Freire é apontado como à fonte inicial para os questionamentos, 

pesquisas e escritas a respeito de letramento em diversos países. E por isso muitos 

estudiosos da área acentuam que não utilizam o termo Letramento porque acreditam 

que alfabetização aos modos freireanos, já abarcaria o Letramento em si (FERREIRO, 

2003 apud BALTAR; BEZERRA, 2014, p. 150). 

 Pesquisadores renomados estrangeiros tem sempre citado Freire como o 

principal proponente da “alfabetização emancipadora” dentro de um contexto político 

revolucionário que procedeu acertadamente na substituição da visão tradicional de 

alfabetização por uma perspectiva social e cultural que se formulou nos “Novos 
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Estudos de Letramentos” – conhecidos como NSL: New Literacy Studies (GEE, 2008, 

p. 31). 

Pode-se, assim, afirmar que o significado de letramento tem se transformando 

através do tempo e das culturas; e ainda se acrescenta que dependendo da área de 

estudo, o termo letramento alcançará diferentes significados mediante a perspectiva 

que se adote: linguística, antropológica, psicológica, pedagógica, entre outras. 

  

1.1 OS NOVOS ESTUDOS DO LETRAMENTO ATÉ ALCANÇAR OS 
MULTILETRAMENTOS 

  

 Com a obra “Literacy in Theory and Practice”, Brian Street (1984) desenvolveu 

uma pesquisa etnográfica a respeito de Letramento e se tornou um dos 

representantes mais ativos na abordagem de que o ato de leitura e escrita tem que 

sair dos modos tecnicistas para alcançar os contextos socioculturais dos envolvidos 

na prática educativa. A partir dessa obra o Letramento foi ocupando os mais variados 

espaços na pesquisa acadêmica e etnográfica.  

 Com o teórico linguístico James Paul Gee em 1990, ocorreu a primeira 

publicação de seu livro “Social Linguistics and Literacies: Ideology in discourses” que 

foi considerada obra fundadora dos Novos Estudos do Letramento. O respectivo livro 

proporcionou uma ampliação sobre as questões de como a linguagem funciona na 

sociedade, pois o Letramento que anteriormente era apresentado numa perspectiva 

tradicional baseada apenas em contextos cognitivos e psicológicos, passou a ser 

representado por exemplos específicos que enfatizavam questões transculturais em 

comunidades e escolas. Foi dessa forma que o autor conseguiu difundir uma 

perspectiva interdisciplinar do Letramento com foco para contextos variados: 

cognitivos, sociais, culturais, históricos, políticos, econômicos, morais, interacionais e 

institucionais (GEE, 2008). Os estudos que anteriormente direcionavam suas 

atenções para o comportamento (teoria behaviorista) e para a mente (teoria 

cognitivista) dos indivíduos começou a ceder espaço para a centralidade dos estudos 

na interação sociocultural. Assim, Gee fez surgir o atributo denominado como “Virada 

Social” que passou a ser um dos pontos mais notáveis quanto aos Novos Estudos de 

Letramento (GEE, 2000). 

 Conforme Gee (2008, p. 31) qualquer ato de ensinar a ler e escrever tem 

relação intimamente política, pois se desenvolve a partir de relações de poder entre 
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pessoas. Por isso a alfabetização tradicional, que era vista como uma habilidade que 

dependia de fatores individuais passou a ser analisada em termos sociais e culturais 

a partir dos estudos iniciais de letramento. De tal maneira os Novos Estudos de 

Letramento reforçam a importância de se olhar a crise do ensino interligado com a 

crise da desigualdade; e abre os olhos da escola para perceber que se ela não 

acompanhar o ritmo do crescimento tecnológico da sociedade, as suas demandas 

aumentarão ainda mais e simultaneamente criarão consequências mais graves para 

aqueles que estão sempre aquém das expectativas da escola e, por conseguinte bem 

aquém das perspectivas da sociedade como um todo.  

Pode-se afirmar que o grande avanço tecnológico e a celeridade de 

transmissão e recepção de informações contribuíram para que o termo Letramento se 

ampliasse para o plural, passando a denominação de Letramentos. O ano de 1994 

pode ser considerado um marco para os Novos Estudos sobre Letramento, pois a 

partir desse ano um grupo de pesquisadores, especialmente da área de linguística e 

educação, passaram a se reunir e desde o primeiro encontro ocorrido na cidade de 

Nova Londres as discussões sobre os percalços dos sistemas de ensino passaram a 

se respaldar em práticas de Multiletramentos.  

O grupo formado por dez teóricos do estudo sobre o Letramento passou a ser 

mundialmente reconhecido como New London Group16 – Grupo de Nova Londres - e 

desse primeiro encontro obteve-se como resultado um artigo ou manifesto do grupo 

escrito em 1996 (New London Group, 1996) e anos depois a organização de um livro 

(COPE; KALANTZIS, 2000) que em suas reflexões conduziram aos primeiros passos 

do que nomearam de “Pedagogia dos Multiletramentos”.  

A introdução do livro intitulada por “Multiliteracies: the beginnings of an idea” 

(COPE; KALANTZIS, 2000, p. 3), pode ser traduzida como “Multiletramentos: o 

começo de uma ideia”. O grupo ao escrever suas ponderações procurava evidenciar 

que diante das inúmeras mudanças, se fazia relevante repensar o destino do 

Letramento e discutir os passos que precisaria ser tomado em um futuro muito próximo 

marcado por constantes transformações culturais e tecnológicas que influenciariam 

demasiadamente o modo de se ensinar (COPE; KALANTZIS, 2000). 

                                                             
16 O Grupo de Nova Londres era composto inicialmente pelos seguintes pesquisadores: Alan Luke, 

Carmen Luke, Courtney Cazden, Gunther Kress, James Gee, Martin Nakata, Mary Kalantzis, 
Norman Fairclough, Sarah Michaels, Bill Cope. 
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 Esse manifesto produzido pelo Grupo de Nova Londres, doravante GNL, 

procurou falar das diferentes formas de Letramentos e das diversas formas de se 

produzir, disseminar e adquirir conhecimentos. O que tornou possível a percepção de 

que o letramento escolar tradicional não era mais suficiente para atingir com mérito as 

cobranças do novo contexto mundial. A respeito do manifesto, Rojo assegurara que a 

escola deveria fazer uso dos “novos letramentos emergentes em sociedade 

contemporânea”, sugerido pelo Grupo de Nova Londres, incluindo nos currículos a 

utilização das TIC’s17 e a diversidade cultural, trabalhando a tolerância e a alteridade 

com o outro (ROJO; MOURA, 2012, p. 12). 

 Há que destacar, então, que ao surgir o Multiletramento sua ênfase se sustenta 

com relação ao uso das novas tecnologias como benefício para as práticas escolares; 

no entanto não considera apenas esta como única ferramenta que se faz importante 

para o exercício dos novos letramentos. Assim, enfatiza-se igualmente a crescente 

multiplicidade de culturas e linguagens como instrumento no intuito de uma aquisição 

de conhecimento global e tão logo, a valorização do conhecimento local. 

   

1.2 O “PORQUÊ” DOS MULTILETRAMENTOS  

 

Os estudos de letramento decorrem de uma longa caminhada até chegar ao 

recente conceito de Multiletramentos como foi exposto anteriormente e pode ser 

analisado na linha do tempo a seguir: 

 

  

                                                             
17 TIC’S – Tecnologias da Informação e Comunicação – abrange todo um conjunto de recursos 

tecnológicos integrados que fazem todo um processo de mediação envolvendo a transmissão e 
recepção de informação e comunicação na sociedade moderna, sendo um recurso indispensável 
nas escolas com a finalidade de melhorar a qualidade do ensino - aprendizagem, cumprindo com o 
letramento digital e consequente preparo para a vida na sociedade do trabalho. 
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Fluxograma 1 - Linha do tempo do Letramento 

 

Fonte: Maciel (2019). 

 

Todos os dias novos desafios chegam às escolas, por isso tornou-se 

imprescindível pensar a escola diante de um contexto cultural, globalizado, 

digitalizado e multifacetado. Se há anos atrás a preocupação era popularizar os 

impressos, na atualidade a preocupação se estende em divulgar os mais diversos 

espaços de circulação e práticas para os estudantes, desde os espaços de cultura 

valorizados, como teatros e museus, até aos mais próximos ao convívio do alunado 

(ROJO, 2009, p. 52).  

Ao pensarmos em Multiletramentos, portanto, se faz necessário repensar o 

conceito Letramento sob uma ótica de mudança na busca por conseguir realizar o 

ajustamento da cultura de papel para a cultura em tela. Quando em meados da década 

de 90 o Grupo de Nova Londres se reuniu para refletir sobre a inadequação do velho 

letramento, procurava simultaneamente desenvolver uma nova pedagogia que 

acompanhasse a flexibilidade das culturas, das linguagens sociais, das tecnologias, e 

que funcionasse com êxito aos estudantes cumprindo com as exigências da nova 

economia capitalista (COPE; KALANTZIS, 2009, p. 170). Por isso essa pesquisa 

baseada no Grupo de Nova Londres destaca três elementos como sendo os principais 

aspectos em foco do Multiletramento: 

1) Multilinguismo: a escola precisa considerar a heterogeneidade 

linguística (língua, dialeto, fala...) e sua proteção, compreendendo a língua como 

Pedagogia
Freiriana

• A partir das décadas de 70:

• Freire já apresentava o termo Letramento de forma implícita e indissociável de
Alfabetização. Seus estudos contribuíram para a germinação desse conceito nas pesquisas
nacionais, e inclusive internacionais.

Letramento

• Décadas de 80: Letramento como prática sociocultural de leitura e escrita;

• A partir de Street (1984) definiu-se: os modelos autônomo e ideológico de Letramento; a
distinção entre Práticas e Eventos de Letramento; o destaque para as abordagens críticas e
etnográficas.

Novos 
Estudos do 
Letramento

• Décadas de 90: Inicia-se com a "Virada Social" proposta por Gee (2000);

• Letramento é visto sob os impactos do uso da língua escrita diante de inúmeras
transformações socioculturais e tecnológicas.

Multiletra-
mentos

• Atualidade: Reconhecimento de múltiplos letramentos decorrentes das diferentes
linguagens, espaços, tempo e recursos semióticos e multimodais presentes na
hipermodernidade.
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instrumento de comunicação, de identidade pessoal e social, e também como um 

instrumento de poder. O multilinguismo oportuniza o reconhecimento de que a 

comunicação entre os povos deve ocorrer de forma harmoniosa, combatendo-se os 

preconceitos linguísticos e sociais. 

2) Multiculturalismo: é relevante que a escola prepare os estudantes para 

a vivência pacífica entre as diferentes culturas dentro de um mesmo espaço (inclusive 

os espaços cibernéticos, pois há inúmeras formas de desrespeito a cultura alheia 

sendo compartilhado pelas mídias sociais). 

3) Multimodalidade: O processo comunicativo pode acontecer utilizando-

se das mais variadas modalidades linguístico-comunicativas (fala, gestos, desenho, 

fotografia, texto verbal ou não, entre outros) para proporcionar melhor compreensão 

ou interação entre o leitor/ouvinte. A escola pode contribuir para um melhor 

desempenho comunicativo e escrito de seus estudantes quando prioriza o aspecto 

multissemióticos dos textos, reformulando a relação entre a palavra escrita, a imagem, 

o som, as mídias diversas – entre tantos outros meios – conjugando diferentes 

linguagens, potencializando relações e recriando significados através das construções 

cada vez mais multimodais. 

Pode-se afirmar que os questionamentos e reflexões trazidas à tona a partir do 

Grupo de Nova Londres apresentavam as mudanças e ampliações dos principais 

fundamentos do conceito de letramento, proporcionado, sobretudo pela perspectiva 

que o grupo já fazia com relação à revolução tecnológica das novas mídias e redes 

sociais, algo que traria transformações inevitáveis às instituições escolares. Assim a 

língua, enquanto principal agente responsável pelas interações cotidianas, ampliou 

sua navegação a partir dos inúmeros recursos disponibilizados principalmente pela 

internet, o que resultou em contextos cada vez mais multilíngues, multiculturais e 

multimodais. Estas três características foram as mais enfatizadas e explicitadas pelo 

grupo no manifesto produzido nos meados da década de 90, conduzindo uma nova 

abordagem para a Pedagogia do Letramento ao que eles nomearam de “Pedagogia 

dos Multiletramentos” (GRUPO NOVA LONDRES, 1996). 

Atualmente estamos diante de alunos “nativos digitais” que “são construtores e 

colaboradores de criações” (ROJO, 2013). Contudo, saber manusear os recursos 

tecnológicos não indica que o estudante terá sucesso garantido, por isso o Grupo de 

Nova Londres já previa em suas reflexões a importância da pedagogia dos 

Multiletramentos estar atenta para os projetos (design) de futuro que enfatizasse o 
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ensino para estes três fenômenos que, relacionados à globalização e às sociedades 

pós-modernas, influenciariam o modo de ensinar e aprender:  

 

Fluxograma 2 - Principais elementos do Multiletramento 

 
Fonte: Maciel (2019). 

 

Conforme veiculado pelo fluxograma anterior, o Multiletramento pressupõe a 

interação dessas três frentes: respeito às diversidades linguísticas, culturais e 

utilização da infinidade de recursos multimodais que se tem à disposição. A 

abordagem desses três elementos permite a escola desenvolver letramentos críticos, 

letramentos multissemióticos e multiculturais (ROJO, 2009, p. 119-120) decorrentes 

da Pedagogia dos Multiletramentos. Torna-se perceptível a ligação intensa existente 

entre os estudos das áreas dos Novos Letramentos, Multiletramentos, Letramentos 

Multimodais e Digitais: estes revelam um aluno mergulhado num mundo digital em 

expansão, repleto de habilidades, mas que infelizmente ainda permanecem 

inexploradas no ambiente escolar. A escola prefere abstrair o prejuízo advindo do 

letramento convencional - que já se apresenta descontextualizado, visto que não 

produz sequer efeitos mínimos na dinâmica da escola atual.  

De forma alguma estamos criticando os métodos tradicionais, pois as práticas 

realizadas no passado, não foram completamente negativas, contudo no contexto 

contemporâneo não são mais condizentes. O que temos constatado é que assim 

como a sociedade muda, a escola também passa por processos de transformações 

que conforme os autores do Multiletramento: a expectativa deve se concentrar em 

superar as limitações das abordagens tradicionais (GRUPO NOVA LONDRES, 1996, 

p. 60).  

MULTILETRAMENTO 
=

MULTIMODALIDADE

MULTILINGUISMO

MULTICULTURALISMO
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Quanto à funcionalidade dos Multiletramentos apresentado pelo Grupo de 

Nova Londres, Rojo explica que se fazem importantes, pois apresentam três aspectos 

de destaque: são interativo-colaborativos; transgridem as relações de poder; são 

híbridos, fronteiriços e mestiços (ROJO; MOURA, 2012, p. 23). Para melhor 

compreensão, abaixo será apresentado um texto verbal acompanhado de seus 

recursos essenciais para a compreensão da mensagem e que dizem respeito aos 

aspectos de funcionalidade do Multiletramento citados por Rojo e Moura: 

 

Figura 1 - Exemplificando os aspectos de funcionalidade do Multiletramento 

 
Fonte: Página do IFRO no Facebook18  

 

Os textos19 apresentados foram retirados da página de facebook da instituição 

de ensino denominada IFRO (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 

Rondônia). Trata-se de um texto utilizado no intuito de divulgar o Processo Seletivo 

de vagas disponíveis nos cursos técnicos e superiores oferecidos pelos nove (9) 

campi que compõe a rede federal de ensino em Rondônia. Além do texto verbal 

(enriquecido por vários links) teve a complementariedade do assunto com um texto 

composto de recursos semióticos como imagens (ônibus, garoto, pacote de pipoca, 

relógio...) linhas, cores entre outros elementos, com a finalidade de convencer o seu 

                                                             
18 Disponível em: https://www.facebook.com/ifrondonia/. Acesso em: 20 nov. 2018. 
19 Na publicação original encontra-se um texto abaixo do outro e não ao lado como aqui foi exposto. 
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interlocutor a fazer a inscrição, utilizando-se do argumento implícito de que conseguir 

entrar nesta instituição de ensino é estar indo “direto para o futuro”. 

Através desses exemplos textuais é possível apresentar de modo simplificado 

os três aspectos das principais funcionalidades do Multiletramento segundo Rojo e 

Moura (2012): 

 

Quadro 4 - Aspectos das principais funcionalidades do Multiletramento 

a) São interativo-
colaborativos; 

Percebemos como os textos interagem (é possível clicar nos links e obter 
maiores informações: link para fazer inscrição, links dos editais por cursos); e se 
complementam através do diálogo existente entre os textos para tornar mais 
atrativa e eficiente a mensagem. É interativo também pelo fato de o receptor não 
ser passivo e poder ser interlocutor da mensagem ao compartilhá-la em sua rede 
social. Em todas as postagens haverá colaboração seja através de comentários, 
likes (curtidas), como através de novos compartilhamentos do usuário. 

b) Transgridem as 
relações de poder; 

Até um tempo atrás havia um controle maior com relação à distribuição das 
informações (centrada geralmente nos interesses do capital e da classe 
dominante). Nos dias atuais, por meio da internet e do compartilhamento de seus 
textos, torna-se impossível o controle de informações e conhecimentos. Portanto 
não terá como a mensagem ser passada apenas para um grupo seleto 20. O 
funcionamento “livre” permite que outros se apropriem do texto original e faça 
reproduções, não havendo um “dono” do produto/mensagem a ser 
exposto/transmitida. 

c) São híbridos, 
fronteiriços, mestiços; 

A hibridez faz parte do que podemos chamar de intergenericidade21 (ocorreu a 
hibridez entre gêneros distintos como a propaganda, editais, slogan, linguagem 
verbal e não verbal, entre outros);  
São fronteiriços, visto que não há barreiras para o alcance de receptores e 
reprodutores da mensagem.  
Procura-se atravessar qualquer fronteira e alcançar o maior número de pessoas, 
sem fazer nenhuma distinção (ou mínimas em outros casos). 

Fonte: Maciel (2019). 

 

1.3 O MULTILETRAMENTO NA HIPERMODERNIDADE  

 

Quando o Grupo de Nova Londres se reuniu para discutir e formular o manifesto 

intitulado A Pedagogy of Multiliteracies – Designing Social Futures (“Uma Pedagogia 

dos Multiletramentos – desenhando futuros sociais”) eles buscavam pensar em como 

se fazer um ensino que priorizasse o respeito às diferenças, e mesmo que já 

existissem inúmeras teorias e práticas em busca dessa resposta, naquele momento 

tais questões relacionadas às diversidades prosseguiam com maior inquietação e por 

isso o grupo questionava: 

 
What is appropriate education for women, for indigenous peoples, for 
immigrants who do not speak the national language, for speakers of non-

                                                             
20 É certo que no gênero Facebook aqui apresentado existem recursos de publicação com maior 

privacidade (amigos; amigos/exceto fulano(s); somente eu; amigos específicos), entretanto este não 
é o caso do exemplo apresentado que se refere à publicação no modo público. 

21 Constitui-se na hibridização de vários gêneros com o objetivo de aperfeiçoar a construção de sentidos 
do texto. 
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standard dialects? What is appropriate for all in the context of ever more 
critical factors of local diversity and global connectedness? As educators 
attempt to address the context of cultural and linguistic diversity through 
literacy pedagogy, we hear shrill claims and counterclaims about political 
correctness, the canon of great literature, grammar, and back-to- basics22 
(GRUPO NOVA LONDRES, 1996, p. 61). 

 

De acordo com os autores dos Novos Letramentos (1996) as abordagens 

tradicionais baseadas apenas na linguagem eram insuficientes para obtenção de êxito 

no ensino. Por isso sustentavam a ideia de que as múltiplas experiências linguísticas 

e culturais da sociedade hipermoderna que surgia, deveriam ser trabalhadas pelas 

escolas promovendo o conhecimento local e global do estudante, e seu consequente 

engajamento crítico necessário para que ele projetasse um futuro de sucesso, 

eliminando prioritariamente as desigualdades existentes e suprindo as novas 

exigências do mercado de trabalho.  

Tais reflexões foram aos poucos se desenvolvendo pelo Brasil. Podemos citar 

o livro de Roxane Rojo “Letramentos Múltiplos, escola e inclusão social” (2009) que, 

além de procurar esclarecer os conceitos alfabetização e alfabetismo diferenciando-

os de letramento, na sequência explana sua nova configuração para letramento[s] ou 

letramentos múltiplos, e traz também alguns dados do fracasso escolar brasileiro 

apontado pelos principais programas e sistemas de avaliações (entre eles: ENEM, 

SAEB e PISA23).  

Conforme Rojo (2009) tais índices infelizmente evidenciavam que o insucesso 

escolar está intimamente relacionado com a exclusão de grupos socialmente 

vulneráveis. Por isso a autora, indo ao encontro dos estudos dos Novos Letramentos, 

reforça sobre a urgente necessidade de que a escola possa rever “suas práticas de 

letramento, pois os resultados – tanto escolares, como em termos de indicadores de 

alfabetismo da população – ainda são elitizados e muito insuficientes para a grande 

maioria da população (74%)” (ROJO, 2009, p. 52).  

                                                             
22 “O que é uma educação apropriada para mulheres, para indígenas, para imigrantes que não falam a 

língua nacional, para falantes dos dialetos não padrão? O que é apropriado para todos no contexto 
de fatores cada vez mais críticos de diversidade local e conectividade global? À medida que 
educadores conseguem abordar o contexto da diversidade cultural e linguística por meio da 
pedagogia do Letramento, ouvimos afirmações e contestações estridentes sobre o politicamente 
correto, do cânone da grande literatura, da gramática e do retorno ao básico” (GRUPO NOVA 
LONDRES,1996, p. 61, tradução nossa). 

23 ENEM: Exame Nacional do Ensino Médio; SAEB: Sistema de Avaliação da Educação Básica; e PISA: 
Programa Internacional de Avaliação de Estudantes. 
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Como estratégia para suprir as deficiências da escola em detrimento das novas 

demandas tecnológicas e como subsídio para tornar o ensino mais igualitário, Rojo 

(2009, p. 12) afirma que: 

  
Cabe também à escola potencializar o diálogo multicultural, trazendo para 
dentro de seus muros não somente a cultura valorizada, dominante, 
canônica, mas também as culturas locais e populares e a cultura de massa 
para torná-las vozes de um diálogo, objetos de estudo e da crítica. 
 

 Portanto as práticas da Pedagogia dos Multiletramentos surgidas há mais de 

20 anos com o Grupo de Nova Londres procuravam apresentar as transformações no 

modo de se produzir e veicular informações, e como a escola seria influenciada diante 

dos novos ambientes virtuais. Hoje estamos diante de toda a complexidade já 

apontada por esse Grupo de estudiosos, visto que o surgimento e a ampliação da 

cultura digital propiciaram compreender a realidade de modo mais amplo e, 

consequentemente, alterou a forma de pensar e interagir do indivíduo e da sociedade. 

Igualmente o Multiletramento oferecido a partir do ciberespaço tem transformado às 

práticas de ensinar, adquirir e repassar conhecimentos. Conforme os estudos de 

Champangnatte e Cavalcanti (2015, p. 314): 

 
o ciberespaço tem sido o lugar de interação e expressão para variadas 
atividades que envolvem coletivos de resistência, que têm como finalidade 
difundir suas reivindicações na tentativa de perfurar os mecanismos 
políticos/ideológicos impostos pela grande mídia hegemônica da indústria 
cultural. 

   

Há uma interação constante na produção de conhecimento e um intercâmbio 

entre autores e leitores proporcionado pelas novas mídias, na qual os dois (autor e 

leitor) podem ser produtores e receptores de textos concomitantemente. 

Pode-se apreender também que tais aspectos Multiletrais (que envolve 

múltiplas linguagens, culturas e mídias) nem sempre tem sido utilizado como suporte 

para a possibilidade de o professor trabalhar em sala as diversidades locais e 

consequentemente interligá-la com o conhecimento global. Assim, o trabalho a partir 

do Multiletramento que objetivara inicialmente ampliar a perspectiva de uma educação 

protagonista voltada para a cidadania, com ênfase no respeito às diferenças culturais, 

linguísticas, temporais e espaciais, precisa estar em constante avaliação, pois as 

mudanças continuam a surgir e a escola – apesar de nem sempre estar preparada - 

deve permanecer na luta por conseguir acompanhar o ritmo célere desse mundo 

globalizado. 
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1.4 A HIPERMODERNIDADE CONFORME LIPOVETSKY: UMA HIPERESCOLA 

 

O termo hipermodernidade foi criado pelo filosofo francês Guilles Lipovetsky no 

intuito de demarcar a sociedade atual, na qual a utilização do prefixo “hiper” procurou 

expressar os valores que introduzidos demasiadamente na Modernidade foram se 

acentuando num ritmo exacerbado até chegar às exigências do “agora”. 

O referido autor primeiramente teria proposto o termo pós-moderno (assim 

como outros autores), entretanto passou a considerar mais plausível pensar no termo 

pós-moderno apenas como um período de transição da passagem da modernidade 

para o que veio a ser por ele denominado de hipermodernidade: 

 

Figura 2 - O transpor da modernidade para pós e hipermodernidade 

 
Fonte: Compilado por Maciel (2019)24 

 

De tal forma, Lipovetsky (2004) ao escrever o livro “Os Tempos 

Hipermodernos” com a colaboração do filósofo Sébastian Charles, aprofundou as 

ideias de que os principais aspectos da modernidade – o mercado de consumo, a 

individualidade e o progresso dos recursos tecnológicos e científicos – contribuíram 

para mudanças paradoxais: a liberdade humana dividiria espaço com uma autonomia 

imersa em fragilidades no campo das emoções. Além dos aspectos contraditórios – 

que contribuíram para um declínio das “forças interiores dos indivíduos” 

(LIPOVETSKY 2004, p. 84) - a hipermodernidade se destaca também pelo uso do 

                                                             
24 Montagem a partir de imagens coletadas dos sites Obvious e UNIREDAÇÃO JORNALÍSTICA 

(UnigraNews), e do blog História da modernidade. 
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superlativo “hiper”, ou seja, é uma sociedade em que o “mais” tem sempre espaço: o 

importante é consumir mais, comprar mais, ensinar mais, aprender mais, competir 

mais...  

Ao trazer a hipermodernidade exposta por Lipovetsky para o principal espaço 

oficial de letramento, compreende-se que a caneta, o lápis, a borracha e o papel 

começaram a perder seu espaço, visto que o letramento escolar passou a abranger 

as novas ferramentas Tecnológicas e Digitais de Informação e Comunicação – 

conhecidas como as TDIC’s – e de tal forma o desafio de tornar o aluno eficiente na 

leitura e escrita ampliou-se para a esfera do ciberespaço. A utilização das inovações 

tecnológicas passou a ter uma maior efetividade na prática pedagógica e o uso de 

modo igualitário aos estudantes já é um dentre os vários anseios que preveem 

positivamente a preparação democrática para o mercado de trabalho como estratégia 

de superar as tensões emocionais e sociais.  

Assim, indo além do que fora pretendido pelo Grupo de Nova Londres ao 

apreciar uma Pedagogia dos Multiletramento voltada para o futuro social de respeito 

à diversidade linguístico e cultural, pode-se acrescentar que, na contemporaneidade, 

as instituições de ensino também são demasiadamente cobradas a estarem 

preparadas para enfrentar outra característica advinda da hipermodernidade: “a 

crescente desorganização das personalidades”, “a multiplicação de distúrbios 

psicológicos”, as “manifestações de esgotamento” (LIPOVETSKY, 2004, p. 84).  

Seguindo a lógica exposta por Lipovetsky, há um excesso de cobrança na 

sociedade, e pode-se perceber que tal cobrança se repete para escola e na escola. O 

imediatismo predominante nas relações sociais se repete no campo educacional 

diante das cobranças excessivas e exigências de resultados imediatos. A 

hipermodernidade exige em contrapeso uma ‘hiperescola’25 que consiga eliminar os 

preconceitos e igualmente preparar para o mercado de trabalho; que mesmo sendo 

heterogênea consiga abordar as individualidades; que mesmo desestruturada 

tecnologicamente, supra as exigências do mundo digital e prepare o aluno para essa 

sociedade paradoxal e hipertecnológica. 

Outro aspecto enfatizado em “Os tempos Hipermodernos” diz respeito à finitude 

do tempo diante dessa supremacia de cobranças. Transferindo tais reflexões para a 

                                                             
25 Neologismo necessário para confirmar as cobranças direcionadas às escolas pela sociedade 

hipermoderna.  
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escola apreende-se a existência de hiperconteúdos transbordando nos currículos de 

ensino, e hiperinformações surgindo a todo instante que obrigam o professor a estar 

preparado para fazer uma seletiva de qualidade que supra com eficácia o tempo ínfimo 

das aulas que devem ser ministradas.  

Ao focalizar o interesse da leitura e escrita no texto, no sujeito (leitor/produtor), 

na prática social e especialmente na disposição de um tempo escolar competitivo, 

intui-se o porquê do sucesso alcançado pelos gêneros textuais/discursivos26 nas 

práticas escolares. Dentre algumas das vantagens do trabalho com os gêneros 

podemos citar: vinculação às práticas cotidianas; representação ou aproximação real 

dos enunciados da comunicação; quantidade ilimitada de textos; diversidade de temas 

e situações a serem abordadas; além da extensão do gênero poder ser escolhido de 

acordo com a abrangência do tempo escolar.  

Diante disso acredita-se que seja imprescindível apresentar a importância dos 

estudos do Grupo Genebra aliados aos de Bakhtin e refletir sua colaboração na prática 

da Pedagogia do Multiletramento na hipermodernidade. 

 

1.5 OS ESTUDOS DE BAKHTIN E DO GRUPO GENEBRA: QUAL A COOPERAÇÃO 
COM O MULTILETRAMENTO NA HIPERMODERNIDADE? 

 

Como já explicitado no início, as pesquisas especialmente no campo da 

Linguística e Linguística Aplicada despertaram inúmeros questionamentos a respeito 

do modo tradicional em que se estabeleciam as atividades de leitura e produção 

escrita. Até mesmo campos de saber diversos concordaram para o fato de que o 

estudo da linguagem simultâneo ao sociocultural seria indispensável para o encontro 

de algumas respostas procuradas no campo educacional.  

O primeiro passo foi identificar que na verdade a “educação bancária”27 era 

uma maneira de legitimar desigualdades e opressões (FREIRE, 1987), sendo assim 

considerada a principal responsável pelos índices alarmantes do fracasso escolar que 

tendenciava a desfavorecer também o desenvolvimento das competências e 

                                                             
26 São duas vertentes abordadas ora como sinônimas, ora como antagônicas, mas que independente 

da filiação teórica existe uma recorrência para a os estudos de Bakhtin. A respeito ver Rojo (2005) 
“Gêneros do discurso e gêneros textuais: questões teóricas e aplicadas”.  

27 Freire apresentou a “educação bancária” para o mundo. O autor afirmara que através desse tipo de 
educação “o educador aparece como seu indiscutível agente, como o seu real sujeito, cuja tarefa 
indeclinável é “encher” os educandos dos conteúdos de sua narração. Conteúdos que são retalhos 
da realidade desconectados da totalidade em que se engendram...” (FREIRE, 1987, p. 33). 
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habilidades de linguagem dos estudantes; e se completava com a precariedade na 

aprendizagem que estabelecia ligação íntima com a situação sociocultural dos 

envolvidos. Conforme Freire (1987, p. 35) a prática bancária na educação é utilizada 

como meio de selecionar alguns. Destes “sobram” os oprimidos, os marginalizados “a 

que juntam toda uma ação social de caráter paternalista, em que os oprimidos 

recebem o nome simpático de ‘assistidos’”. 

Quando se fala “modo tradicional”, faz-se alusão às técnicas mecanicistas 

utilizadas na aprendizagem. Pode-se ilustrar como exemplo a redação escolar, na 

qual se solicitava apenas que os alunos escrevessem sobre um tema específico como 

“Passeio na praia” e, assim, seguiam-se práticas de produções predeterminadas sem 

qualquer envolvimento do aluno que, por exemplo, poderia sequer conhecer a praia, 

todavia era necessário que escrevesse a respeito. Outro exemplo seria o pedido da 

redação sobre “As férias” que para alunos mais espertos já poderiam trazê-la pronta 

porque era algo já esperado no primeiro dia do ano, ou após o retorno das férias de 

julho. Sem falar a obrigação em decorar palavras, fatos históricos, estados e capitais, 

partes do corpo humano, regras gramaticais.... Os novos estudos de letramento 

começaram a transformar a prática no sentido de reconhecer a possibilidade de o 

aluno saber seu potencial, saber que pode ir além da memorização. Saber que tem 

competência para “re-existenciar criticamente as palavras de seu mundo”, e 

consequentemente no momento certo “dizer a sua palavra” (FREIRE, 1987, p. 7).  

É preciso trazer os estudos transdisciplinares no campo da Linguística Aplicada 

como um dos grandes responsáveis pelas últimas transformações na prática escolar 

de leitura e escrita, quando propôs a abordagem do Letramento e na sequência 

colocou os gêneros textuais como “uma alternativa de mediação ou orientação da 

prática de produção oral ou escrita de textos, em situações de aprendizagem” (SILVA, 

2009, p. 135). 

No Brasil, o trabalho com os gêneros textuais adentrou com grande ênfase no 

âmbito educacional a partir de 1998 com os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN’S). A proposta abordada em tal documento teve como base os estudos dos 

gêneros sob o enfoque “proposto por Bakhtin e desenvolvido por Bronckart e 

Schneuwly28” (BRASIL, 2001, p. 26). 

                                                             
28 Bronckart e Schneuwly são alguns dos escritores ponte de divulgação dos estudos e pesquisas 

realizados na Universidade de Genebra (UNIGE) a respeito do interacionismo sócio discursivo 
repassado aos Professores pesquisadores da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
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Dentre os vários aspectos explanados pelos PCN, grande destaque ocorrera 

na proposta de superação da abordagem tradicional sobre língua/linguagem: se 

anteriormente a ênfase do ensino estava nos aspectos formais (estruturais ou 

linguísticos), a partir dos novos estudos passava a se priorizar os aspectos sócios 

comunicativos e funcionais da língua através da utilização dos gêneros textuais 

(MARCUSCHI, 2002, p. 20), que se resguardavam na concepção da linguagem de 

base sociointeracionista.  

Nesse sentido, o Grupo de pesquisadores de Genebra ao propor em seus 

estudos os gêneros discursivos de Bakhtin sob uma ótica interacionista, relacionava 

a questão de gênero à prática de uso da linguagem. Ou seja, o gênero discursivo, 

instrumento essencial para a comunicação real, também passa a ser objeto de estudo 

e aprendizagem. Assim a utilização dos gêneros textuais para fins didáticos funciona 

como instrumento produtivo para o desenvolvimento de habilidades de leitura e 

escrita, buscando proporcionar melhorias nas competências sócio discursivas dos 

estudantes. Para tanto seu principal objetivo na escola se concentra em romper a 

utilização das tipologias clássicas (narração, dissertação e descrição) que já não são 

suficientes para cumprir as exigências das práticas comunicativas da sociedade 

moderna. 

Seguindo a visão bakhtiniana de que “a riqueza e a variedade dos gêneros do 

discurso são infinitas, pois a variedade virtual da atividade humana é inesgotável” 

(BAKHTIN, 1997, p. 279), possibilitou a ampliação do número de textos abordados em 

sala de aula a partir do ensino com gêneros textuais/discursivos, como receitas, bula 

de remédio, sinopse de filmes, entre outros gêneros que se faziam mais próximos da 

vida do aluno. 

Conforme Bakhtin o homem sempre utilizou os gêneros do discurso para falar 

e diante do que poderíamos chamar de naturalidade discursiva, o autor esclarece que 

“esses gêneros do discurso nos são dados quase como nos é dada a língua materna, 

que dominamos com facilidade antes mesmo que estudemos a gramática” (BAKHTIN, 

1997, p. 301). Seguindo esse raciocínio os PCN enfatizam o uso dos gêneros como 

forma de desenvolver a leitura, a escrita e a discursividade dos estudantes, e não 

como pretexto para ensinar apenas as classificações de cada gênero.  

                                                             
(PUC/SP) no Brasil, com referências baseadas nas produções de Vygotsky. A esse respeito ver 
“Entrevista com Jean-Paul Bronckart” (MACHADO, 2004). 
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Ao comunicar-se o estudante já utiliza espontaneamente os gêneros, então ele 

já sabe empregar sua função na prática. A competência maior da escola é 

proporcionar atividades que consigam ampliar seu repertório. Mas o próprio Bakhtin 

já alertara para que o “uso criativo livre não significa ainda a recriação de um gênero”, 

visto que “para usá-los livremente, é preciso um bom domínio dos gêneros” 

(BAKHTIN, 1997, p. 303). 

Cuidado especial também deve ser dado no momento em que se faz a 

didatização29 dos gêneros para não resultar em um processo de escolarização opaca, 

visto que algumas atividades acabam por desfigurar o gênero no processo utilizado 

para ensinar. Conforme Silva (2009, p. 154-155) o processo de escolarização dos 

gêneros pode ser “compreendido como as transformações sofridas pelos gêneros 

textuais de referência” quando passa a adquirir características do contexto escolar e 

se distancia do espaço em que foi produzido e na qual circula; não conseguindo assim, 

transmitir sua verdadeira expressão de uso nas práticas sociais. Isso pode ser 

visualizado algumas vezes no livro didático, na qual o gênero perde suas 

características originais e surge um texto exclusivamente com fins didáticos.  

Vale lembrar que o livro é um recurso de auxílio pedagógico que tem o intuito 

de direcionar o trabalho do profissional, não podendo se restringir a ser única fonte de 

conhecimento. Cabe ao professor organizar sequências didáticas condizentes com a 

turma e escolher o gênero que se propõe a utilizar com apoio do livro didático, pois o 

emprego inadequado por parte de professores também podem servir de exemplo 

como escolarização ineficaz do gênero textual a partir do momento que as atividades 

são desprovidas de funções interativas e por isso não produzam qualquer significado.  

Portanto simplesmente abordar um determinado gênero para meramente 

cumprir atividades exigidas no currículo ou no livro, contribuirá somente para 

descaracterizar os aspectos que constituem determinado gênero, e desvinculá-lo da 

prática social que o constitui. 

A seguir um exemplo com o gênero ENTREVISTA retirada do livro didático do 

1º ano do Ensino Médio “Língua Portuguesa: Linguagem e interação” (FARACO; 

MOURA; MARUXO JR, 2016). 

 

  

                                                             
29 Maneira ou processo de tornar mais facilmente compreensível um determinado assunto. (AULETE 

DIGITAL). 
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Figura 3 - Introdução para a leitura da Entrevista 

 
Fonte: Faraco, Moura e Maruxo Jr. (2016, p. 33). 

 

Figura 4 - Exemplo de um gênero entrevista 

 
Fonte: Faraco, Moura e Maruxo Jr. (2016, p. 34). 
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Figura 5 - Final do texto e exercício proposto após leitura do Gênero 

 
Fonte: Faraco, Moura e Maruxo Jr. (2016, p. 35). 

 

Antes de iniciar uma reflexão a respeito da atividade exemplificada, torna-se 

importante apresentar as reflexões que Magda Soares (2011b) obteve ao falar do 

termo “Escolarização” da Literatura. A autora apresentou excelentes exemplos a 

respeito da escolarização dos gêneros literários nos livros didáticos de maneira a 

esclarecer que assim como falar da “escolarização da criança” é algo bom, não seria 

justo tornar pejorativo o termo escolarização quando se refere a conhecimento. A 

reflexão nos leva a concluir que “não tem como ter escola sem ter escolarização de 

conhecimentos, saberes, artes”. O que devemos manter em constante 

questionamento é a forma de se fazer essa escolarização, pois é no modo que está 

ocorrendo irregularidades (SOARES, 2011b, p. 20-22). 
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Como é perceptível a atividade do livro didático exemplificado foi ousada ao 

trazer o gênero entrevista com seus aspectos marcantes apontados na “Chave da 

transcrição”. Pode-se assim aproximar a leitura da oralidade ao reconhecer as pausas 

breves, longas e as hesitações dos falantes no momento da entrevista. Ocorreu, 

portanto a escolarização do gênero específico de maneira diferente de outras 

entrevistas que são transcritas sem apresentar tais características tão comuns ao 

gênero apresentado. Entretanto podemos considerar que ainda faltou o essencial que 

é a interação real, já que o Livro Didático se contentou (talvez devido as suas 

limitações) em apenas exemplificar o gênero Entrevista escrito e com o auxílio de 

quatro perguntas teve a intenção exclusiva de conduzir o estudante a perceber as 

principais características do gênero exposto.  

Em geral os livros didáticos se propõem a trabalhar de acordo com o proposto 

nos Parâmetros Curriculares Nacionais. Mas será que os pressupostos dos PCN 

conseguem se concretizar em todas as atividades do Livro Didático? Será que 

algumas falhas/ausências do manual didático podem ser utilizadas como pretexto 

para a não efetivação de uma situação de interação que contribua para que a prática 

em sala se aproxime ao máximo das situações reais em uso? 

As principais pesquisas têm apontado que o professor pode enriquecer a 

aprendizagem com o desenvolvimento de atividades que consigam superar o 

conhecimento das características e classificações essenciais do gênero (atribuindo 

um caráter secundário), no intuito de privilegiar as evidências gerais de determinado 

gênero em situações reais de uso (objetivo primário). No exemplo anterior realizar a 

entrevista seria a situação real em uso, expressando o objetivo primário do ensino; 

enquanto que a verificação das características do gênero estaria como segundo plano 

da aprendizagem. 

A respeito disso Bakhtin (1997) já alertara que “as classificações são 

surpreendentemente pobres e não apresentam o menor critério diferencial”, e numa 

ação contrária as categorizações, o autor afirmou que tais classificações resultam em 

“uma incompreensão da natureza dos gêneros dos estilos da língua...” (BAKHTIN, 

1997, p. 284-285), acrescentou ainda que “na prática, usamo-los [os gêneros do 

discurso] com segurança e destreza, mas podemos ignorar totalmente a sua 

existência teórica” (BAKHTIN, 1997, p. 301, acréscimo nosso). 

Pode-se afirmar que os PCN ao focalizar nas concepções da linguagem para a 

aprendizagem centrando-se nos estudos de Vygotsky e Bakhtin, mesmo após três 
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décadas continuam a ser referência nas práticas pedagógicas atuais. Assim, conforme 

nos sustenta a afirmação de Rojo e Barbosa (2015, p. 115-116) de que mesmo 

passada a modernidade industrial, a relação entre Gêneros do discurso, 

Multiletramentos e Hipermodernidade permanece forte. 

O gênero faz parte de todos os instantes do nosso dia: produzimos (falando ou 

escrevendo), lemos, ouvimos e utilizamos diferentes gêneros em nossas atividades 

diárias. Uma diversidade de meios é adotada no intuito de falar ou escrever através 

dos gêneros seja eles orais, escritos, impressos ou digitais. Desde um bom dia ao 

companheiro na hora do café seguido de um beijo, ou um bom dia no whatsapp 

seguido de imagens; de um relatório enviado por e-mail para o trabalho até a escrita 

de um artigo científico; de uma felicitação de aniversário no face, ou um telefonema 

para dar os parabéns... Não conseguimos nos comunicar sem fazer uso dos gêneros, 

e além da palavra, fazemos uso dos gestos, som, imagens, e tudo que estiver ao 

alcance para transmitir o nosso enunciado com eficácia e presteza. E o processo de 

uso é tão espontâneo que como disse Rojo lembrando-se de uma amiga: “gêneros 

são como cachorros: sabemos reconhecer quando topamos com um, embora por 

vezes não saibamos o nome de sua raça” (ROJO; BARBOSA, 2015, p. 27). 

Quando os PCN adentraram na educação – seguindo parte das ideias do grupo 

Genebra quanto à aplicabilidade dos gêneros bakhtinianos na sala de aula – 

preveniam que o trabalho com as tipologias clássicas (narração, descrição e 

dissertação) já se faziam ineficientes para aquele momento. De tal modo o que se 

percebe nessa hipermodernidade é que a cada instante novos gêneros são criados, 

remixados, hibridizados... Sempre à procura de tornar a comunicação mais eficaz, 

mais moderna, mais atrativa, e consequentemente significar o homem e suas 

interações dialógicas expressando o ser humano na sua dimensão sócio histórica. Em 

harmonia ao que Bakhtin (1997, p. 365-366) expôs: “Os gêneros, principalmente, têm 

uma importância especial. Os gêneros (tanto da literatura como da língua), ao longo 

dos séculos de sua existência acumulam as formas de uma visão do mundo e de um 

pensamento”. 

Na hipermodernidade não se pode abrir mão do amplo leque de gêneros 

proporcionados pelas tecnologias midiáticas das redes em circulação que 

seguramente fazem parte do convívio dos jovens estudantes do Ensino Médio. O 

mundo contemporâneo traz enormes transformações e exigências que de modo 

imediato irá “multiplicar enormemente as práticas e textos que” na escola “devem 
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circular e ser abordados” (ROJO, 2009, p. 108). Por isso Rojo reforça a importância e 

necessidade de ampliação e democratização das práticas e eventos de letramentos 

nas instituições escolares. 

A seguir alguns exemplos dos gêneros hipermodernos que podem colaborar na 

interação de ensino aprendizagem em sala: 

 

Quadro 5 - Exemplos de Gêneros Hipermodernos 
Gêneros 
Hipermodernos  

Definição breve  
 

Mashup  

Originário da música eletrônica (mixagem feitas por DJ’s) significa mistura 
(combinação) de dois elementos (música, vídeo...) para formar um novo. 
Visto que surge da “transformação” de conteúdo original, pode-se deparar 
com proteção de reivindicações dos direitos autorais. 

Gif (Graphics 
Interchange 
Format) 
 

Ao se armazenar múltiplas imagens (fixas ou animadas) em um arquivo 
edita-se a animação. Muitas vezes seu uso está relacionado à comicidade 
quando se combina ou justapõe cenas, fotos originais no intuito de enfatizar 
ou exagerar um determinado detalhe. (Alguns o adequa na categoria de 
meme, entretanto seu diferencial é que nem sempre está relacionado a 
humor, pode ser para chamar atenção para um produto, uma marca, uma 
mensagem, um novo conceito, um fato ocorrido). 

Meme  
 

Imagens, vídeos e gif que podem estar relacionado ou não a um 
acontecimento e que passa a ser retratado de modo humorístico e se 
espalha rapidamente via internet (viraliza). 

Fanfiction/ Fanfic  
Fãs recriam histórias utilizando uma história e seus personagens já 
existentes. Pode ser baseada em um livro, série, filme, entre outros. 

Fanzine  

Redução fônica da expressão Fanatic magazine. Nas palavras de Aline 
Valek (2015) seria “revistas amadoras feitas de forma artesanal, sobre um 
tema do qual a pessoa seja fã”, pode se utilizar de vários recursos 
(desenhos, texto, histórias, filmes, montagem); ou seja, é uma produção 
independente com criatividade e assunto ilimitados. 

Videominuto30 
São produções de vídeos utilizando fotos, gifs, cenas e criatividade sobre 
uma determinada temática que não ultrapasse 1 minuto. Seu formato se 
assemelha a um comercial de televisão. 

Playlist 
Seleção de músicas para serem reproduzidas. O modo da seleção pode 
variar por temas, gostos, ritmos, artista, álbum, ano específico. 

Fanclip  
Utilizando um programa de edição de vídeo o fã se utiliza de imagens 
(estáticas ou em movimento) e músicas relacionada ao artista, livro, música, 
filme ou algo que admire para montar seu clip.  

Fonte: Maciel (2019). 

 

Portanto só existem razões para maximizar a diversidade dos gêneros do 

discurso, pois estes funcionam como suporte enriquecedor das situações reais de 

atividade humana que utilizam a hibridez da língua como geradora de interações orais 

e escritas mais concretas, operantes e significativas.  

                                                             
30 Há vários concursos de videominuto com normativas diversificadas que procuram premiar vídeos 

com duração máxima de um minuto. Como exemplos podem ser citados: “Mulheres, Culturas e 
comunidades” (Programa Ibercultura Viva) e Festival do minuto.   
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Lembrando que tais gêneros fazem parte da vivência do aluno, nada mais certo 

do que aproveitá-los para enriquecer sua capacidade de leitor e elaborador, visto que 

muitos gêneros hipermodernos se realizam com a participação produtiva do leitor.  

Trabalhar os gêneros hipermodernos é colocar lado a lado os letramentos 

dominantes (valorizados pela escola, igrejas, livro didático, trabalho...) com os 

letramentos marginalizados (também chamados de locais e vernaculares, estes não 

são controlados por instituições e nascem da vivência cotidiana) (HAMILTON, 2002, 

p. 4 apud ROJO, 2009, p. 102-103), de maneira a conviver harmoniosamente os 

múltiplos letramentos promovendo aos alunos a oportunidade “para participar de 

várias práticas que utilizem da leitura e da escrita” (ROJO, 2009, p. 107). 

Assim esse estudo pretende avançar um pouco mais e apresentar a leitura 

literária sob o enfoque do Multiletramento, denominando-o de maneira mais peculiar 

por Multiletramento Literário. De tal maneira, buscará investigar se o livro didático 

consegue proporcionar aos jovens leitores do Ensino Médio um conhecimento literário 

Multiletral (reconhecendo as MULTI linguagens, culturas e mídias); que ofereça a 

posse de uma literatura canônica, mas que igualmente consiga estabelecer relações 

íntimas com as leituras de referência dos estudantes; que busque um enfoque crítico, 

pluralista, ético e democrático no intuito de contribuir para a eliminação das 

desigualdades e ampliação de conhecimento para todos.  

Para tanto se seguirá, nas próximas páginas, uma análise histórica do Livro 

Didático no intuito de detectar as formas por ele enfatizadas no processo de 

escolarizar a literatura para jovens estudantes do Ensino Médio e na sequência se 

verificará as possíveis vantagens do Multiletramento literário e sua contribuição no 

processo de formação dos leitores e produtores discursivos competentes e 

autônomos. 
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2 O LIVRO DIDÁTICO, O ENSINO DA LITERATURA E A RELAÇÃO COM O 
MULTILETRAMENTO  

 

Nesta seção refletiremos brevemente sobre a passagem do livro manuscrito 

para o impresso, até chegarmos ao livro eletrônico. Na sequência delinearemos as 

principais características e funções do Livro Didático de Língua Portuguesa, atribuindo 

ênfase maior no que tange ao Ensino da Literatura. 

De tal forma se faz imprescindível apresentar uma síntese histórica dos 

programas governamentais referentes aos livros didáticos disponibilizados aos 

estudantes do Ensino Médio, no intuito de refletir sobre os modos de produção, 

veiculação, seleção (por parte do MEC e dos professores) e sua respectiva utilização 

em salas de aulas brasileiras.  

Na sequência da pesquisa procura-se apresentar as similaridades com o 

estudo do Multiletramento encontradas nos principais documentos oficiais que 

abordam o ensino da língua portuguesa e da literatura. 

 

2.1 DO LIVRO IMPRESSO AO LIVRO EM TELA 

 

A origem do livro tem como principal causa a preocupação de se deixar 

registrado o passado histórico e por esse e outros motivos o livro tem um valor 

majestoso na vida da humanidade.  

Conforme Peter Burke (2002, p. 175) se na Alta Idade Média o problema eram 

as dificuldades em produzir e obter livros, no século XVI o problema passou a ser a 

grande quantidade de livros – considerada desnecessária por muitos – na qual a sua 

multiplicação resultava no grande temor de que se produzisse “uma nova época de 

barbárie”. O escritor italiano Anton Francesco Doni (apud BURKE, 2002, p. 175) no 

ano de 1550 reclamava de que a quantidade de livros era tamanha que sequer 

conseguiam ler os títulos.  

Percebe-se, assim, que os problemas causados pela explosão de informação 

gerada pela imprensa de Gutenberg se assemelha a vivenciada atualmente com a 

difusão de informação midiática na era digital. Diariamente as pessoas estão sendo 

bombardeadas por publicações de textos diversos que as levam a inúmeras ações, 

reações e reflexões. Compreende-se que qualquer transformação ocorrida na 

dinâmica da sociedade transporta o ser humano a vivenciar mudanças de atitudes e 
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o conduz a novos paradigmas na construção do conhecimento. Ou seja, as práticas 

consolidadas há mais de cinco séculos pelo livro impresso estão imensamente sendo 

transformadas pelo livro em formato digital, bem como pelas enxurradas de 

informações textuais compartilhadas pela cibercultura31. A multiplicidade de recursos 

midiáticos e suportes (celular, tablete, computador, entre tantos outros) resultam na 

modelagem de novos pensamentos e transformam a relação entre o autor, o texto e 

o leitor. 

O livro impresso que derivou e manteve particularidades com o manuscrito, 

serve hoje de suporte para as mudanças que se fazem para a passagem do livro para 

a tela. Conforme Chartier (1994, p. 97) a revolução de agora é mais importante que a 

de Gutenberg, pois além de alterar a técnica de como se produz o texto, traz inúmeras 

modificações nas estruturas e nas “próprias formas do suporte que comunica aos seus 

leitores”. 

O processo de revolução tecnológica possibilitou que um número ilimitado de 

obras se tornasse acessível a qualquer pessoa, independentemente de sua 

localização, desde que conectada à rede, rompendo barreiras no processo de 

disseminação e apropriação do escrito. 

Tais mudanças não conseguem passar imperceptíveis no âmbito educacional 

que a partir de uma perspectiva trans e interdisciplinar procura desvendar maneiras 

de integrar a relação contínua entre a cultura do livro impresso e as novas 

modalidades que surgem, inclusive em tela. O novo se destaca pela facilidade em 

combinar arte, literatura e mídia; assim sendo tangível a convivência dos gêneros 

literários (tradicionalmente narrativo, dramático e épico) hibridamente interligados com 

gêneros não literários comuns aos meios midiáticos diversos (música, fotografia, 

cinema, televisão, games, vídeo, redes sociais, e tantos outros recursos).  

A nosso ver a perspectiva do Multiletramento surge então como possibilidade 

basilar para o reconhecimento de que o ensino da literatura atual não é possível 

ocorrer preservando a ilusão tradicional da existência de gêneros literários puros, nem 

tão pouco acreditar que só o resgate da literatura cânone se faz suficiente para o 

ensino literário exitoso. É nítido que o hibridismo é um ingrediente chave para 

                                                             
31 Lemos (2004) em seu ensaio “Cibercultura, cultura e identidade. Em direção a uma “Cultura 

Copyleft”?” apresenta a cibercultura como dinamizadora de uma nova cultura do compartilhamento 
global e do trabalho colaborativo que se tornam a essência e identidade dessa nova cultura 
resultante da tecnologia digital em rede. 
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resgatar a literatura cânone e para o reconhecimento de que ela deve caminhar lado 

a lado com a literatura vernacular.  

A respeito disso no texto “Literatura e Mídia Hoje – Novos Encontros”, os 

autores Olinto e Schollhammer afirmaram que “o hibridismo é hoje o fundamento e a 

regra para o escritor e não a exceção, e o desafio maior para os estudos da literatura 

é, por um lado, sinalizar sensivelmente aquilo que apenas a literatura sabe fazer e, 

por outro, as confluências entre as novas formas de produção literária e a inovação 

de outros meios como a fotografia, a televisão, o cinema e os meios eletrônicos”. 

(OLINTO; SCHOLLHAMMER, 2002, p. 16). Os autores acrescentaram ainda que “os 

efeitos do desenvolvimento de novas tecnologias midiáticas sinalizam a presença 

irreversível em quase todas as esferas significativas da vida social”; e aqui nessa 

pesquisa destacaremos a influência dos recursos multimidiáticos na vida escolar de 

estudantes do Ensino Médio no que tange ao ensino da Literatura por meio do Livro 

Didático. 

 

2.2 O LIVRO DIDÁTICO: SUA MUTABILIDADE E FUNÇÕES  

 

O livro didático faz parte da cultura escolar e sempre foi uma das ferramentas 

pedagógicas mais utilizadas pelos professores e estudantes, contudo, pode-se afirmar 

que aliado ao fato de lhe ser atribuído um prazo de validade, nem sempre é dado o 

devido valor e eles são geralmente descartados após o uso. Apenas nas últimas 

décadas vem crescendo as pesquisas com interesse em resgatar sua história, 

preservação e compreensão das representações - especialmente políticas e culturais 

- que podem estar engendradas na sua escrita e perpassam no trajeto da sua 

utilização, dentre outros aspectos relevantes. 

Para Lajolo e Zilberman (1996, p. 192) o Livro Didático se apresenta como “uma 

das modalidades mais antigas de expressão escrita”, pois está sempre 

acompanhando a escola no desempenho de suas funções. As autoras adicionam a 

metáfora de que apesar do LD conviver em um mercado rentável, “ele é o primo-pobre 

da literatura”, pois mesmo sendo criado a partir de um repertório de textos literários 

(ou não), são textos que após serem utilizados serão descartados juntamente com o 

LD que tem caráter essencialmente anacrônico, ou seja, se desatualiza rapidamente, 

não acompanhando o progresso do tempo e do espaço em que circulam, devendo ser 

prontamente substituído. De modo paradoxal o Livro didático é também para as 
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autoras “o primo-rico das editoras” devido à aquisição certa de seus títulos pelos 

docentes, escolas e Secretarias de Educação.  

Defendendo a assertiva de que “o livro didático interessa igualmente a uma 

história de leitura”, enfatizamos como as autoras a importância do livro didático diante 

do fato de que “talvez mais ostensivamente que outras formas de escritas”, ele – o LD 

– possui a grande incumbência de formar o leitor (LAJOLO; ZILBERMAN, 1996, p. 

192-193).  

Todos que frequentam a escola tão logo tiveram a oportunidade de conviver 

momentos ao lado de um Livro Didático de Língua Portuguesa. E a forma como a 

Literatura é exposta por esse livro escolar poderá dizer muito sobre a sua formação 

de leitor literário. 

Sabe-se que o LD passou ao longo dos anos por forte mutabilidade relacionada 

tanto aos aspectos físicos, quanto ideológicos e econômicos. Diante da capacidade 

que editores e autores demonstram ao adaptar seus livros “às mudanças de 

paradigmas, alterações dos programas oficiais de ensino, renovações de currículos e 

inovações tecnológicas”, o livro didático permanece “como parte integrante do 

cotidiano de várias gerações” (SILVA, 2012, p. 805).  

Como exemplificação das mudanças marcantes ao que tange a utilização do 

Livro didático, podemos retornar ao Brasil colonial e perceber que as produções 

pedagógicas e didáticas desse período – denominadas por cartilhas – seguiam 

deliberações baseadas em concepções teológicas e morais mantidas por uma intensa 

fiscalização da igreja católica. Conforme Casimiro, "seguindo as determinações 

oriundas de Inácio de Loyola, os superiores jesuítas em obediências às Constituições 

da Companhia e às normas do Ratio Studiorum32”, faziam triagens dos conteúdos 

escolares, pedagógicos e teológicos no intuito de oferecer uma adequada “formação 

moral, religiosa e intelectual” (CASIMIRO, 2005, p. 184). 

Segundo Silva (2012, p. 807-808) no período imperial, o Brasil buscou na 

produção didática francesa referências para uma educação que priorizava a elite da 

sociedade, sendo utilizados manuais didáticos em francês ou traduzidos para a língua 

portuguesa. Vale esclarecer que tais produções eram importadas, pois desde 5 de 

                                                             
32 O Ratio Studiorum foi o programa educacional utilizado pelos jesuítas que data a primeira elaboração 

em 1552 realizada por Inácio de Loyola. Caracteriza-se por ser um manual prático que, em sua 
última versão de 1559, continha pouco mais que 450 regras destinadas a todos os atuantes 
vinculados ao ensino. 
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outubro de 1785, o Alvará da Rainha D. Maria proibira “fábrica de livros” no Brasil 

(TELES, 2002, p. 46). Somente em 1808, com a vinda da família Real, o Rio de Janeiro 

recebe a sua primeira oficina tipográfica, todavia isso não representava qualidade nas 

produções e publicações didáticas (SILVA, 2012, p. 808). 

Quanto aos livros didáticos do período republicano – especialmente os de 

história - o método focava a dimensão moral e cívica, objetivando “a construção de 

uma nacionalidade uniformizadora” (COSTA, 2013, p. 169; CHOPPIN, 2004). 

Em 1930 iniciam algumas mudanças no âmbito educacional, como a proposta 

de reforma do Ministro da Educação e Saúde Pública, Francisco Campos, que propôs 

a “Centralização da Educação Nacional pela padronização de Programas e 

Metodologias” (CAINI; MACHADO, 1999, p. 35 apud SILVA, 2012, p. 808). Ainda 

conforme Silva (2012), a crise econômica gerada pela queda da Bolsa de Nova York 

contribuiu para que as produções didáticas (que em sua maioria eram importadas) 

passassem a ser produzidas preferencialmente por autores nacionais, cumprindo com 

maior êxito a determinação de “padronização”. 

Não podemos ser ingênuos e pensar que tal atitude ocorrera só no passado. 

Nos dias atuais qualquer observação mais cautelosa poderá comprovar que novas 

exigências surgiram e que tais mudanças ocorridas não desprezam a uniformização 

de vários aspectos desse objeto de ensino. Assim um determinado espaço de tempo 

é suficiente para transportar ideologias marcantes da sociedade que só poderão ser 

visualizadas melhor quando existir uma distância espaço-temporal. Por isso vale 

salientar que todo professor deve ser um interpretador ativo de seu material didático 

a ponto de perceber, dentre outras questões, a persistência do “discurso do 

colonialismo” (BHABHA, 2013). Assim como o próprio Bhabha salientara a existência 

de “um espaço teórico e um lugar político para tal articulação” (BHABHA, 2013, p. 119) 

entre discursos ocultadores de discriminação e estereótipo; o livro sem dúvida é um 

grande representador cultural, e como tal necessariamente não se ausenta de tais 

marcas. Mas sabemos que vários estudos, principalmente os relacionados aos livros 

didáticos de história33, já conduziram a mudanças significativas permitindo uma 

superação desses limites.  

                                                             
33 Os livros didáticos de história contêm um grande número de estudos, diferente do LD de outras 

disciplinas que apenas recentemente começaram a realizar pesquisas mais efetivas (CHOPPIN, 
2004, p. 558). 
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Já no que diz respeito ao termo ideologia, queremos lembrar que existem várias 

concepções para o termo: aqui empregamos tanto no sentido de que os aspectos 

ideológicos presentes nos LD podem reproduzir as relações de poder - quando 

mascaram a realidade ou quando criam uma falsa consciência – quanto no sentido de 

que a ideologia pode transformar a prática social. O LD funcionaria como um objeto 

de auxílio para a “materialização da ideologia”, conforme propõem Althusser (1970). 

Com as palavras deste autor: “Donde se segue que, para existir, toda a formação 

social deve, ao mesmo tempo que produz, e para poder produzir, reproduzir as 

condições da sua produção” (ALTHUSSER, 1970, p. 11). 

Retornando aos pequenos exemplos de mudanças decorridas no LD (do Brasil 

colônia à Contemporaneidade), buscamos confirmar que o livro didático atrelado à 

prática educativa pode ser um grande portador de representações predominantes na 

sociedade, influenciando na sua formação, e por isso se constituindo em objeto 

valioso para pesquisas.  

Soares (1996, p. 54) já afirmara que no percurso da história escolar o objeto 

livro sempre esteve presente, independentemente de suas particularidades 

relacionadas à época de seu uso. Às vezes, denominados por “livros religiosos, 

seletas de texto em latim, manuais de retórica, abecedários, gramáticas, livros de 

leitura”. Esse instrumento pedagógico sempre esteve à disposição do professor 

desempenhando funções diversas. 

Talvez por causa do contato tão próximo que temos com o LD desde os 

primeiros anos escolares, seja fator responsável da negligência em não o perceber 

como um representante de determinadas aspirações sociais ou como indutor de 

ideologias. Essa aproximação com o LD leva-nos a pensar também na inutilidade em 

tentar defini-lo, entretanto, Choppin (2004, p. 552) esclarece que para “o historiador 

que se interessa pela evolução dos livros escolares” o primeiro obstáculo que surge 

pelo caminho diz respeito a sua definição. O LD aparenta ter uma simples acepção, 

porém ele nos revela ser um objeto de “múltiplas facetas” que conforme Bittencourt 

(2004) pode ser pesquisado como: produto cultural; mercadoria ligada ao mundo 

editorial (dentro da lógica do mercado); suporte de conhecimentos e de métodos de 

ensino (por disciplinas); veículo de valores, ideologias ou culturas (BITTENCOURT, 

2004, p. 471). 
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No decurso do estudo histórico dos livros didáticos, Choppin (2004, p. 552-553) 

classificou quatro funções desempenhadas pelo LD: (I) Referencial; (II) Instrumental; 

(III) Ideológica e Cultural e (IV) Documental.  

Baseada em suas explicações resumimos cada função do livro didático no 

quadro seguinte: 

 

Quadro 6 - Funções do LD segundo Choppin 
Função Referencial 
(Curricular ou Pragmática) 

Cumpre as exigências de um determinado programa de ensino: 
propondo a desenvolver conteúdos, conhecimentos e habilidades 
que um grupo social acredita ser o necessário.  

Função instrumental Visa à utilização de métodos e exercícios que possibilitem a 
aquisição das competências que se propõem a ensinar. 

Função Ideológica e Cultural Desde sua origem se apresenta como portador da língua, da 
cultura e das classes dirigentes, e por isso concebe-se o Livro 
Didático como construtor de identidades.  

Função Documental Diante da multiplicidade de textos (sejam verbais ou não) que o 
constitui, representa fonte documental de grande importância. 

Fonte: Produzido por Maciel (2019), a partir dos estudos de Choppin (2004, p. 552-553). 

 

Para Cabral (2005 apud PEREIRA, 2010, p. 194) o livro didático por ser 

detentor de autoridade desempenha alguns papeis: 

  
veiculador de um determinado currículo; responsável pelo cumprimento de 
um programa; ferramenta pedagógica difusora de determinados métodos; 
percursor de determinadas ideologias e valores (direta ou indiretamente), 
influindo na formação moral e intelectual dos seus leitores e, socialmente 
considerado, reflecte a imagem do grupo dominante, detentor de uma visão 
social do mundo. 

 

Todas essas funções são encontradas no LD e o fato dessa ferramenta escolar 

abranger aspectos tão distintos torna complexa a pesquisa científica sobre essa 

temática, uma vez que a dificuldade estará no sentido de abarcar ou delimitar toda 

essa multiplicidade de abordagens.  

Por outro lado, essa abundância de funções nos deixa mais confiantes por 

saber que a realidade multicultural e linguística que contemplam as salas de aulas 

poderá ser apreciada com o LD, desde que ele se caracterize em ser um suporte 

híbrido, fronteiriço e mestiço envolvendo linguagens, mídias e culturas; características 

essas, segundo Rojo e Moura (2012, p. 22-23), fundamentais para o funcionamento 

dos Multiletramentos. E isso só será possível quando a prática com o LD se realizar 

interligada com a coexistência de outros suportes impressos, digitais e/ou audiovisuais 

(que podem inclusive ser indicados por ele).  
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2.3 AS PRINCIPAIS POLÍTICAS PÚBLICAS DO LIVRO DIDÁTICO  

 

Desde a oficialização enquanto língua nacional, o português seguiu por longos 

dois séculos de tradição interligando o seu estudo com a gramática. Isso resultou em 

um quantitativo vultoso de gramáticas produzidas para uso escolar especialmente nas 

primeiras décadas do século XX que continha como característica primordial a análise 

morfológica, sintática e ortográfica de trechos literários para exemplificação e fixação 

das regras vigente da língua, baseando-se na norma culta lusitana e utilizando 

prioritariamente seus escritores. Somente a partir da República, cresceu a valorização 

dos escritores brasileiros, e para isso era necessário fazer a substituição das obras 

didáticas importadas e utilizadas em períodos posteriores.  

 Conforme Soares (2004, p. 166-167) as coletâneas produzidas no início do 

século limitavam-se a colocar à disposição dos professores fragmentos de textos de 

autores consagrados, cabendo ao professor analisar, comentar e elaborar os 

exercícios segundo seus critérios de necessidades, sendo que somente a partir de 

1950 e 1960 começou-se a articular o conteúdo da língua portuguesa entre gramática 

e texto. A autora destaca também uma nova mudança com relação aos livros didáticos 

que passam a prestar mais auxílio aos docentes ao incluírem exercícios de 

interpretação, vocabulário, redação e gramática - incumbência anteriormente 

exclusiva aos professores.   

O projeto de nacionalidade das produções de obra didática ganha maior 

propagação na política do Estado Novo e passa a adquirir caráter lucrativo, resultando 

em um aumento progressivo da produção de antologias e gramáticas. A valorização 

dos escritores nacionais teve grande foco nas produções dos professores do Colégio 

D. Pedro II34.  

A nova tendência era que as empresas particulares produzissem livros que 

padronizassem os ideais propostos pelos programas e currículos impostos pelo 

Estado. Assim, a “Era Vargas” ao mesmo tempo em que representou ser um período 

de autoritarismo, promoveu um cenário propício para o desenvolvimento cultural 

                                                             
34 Fundado na época do período regencial brasileiro, é o terceiro mais antigo dos colégios em atividades 

no Brasil desde sua inauguração em 1837. Oferecia um ensino secundário de caráter propedêutico, 
na qual os alunos saiam com o diploma de Bacharel em Letras e de acordo com o decreto do ano de 
1843, era o único colégio que proporcionava aptidão direta a cursos superiores sem a necessidade 
de prestar exames das matérias preparatórias. A qualidade de seus programas de ensino o elevou a 
“Colégio padrão do Brasil” até a década de 1950. 
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através da criação do Ministério da Educação e Saúde Pública em 1930 e, na 

sequência, a efetivação das várias reformas educacionais contribuíram para a 

consolidação das políticas públicas voltadas para o livro didático.  

Vale salientar que poucos meses que antecederam a criação do Instituto 

Nacional do Livro (INL), o ministro da época Gustavo Capanema, iniciou a formulação 

da política livreira através da Lei nº 378 de 13 de janeiro de 1937, das quais 

destacamos algumas criações importantes desta lei: 

 
● Instituto Cayru (em dezembro do mesmo ano passou a ser 
denominado Instituto Nacional do Livro): tinha por finalidade organizar e 
publicar uma Enciclopédia Brasileira (art. 44);  
● Criação do Instituto Nacional de Pedagogia: proposto para realizar 
pesquisas sobre os problemas do ensino (art 39);  
● Criação da Comissão de Literatura Infantil: com a finalidade de estudar 
problemas da literatura do público alvo infanto-juvenil (art. 39);  
● Criação do Instituto Nacional de Cinema Educativo: que ensejava a 
promoção e orientação cinematográfica como auxilio pedagógico (art. 40)  
(Fonte: Adaptado por Maciel, 2019, a partir de BRASIL, 1937).  
 

Mesmo sem ter conseguido efetivar parte da sua função que era a produção da 

enciclopédia e do dicionário, O INL teve qualidade expressiva como instrumento de 

propagação do poder estatal, além de ser um órgão governamental imbuído da 

responsabilidade para com o incentivo à criação, à organização, ao desenvolvimento 

e à expansão do número de bibliotecas públicas por todo país. Conforme Oliveira 

(1994), quando iniciou seus trabalhos em 1937, o INL propôs “a criação de 25 

bibliotecas populares, em bairros do Rio de Janeiro e em 1989, 52 anos após a sua 

criação, computava a presença da biblioteca pública em 96% dos municípios 

brasileiros”. (OLIVEIRA, 1994, p. 27). 

Para apreender ligeiramente sobre a política pública do livro didático no Brasil 

produzido desde o início da década de 1930, produzimos um quadro-resumo dos 

acontecimentos mais marcantes, antes de prosseguir com maior ênfase ao Programa 

Nacional do Livro Didático (PNLD) instituído em 1985 e que vigora até os dias de hoje: 
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Quadro 7 - Fatos marcantes referentes à Política Pública do livro Didático no Brasil 

1937 – 1990 
Instituto Nacional do Livro 
Didático (INL) 

Desde o seu surgimento esteve empenhado no 
desenvolvimento e fortalecimento das políticas do 
livro e da leitura no Brasil. 

1938 – 1945 Comissão Nacional do Livro 
Didático (CNLD) 

Primeira comissão nacional instituída pelo governo 
brasileiro para fiscalizar os aspectos ideológicos e 
pedagógicos presentes nos livros didáticos. 

1966-1971 
Comissão do Livro Técnico 
e do Livro Didático 
(COLTED) 

Comissão resultante de um convênio entre 
Ministério da Educação e Cultura (MEC), Sindicato 
Nacional dos Editores de Livros (SNEL) e a United 
States Agency for International Development 
(USAID) com o intuito de coordenar as ações de 
produção, edição, aprimoramento e distribuição de 
livros didáticos e livros técnicos por meio de 
bibliotecas-amostra, além do treinamento de 
docentes para a utilização dos respectivos livros 
distribuídos. 

1967-1983 Fundação Nacional do 
Material Escolar (FENAME) 

Responsável pela produção e distribuição de livros 
didáticos, atlas, enciclopédias e gramáticas, além da 
distribuição de suporte escolar (como lápis, caderno, 
pasta de desenho etc.) para atender às crianças 
carentes.  

1971-1976 
(primeira 
fase) 
1976-1985 
(segunda-
fase) 

Programa do Livro Didático 
para o Ensino Fundamental 
do Instituto Nacional do 
Livro (PLIDEF/INL)  
 

Programa que se organizou por meio de um sistema 
de coedição entre os setores público e privado. A 
partir de 1976 passou a ser coordenado pela 
FENAME, em 1983 incorporou-se à FAE e somente 
em 1985 foi extinto para a criação do Programa 
Nacional do Livro Didático (PNLD). 

1983 – 1997 Fundação de Assistência 
ao Estudante (FAE) 

Substituiu a FENAME para efetivar a Política 
Nacional de Assistência ao Estudante da pré-escolar 
até o ensino de 2° grau (atualmente denominado 
Ensino Médio) através de objetivos como: subsidiar 
o Ministério da Educação e Cultura; Promover 
melhoria no material didático; buscar equilíbrio nos 
custos dos materiais de ensino; dentre outros 
objetivos. 

1985 – atual Programa Nacional do Livro 
Didático (PNLD) 

 O PNLD é o mais antigo programa do governo 
brasileiro destinado à distribuição de obras didáticas 
para o atendimento democrático aos alunos da 
educação básica. Ressalva-se que a partir do PNLD 
o direito de escolha do livro passou a ser efetivado 
pelos professores. 

2018 – atual O PNLD Literário 2018 

Programa que prevê a avaliação, seleção e 
distribuição de livros literários para os alunos da 
Educação Infantil (creche e pré-escola), alunos do 1° 
ao 5° ano do Ensino Fundamental e para estudantes 
do Ensino médio (1°, 2° e 3° anos).  

Fonte: Produzido por Maciel (2019), a partir da leitura de COPES (2007). 

 

Ainda por intermédio do INL, a partir de 1970 o Governo Federal efetivou a 

promoção de políticas públicas por meio do financiamento de obras literárias para o 

público infanto-juvenil. A autora Regina Janiaki Copes (2007) em sua dissertação 

“Políticas Públicas de Incentivo à Leitura: um Estudo do Projeto “Literatura em minha 

casa”, antes de se aprofundar no Projeto de leitura em questão, expôs um panorâmico 
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dos órgãos que auxiliaram no trabalho de promover a leitura no Brasil, bem como 

apresentou breve e claramente as campanhas, programas e projetos, seus objetivos, 

público alvo, critérios de distribuição dos livros (didáticos ou não), órgão promotor, 

entre outras informações plausíveis para demonstrar que apesar dos investimentos 

altíssimos, “a escassez e descontinuidade dos projetos de incentivo à leitura” 

(COPES, 2007, p. 33) podem ser apontadas como duas das principais causas da 

precariedade de leitura no Brasil (COPES, 2007, p. 14-15). Segundo o estudo de 

Copes (2007), dentre os principais trabalhos de incentivo à leitura (Programas, 

Campanhas e Projetos) realizados pelo governo brasileiro, podemos destacar: 

 

Quadro 8 - Políticas Públicas de Incentivo à Leitura 
Programas  Projetos  Campanhas 

Programa Nacional do Livro 
Didático para o Ensino 
Fundamental – Polidef: 1971 - 
1985  

Projeto Ciranda de Livros – 
1982/1985 

Quem lê viaja – 1997 

Programa Nacional do Livro 
Didático – PNLD: 1985 – atual. 

Projeto Viagem da Leitura – 
1986/1988 

Tempo de Leitura: Vamos fazer 
do Brasil um país de Leitores – 
2001 

Programa Nacional de Incentivo 
à Leitura – PROLER: 1992 

Projeto Sala de Leitura – 1988 Fome do livro – 2004 

Programa - PRÓ-LEITURA: 
1992 

Projeto Literatura Em Minha 
Casa – 2001 – 2004 

Viva a Leitura – 2005 
(Ano Ibero-americano da Leitura 
– Concurso) 

Programa Nacional Biblioteca 
na Escola – PBNE: 1997 

---------------------------------- ------------------------------- 

Fonte: Produzido por Maciel (2019), a partir da leitura de COPES (2007). 

  

Nas décadas de 1980 o processo de redemocratização do país foi marcado 

pela instituição do Programa Nacional do Livro Didático (1985) que traça novos 

objetivos, dentre eles a universalização gradativa através da distribuição gratuita de 

livros didáticos. Em outras palavras podemos afirmar que o PNLD nascido através do 

Decreto n° 91.542, de 19 de agosto de 1985 (BRASIL, 1985), surge utilizando uma 

nova roupagem, ou seja, apresenta algumas mudanças em relação ao programa do 

livro que estava em execução anteriormente. Algumas das principais alterações foram 

apontadas por Cassiano (2005, p. 284-285): 

  
a) o término da compra do livro descartável, ou seja, o governo não 
compraria mais livros que contivessem exercícios para serem feitos no 
próprio livro, para possibilitar a sua reutilização por outros alunos em anos 
posteriores. Sendo assim, o governo passou a comprar somente livros não-
consumíveis; 
b) a escolha do livro didático passou a ser feita diretamente pelo 
professor; 



69 

 

c) distribuição gratuita às escolas públicas e sua aquisição com recursos 
do Governo Federal; 
d) a universalização do atendimento do programa para os alunos de 
todas as séries do atual ensino fundamental (da 1° a 8° séries). 
  

É mister salientar que a política desenvolvida anterior a essa década era vista 

como um favor do Estado apenas aos mais necessitados. Especialmente após a 

promulgação da Constituição Federal (CF) de 1988 ocorre uma mudança de 

percepção na qual o estado passa a encarar a assistência ao estudante como um 

dever, fundamentado, sobretudo pelo inciso VII do artigo 208 da CF/1988: 

 
Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a 
garantia de: 
(...) 
VII – atendimento ao educando, no ensino fundamental, através de 
programas suplementares de material didático-escolar, transporte, 
alimentação e assistência à saúde. (BRASIL, 1988, grifo nosso). 

  

Dois consideráveis eventos contribuíram para reforçar a imputação ao Estado 

no desenvolvimento de programas de material didático que atendessem aos 

estudantes das escolas públicas: a implantação do Plano Decenal de Educação para 

Todos (1993) – na qual o governo procurava cumprir as resoluções da Conferência 

Mundial de Educação para Todos (1990) – e a publicação da Lei n° 9.394/1996 (Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) que redefinia e regulamentava o sistema 

de ensino de acordo com a Constituição de 1988. 

A partir de então foi se expandido o número de abrangência do livro didático 

nas escolas de todo país no intuito de cumprir a legislação: o atendimento priorizou 

as primeiras e segundas séries do Ensino Fundamental das escolas públicas, até 

conseguir iniciar o oferecimento parcial no ensino Médio através do Programa 

Nacional do Livro Didático para o Ensino Médio (PNLD/EM). Em 2005, o programa 

incluiu a Educação de Jovens e Adultos por meio do PNLD/EJA (BRASIL, 2017d).   

Vale acrescentar que o inciso VII do artigo 208 da CF apresentado 

anteriormente, após a redação dada pela Emenda Constitucional n° 59, de 2009, 

passou a vigorar da seguinte forma: “atendimento ao educando, em todas as etapas 

da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático-

escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde” (grifo nosso). Frente ao 

exposto é possível notar que somente após o governo gradativamente realizar o 

atendimento aos alunos do Ensino Médio (tendo iniciado em 2005) é que transcreveu 

a obrigatoriedade para o papel (em 2009). 
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Para uma melhor percepção apresentamos a seguir quadro da evolução do 

PNLD correspondente à etapa do Ensino Médio: 

 

Quadro 9 - Evolução PNLD Ensino Médio – 2005 a 2013 

 

Fonte: Site do PNLD35  

 

Com o Decreto n° 9.099, de 18 de julho de 2017, os programas PNLD 

(Programa Nacional do Livro Didático) e PNBE (Programa Nacional Biblioteca na 

Escola), foram consolidados em um único Programa que passou a ser denominado 

Programa Nacional do Livro e do Material Didático, mas manteve a mesma 

designação em sigla: PNLD (BRASIL, 2017c). 

O PNLD é, portanto o segundo maior programa responsável pela distribuição 

de livros didáticos do mundo, perdendo o primeiro lugar apenas para a China 

(SAMPAIO; CARVALHO, 2010, p. 21). É perceptível que as indústrias editoriais em 

nosso país mantem um vínculo de dependência com o governo, visto que o consumo 

de livro para uso escolar corresponde sempre a um percentual bastante significativo 

no faturamento das editoras com relação às demais compras efetivadas pelo 

mercado.  

Importante salientar que o maior número de exemplares vendidos, tanto ao 

Mercado em geral quanto ao Governo brasileiro, se deve especialmente à aquisição 

referente ao subsetor de didáticos, como é exposto na próxima tabela: 

                                                             
35 Disponível em: file:///C:/Users/Admin/Downloads/evolucao_pnld_ensino_medio_2005a2013.pdf. 

Acesso em: 14 jan. 2019. 
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Tabela 1 - Faturamento e exemplares vendidos (Mercado +Governo) 

 
Fonte: Site da Fipe, 2017.36 

  

De tal maneira as compras efetivadas pelo Governo Federal demonstram uma 

dependência vital para o setor editorial, de maneira que o LD além de corresponder 

às questões pedagógicas e políticas, colabora com os aspectos econômicos do país, 

o que pode ser comprovado diante da margem de lucro resultante do processo de 

compra efetivada, evidenciando a força da indústria dos impressos didáticos tanto no 

contexto educacional quanto no mercado de livros em geral: 

  

Tabela 2 - Didáticos 

 
Fonte: Site da Fipe, 2017 37 

  

É justamente o número exorbitante (conforme pode ser analisado na próxima 

ilustração) sempre empenhado pelo Ministério da Educação na compra referente ao 

livro didático, aliado ao fato de que em inúmeras escolas brasileiras o LD é o principal 

                                                             
36 Disponível em: http://pesquisaeditoras.fipe.org.br/. Acesso em: 15 jan. 2019. 
37 Disponível em: http://pesquisaeditoras.fipe.org.br/. Acesso em: 15 jan. 2019. 
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recurso utilizado pelos professores, que de forma direta fez surgir a necessidade em 

discutir e avaliar a qualidade dos livros que chegam às escolas brasileiras.  

 

Gráfico 1 - Desempenho do mercado editorial: didáticos (2006-2017) 

 
Fonte: Site da Fipe, 2017 38 

  

O PNLD 1985 trouxe várias inovações, contudo mesmo uma década após a 

inovação do Programa, ainda existiam várias inquietações, especialmente quanto ao 

quesito qualidade do produto adquirido.  

Conforme Batista (2001, p. 11-12), desde as décadas de 60 alguns estudos 

sobre os manuais escolares já denunciavam alguns pontos negativos como 

informações desatualizadas chegando às salas de aula, a presença de conceitos 

incorretos, além da detecção de aspectos discriminatórios e ideológicos em algumas 

das obras que chegavam às instituições de ensino.  

Somente a partir de 1995, o MEC passou a exigir que as obras que fossem 

compradas pelo Estado deveriam ser submetidas a um processo de avaliação dos 

aspectos de qualidade pedagógica, na qual os resultados avaliativos passariam a ser 

divulgados em Guias de Livros Didáticos no intuito de orientar os professores no 

percurso da escolha das obras didáticas. 

                                                             
38 Disponível em: http://pesquisaeditoras.fipe.org.br/. Acesso em: 15 jan. 2019. 
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Os autores Sampaio e Carvalho (2010, p. 31) elucidaram o Guia de Livros 

Didáticos como sendo: 

 
o veículo de divulgação dos resultados da avaliação do PNLD para os 
professores das escolas participantes do programa. É também o documento 
oficial sobre a aprovação e reprovação das obras para os autores e os 
editores. Antes de ser impresso e distribuídos a todas as escolas 
participantes do programa, ele é postado nos sites do FNDE e do MEC. 
Qualquer pessoa pode ter acesso ao seu conteúdo. 

  

Conforme Freitag39 et al. (1987, p. 45) “O livro didático é uma mercadoria 

produzida pela indústria cultural, assumindo assim, todas as características dos 

produtos dessa indústria”. As autoras destacam, como particularidades dessa 

mercadoria: 

  
1. a produção em grande quantidade (destinada a produção em 
massa);  
2. a padronização (constatação de diferenças mínimas entre uma obra 
e outra, entre uma editora e outra, entre um autor e outro);  
3. a perecibilidade (produtos são temporários, programados para uma 
substituição imediata) e; 
4. o caráter ideológico (função de ocupar espaço no intuito de impedir 
que os consumidores detectem as contradições materiais da “sociedade do 
desperdício”) 
(Adaptado por  Maciel, 2019, a partir de FREITAG et al., 1987, p. 45-46). 
  

O livro didático, enquanto mercadoria induz ao consumidor a pré-existência de 

uma qualidade, visto que se tornou produto suscetível de ser comprado e/ou vendido. 

Todavia a necessidade de produção em larga escala, os aspectos de unificação e 

efemeridade, além das convicções ideológicas expostas no LD, na verdade visa 

privilegiar exigências do mercado, quando deveria priorizar a qualidade dos aspectos 

pedagógicos. Isso resulta, em uma qualidade enigmática, por isso acreditamos que o 

mais vantajoso é ter um professor com competência para manusear cada um dos itens 

de seu “arsenal” pedagógico, até mesmo quando este vier com “defeitos”.  

                                                             
39 Freitag et al. (1987) citam e explicam vários dos primeiros estudos a respeito do livro didático das 

décadas de 50 a 80, como: “O ensino da Leitura: o Método e a Cartilha” de Grisi (1951);  “Do Ideal 
e da Glória: Problemas Inculturais Brasileiros” de Lins (1977); “Mentiras que parecem verdades”, de 
Marisa Bonazzi e Umberto Eco (1978); “As Belas Mentiras: a ideologia subjacente aos textos 
didáticos”, tese defendida por Nosella (1978); “Ideologia no Livro Didático”, de Faria (1981), entre 
tantas outras produções que abordaram temáticas relacionadas ao Livro didático seja no aspecto 
psicopedagógico, do conteúdo, da ideologia, entre outras facetas. 
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Os autores Sampaio e Carvalho40 (2010) citam vários erros que podem ser 

constatados na avaliação do PNLD e por isso defendem a criação de mecanismos 

para tornar mais transparente todo o processo que permeia a avaliação das obras do 

PNLD, já que segundo palavras dos autores: 

  
nem os alimentos que integram a merenda escolar são tão analisados e 
fiscalizados pelo governo [...]. E como o livro didático é um livro que todo 
mundo usa – ou já teve que usar um dia – acreditamos que essa história 
interessa a muita gente (...), pois até de imposto o livro didático é isento. Logo, 
faz parte da conta que todos nós pagamos ano a ano [...]” (SAMPAIO; 
CARVALHO, 2010, p. 5).  
  

Igualmente os autores afirmam que a produção dos livros esquece por vezes o 

principal alvo do processo que são professores e estudantes, quando passa a ser 

direcionada aos avaliadores “especialistas” do PNLD que, em sua maioria, são 

profissionais de universidades com pouca ou nenhuma experiência com as práticas 

correntes na sala de aula do ensino básico (SAMPAIO; CARVALHO, 2010, p. 51). 

Mas vale lembrar que diante desse suposto “impasse” apontado pelos autores e por 

demais professores que justificam que o LD não corresponde às expectativas no 

desenvolvimento das aulas, o PNLD apresentou uma novidade na constituição das 

equipes de avaliadores: em 2018 além de parte da equipe ser composta por 

professores universitários com vasta experiência no ensino e na pesquisa, a partir de 

critérios previamente estabelecidos, aderiu para o Banco de avaliadores do Programa, 

professores de Educação Básica com experiência no magistério. A intenção é ampliar 

a visão avaliativa com foco em percepções significativas para a teoria e a prática nas 

salas de aulas, de maneira que o LD se apresente como recurso que possa viabilizar 

produtivamente o trabalho pedagógico, atendendo mais dinamicamente as 

particularidades e demandas de cada instituição. 

Quanto às exigências a serem avaliadas nos LD, estão baseadas 

principalmente nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais (DCN) e nas normativas direcionadas à educação, como a LDB 

nº 9.394/1996 conforme veremos a seguir. 

Para encerrar esse tópico, resta-nos enfatizar que tendo atingido a 

universalização de distribuição do livro didático até o Ensino médio já alguns anos, o 

                                                             
40 Autores de livros didáticos que tiveram suas obras reprovadas pelo PNLD 2010 e em seguida 

produziram o livro “Com a palavra, o autor: um elogio à importância e uma crítica às limitações do 
Programa Nacional do Livro Didático”. 
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destaque para o ano de 2018 tem relação com o programa complementar denominado 

PNLD Literário, que pela escolha realizada nas instituições de ensino de todo país, 

objetiva ampliar as oportunidades de acesso à literatura no decorrer do ano letivo e 

será explicitado em outro momento da pesquisa. 

  

2.4 O ENSINO DA LITERATURA SOB A ÓTICA DOS DOCUMENTOS OFICIAIS E A 
RELAÇÃO COM OS ESTUDOS DO MULTILETRAMENTO 

  

 Quando o assunto é educação temos como principais instrumentos 

normativos, além da Constituição Federal de 1988, a Lei nº 9.394/1996 (Lei de 

Diretrizes e Base da Educação Nacional) e a Lei n° 13.005/2014 (Plano Nacional de 

Educação para 2014-2024). Se especificarmos um pouco mais ao Ensino Médio 

podem ser considerados as Diretrizes Curriculares Nacionais, os Parâmetros 

Curriculares Nacionais e as Orientações Curriculares Nacionais, todos voltados para 

o Ensino Médio (doravante DCNEM, PCNEM e OCEM respectivamente). 

Ao fazermos uma leitura dos principais documentos que norteiam a última 

etapa da educação básica detectamos que, mesmo que não citem diretamente a 

Pedagogia dos Multiletramentos, seus objetivos assimilam parte das principais ideias 

que foram expressas pelo Grupo de Nova Londres em 1996. 

Tentaremos adiante, frisar o que compete especialmente ao ensino Médio 

relacionado à disciplina de Literatura (lembrando que essa área se sustenta 

entrelaçado ao ensino da Língua Materna). Iniciaremos a nossa análise dos aspectos 

do Multiletramento na Lei nº 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Base da Educação 

Nacional), e na sequência percorreremos as DCNEM, os PCNEM e as OCEM: 

  

a) Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) 

  

A referida lei traz em seu artigo 35 as finalidades do Ensino Médio, como: 

prosseguimento dos estudos; preparação básica para o trabalho e a cidadania do 

educando; formação ética e desenvolvimento de autonomia intelectual e do 

pensamento crítico (BRASIL, 1996).  

Ambos os aspectos grifados também são reforçados na pedagogia dos 

Multiletramentos. Quando o GNL se reuniu para escrever o manifesto, os autores 

notavam que o novo contexto oriundo em meio à globalização exigia das instituições 
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escolares que repensassem um novo currículo que pudesse suprir as novas 

necessidades da escola e da comunidade. Nas Palavras do Grupo Nova Londres 

(1996, p. 64): 

  
Effective citizenship and productive work now require that we interact 
effectivelly using multiple languages, multiple Englishes, and communication 
patterns that more frequently cross cultural, community, and national 
boundaries41. (Grifo nosso). 

   

A respectiva lei define também no artigo seguinte (art. 35-A) que a Base 

Nacional Comum do Ensino Médio estará centrada em quatro áreas de conhecimento 

(incluído pela Lei n° 13.415, de 201742):  

  
1. Linguagens e suas tecnologias;  
2. Matemática e suas tecnologias; 
3. Ciências da Natureza e suas tecnologias; 
4. Ciências Humanas e Sociais aplicadas. 
(BRASIL, 1996) 
  

As inúmeras transformações sofridas na LDB, desde sua promulgação em 1996 

até os dias de hoje, buscaram acompanhar as mudanças no contorno global. Assim, 

ao enfatizar as tecnologias nas três primeiras áreas do conhecimento que compõem 

a Base Nacional Comum, legitimam que a LDB procurava de sobremaneira alcançar 

alguns dos aspectos que os defensores da Pedagogia dos Multiletramentos já 

argumentavam: 

  
[...] literacy pedagogy now43 must account for the burgeoning variety of text forms 
associated with information and multimedia technologies. This includes 
understanding and competent control of representational forms that are becoming 
increasingly significant in the overall communications environment, such as visual 
images and their relationship to the written word – for instance, visual design in desktop 
publishing or the interface of visual and linguistic meaning in multimedia44. (GRUPO 
NOVA LONDRES, 1996, p. 61, grifo nosso). 

  
                                                             
41 Tradução nossa: Uma efetiva cidadania e um trabalho produtivo exigem que possamos interagir 

efetivamente usando múltiplas linguagens, múltiplos idiomas e padrões de comunicação que cruzam 
com maior frequência as fronteiras nacionais, culturais e comunitárias (GRUPO NOVA 
LONDRES,1996, p. 64, grifo nosso). 

42 A referida lei instituiu a política de fomento à implementação de escolas de Ensino Médio em tempo 
integral (o Novo Ensino Médio), alterando a LDB nº 9.394/96 e outras normativas. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13415.htm#art3. 

43 Nesse trecho fica nítido que para o GNL a pedagogia do Letramento “agora” assume novas 
incumbências, daí o motivo de no decorrer do artigo receber nova denominação: Pedagogia dos 
Multiletramentos. 

44 Tradução nossa: (...) a pedagogia do Letramento deve agora explicar a crescente variedade de 
formas de texto associados às tecnologias de informação e multimídia. Isso inclui compreensão 
e controle competente das formas representacionais que estão se tornando cada vez mais 
significativas no ambiente geral de comunicações, como imagens visuais e sua relação com a palavra 
escrita – por exemplo, design visual em editoração eletrônica ou a interface de significado visual e 
linguístico em multimídia. (GRUPO NOVA LONDRES, 1996, p. 61, grifo nosso).   
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Incluiu-se também no artigo 35 da LDB nº 9.394/1996, parágrafo 3°, a 

obrigatoriedade do ensino da Língua Portuguesa no percurso dos três anos do Ensino 

Médio, além de assegurar às comunidades indígenas a utilização das respectivas 

línguas maternas. Já no parágrafo 7° reforça-se que para considerar a formação 

integral do estudante do Ensino Médio, os currículos deverão adotar um “trabalho 

voltado para a construção de seu projeto de vida e para a sua formação nos aspectos 

físicos, cognitivos e socioemocionais” (BRASIL, 1996), e ao prosseguir no 8° 

parágrafo destaca que: 

 
Art. 35-A [...] 
§ 8° Os conteúdos, as metodologias e as formas de avaliação processual e 
formativa serão organizados nas redes de ensino por meio de atividades 
teóricas e práticas, provas orais e escritas, seminários, projetos e atividades 
on-line, de tal forma que ao final do ensino médio o educando demonstre: 
I- domínio dos princípios científicos e tecnológicos que presidem a 

produção moderna; 
II- conhecimento das formas contemporâneas de linguagem. 
(BRASIL, 1996, grifo nosso). 

   

Verifica-se que a partir de 2017 a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Brasileira passou a especificar mais claramente a exigência de que os conteúdos, as 

metodologias e as formas de avaliação priorizassem os aspectos científicos, 

tecnológicos e linguísticos.  

Dentre outras alterações significativas na LDB no que tange ao ensino da 

Literatura em particular, devemos frisar o artigo 26 – A e o parágrafo 2° 

(acrescentados pela redação da Lei n° 11.64545, de 2008): 

 
Art. 26 - A.  
Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e 
privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e 
indígena. 
(...) 
§2°Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos 
indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, 
em especial nas áreas de educação artística e de literatura e histórias 
brasileiras. (BRASIL, 1996, grifo nosso) 

  

A literatura se destaca na riqueza de possibilitar práticas vivas de refletir e 

edificar a realidade contemporânea, a partir das experiências de respeito às 

                                                             
45 Lei que traz alterações a LDB para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da 

temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11645.htm#art1. 
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multiplicidades de sujeitos e culturas expressas através de suas obras. Podem ser ao 

mesmo tempo abarcadas e compreendidas, dentre outras, as Literaturas indígenas, 

afro-brasileiras, das periferias e das diferentes regiões do país. Sabe-se que o aspecto 

cultural igualmente é realçado na proposta dos Multiletramentos: 

 
[...] we decided to use the term “multiliteracies” as a way to focus on the 
realities of increasing local diversity and global connectedness. Dealing with 
linguistic differences and cultural differences has now become central to the 
pragmatics of our working, civic, and private lives46. (GRUPO NOVA 
LONDRES, 1996, p. 64). 
  

b) Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (DCNEM: 

1998/2012/2018) 

  

A LDB nº 9.394/1996 representou o início de um movimento de reformas 

educacionais que foi tomando maior consistência com a política curricular que a 

sucederam por meio das Diretrizes Curriculares Nacionais e na sequência pelos 

Parâmetros Curriculares Nacionais no transcurso das décadas de 1990.  

As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio formulada em 1998 

deram grande ênfase para que os sistemas de ensino adotassem ações pedagógicas 

que atendessem aos princípios estéticos (estética da sensibilidade), políticos (política 

da igualdade) e éticos (ética da identidade), relacionando-os a uma concepção de 

educação para a vida. Como estruturadores do currículo, as DCNEM/1998 no seu art. 

6° destacaram enquanto princípios pedagógicos: a identidade, a diversidade, a 

autonomia, a interdisciplinaridade e a contextualização, de modo a valorizar um 

currículo mais flexível a se adaptar à realidade dos estudantes e às demandas da 

sociedade (BRASIL, 1998b). Vale acrescentar que a interdisciplinaridade e a 

contextualização foram explicadas a partir dos ensinamentos da psicologia de Piaget 

e Vigotsky, frisando a importância da aprendizagem sistemática para o 

desenvolvimento do adolescente na escola (BRASIL, 1998a, p. 37). 

Com o passar do tempo, inúmeras críticas foram se fundando em torno dos 

principais aspectos abordados pelas DCNEM/1998. Alguns estudos chegaram à 

percepção de que as discussões propostas pelas diretrizes resultaram em pouca 

                                                             
46 Tradução nossa: [...] decidimos usar o termo “Multiletramentos” como uma maneira de nos 

concentrarmos nas realidades para aumentar a diversidade local e a conexão global. Lidar com 
diferenças linguísticas e culturais tornou-se central para a pragmática de nossas vidas profissional, 
cívica e privada. (GRUPO NOVA LONDRES, 1996, p. 64).  
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influência na atuação dos professores, visto que os contextos em sala de aula se 

diferem muito daquele proposto pelas diretrizes (MOEHLECKE, 2012, p. 47). 

Diante das inúmeras mudanças em âmbito social e político, a busca pela 

identidade do Ensino Médio prosseguiu à procura de respostas, produzindo-se em 

2012 algumas alterações nas Diretrizes para o Ensino Médio. Contudo conforme 

Moehlecke (2012, p. 53) “apesar de vivenciarmos um contexto político e social 

aparentemente distinto”, as DCNEM (2012) reformularam-se a partir dos mesmos 

“grandes temas e preocupações presentes no documento das DCNEM da década de 

1990”.  

Em outras palavras é como se não tivesse ocorrido mudanças expressivas de 

conteúdo entre as DCNEM (1998 x 2012), visto que deixou a desejar na finalidade 

maior no que compete a uma divulgação mais ampla da centralização curricular. De 

certa forma a DCNEM (2012) se diferencia da primeira por apresentar uma clara 

“mudança na linguagem e nos referenciais teóricos”, percebendo-se que essa 

variação de foco ocorreu pautada nas principais críticas que foram ao longo dos anos 

direcionadas às antigas diretrizes (MOEHLECKE, 2012, p. 54).  

Para acompanhar as constantes transformações e inquietações desse mundo 

célere, surgiu há pouco tempo as DCNEM (2018) – visando às alterações que foram 

introduzidas na LDB nº 9.394/1996 a partir da publicação da Lei nº 13.415/201747 e 

buscando falar a “mesma língua” da Base Nacional Comum Curricular (BNCC)48 que 

objetiva implementar um Novo Ensino Médio.  

É importante frisar que o PNLD tem até o ano de 2021 para apresentar as 

adaptações ao novo modelo do ensino médio proposto pelas recentes normativas. 

Portanto as mudanças constantes na DCNEM (2018) e na BNCC não podem ser 

necessariamente “exigidas” nos LD analisados por essa pesquisa. No entanto, tais 

reformulações trazem aproximação com os Multiletramentos. Para exemplificar temos 

o seguinte fragmento da recente lei: 

 
Art. 8° As propostas curriculares do ensino médio devem: 
I – (...) 
II – garantir ações que promovam: 
a) (...) 

                                                             
47 A respectiva Lei nº 13.415/2017 alterou os dispositivos da LDB “para redimensionar, institucionalizar 

e integrar as ações da educação profissional técnica de nível médio, da educação de jovens e 
adultos e da educação profissional e tecnológica”. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11741.htm  

48 Os estabelecimentos de ensino deverão apresentar cronograma de implementação do BNCC para 
o ensino Médio em 2019 e iniciar o processo de implementação a partir de 2020. 
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b) cultura e linguagens digitais, pensamento computacional, a 
compreensão do significado da ciência, das letras e das artes, das 
tecnologias da informação, da matemática, bem como a possibilidade de 
protagonismo dos estudantes para a autoria e produção de inovação. 
c) o processo histórico de transformação da sociedade e da cultura; 
d) a língua portuguesa como instrumento de comunicação, acesso ao 
conhecimento e exercício da cidadania. (BRASIL, 2012). 
  

Especialmente no que diz respeito à área de linguagens e suas tecnologias, o 

artigo 12 das DCNEM (2018) também apresenta similaridade com o proposto pela 

Pedagogia dos Multiletramentos, e assim esclarece que: 

 
Art. 12 A partir das áreas do conhecimento e da formação técnica e 
profissional, os itinerários formativos devem ser organizados considerando: 
I – linguagens e suas tecnologias - aprofundamento de conhecimentos 
estruturantes para aplicação de diferentes linguagens em contextos sociais e 
de trabalho, estruturando arranjos curriculares que permitam estudos em 
línguas vernáculas, estrangeiras, clássicas e indígenas, Língua Brasileira de 
Sinais (LIBRAS), das artes, design, linguagens digitais, corporeidade, artes 
cênicas, roteiros, produções literárias, dentre outros, considerando o contexto 
local e as possibilidades de oferta pelos sistemas de ensino; (BRASIL, 2018, 
p. 21). 

  

c) Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM) 

  

Ao analisarmos a “Apresentação” da Parte I (Bases Legais) dos Parâmetros 

Curriculares para Ensino Médio (PCNEM, 2000a) nos deparamos com uma assertiva 

que vai ao encontro das ideias destacadas pelo GNL no que diz respeito à importância 

de focar na vida do trabalho e na cidadania: 

  
  O Ensino Médio no Brasil está mudando. A consolidação do Estado 
democrático, as novas tecnologias e as mudanças na produção de bens, 
serviços e conhecimentos exigem que a escola possibilite aos alunos 
integrarem-se ao mundo contemporâneo nas dimensões fundamentais da 
cidadania e do trabalho. (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2000a, p. 4, grifo 
nosso). 

   

No início do manifesto, o GNL sugere que o artigo sirva de base para outros 

contextos educacionais e assevera que as mudanças da sociedade reivindicam por 

mudanças curriculares: 

  
This article is the result of a year’s exhaustive discussions, yet it is by no 
means a finished piece. (...) The article is a theoretical overview of the current 
social context of learning and the consequences of social changes for the 
content ( the “what”) and the form (the “how”) of literacy pedagogy. We hope 
that this article might form the basis for open-ended dialogue with fellow 
educators around the world; that it might spark ideas for possible new 
research areas; and that it might help frame curriculum experimentation that 
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attempts to come to grips with our changing educational environment.49 
(GRUPO NOVA LONDRES, 1996, p. 63). 
   

Os Parâmetros Curriculares propunham objetivo semelhante à medida que 

buscavam cumprir “o duplo papel de difundir os princípios da reforma curricular e 

orientar o professor, na busca de novas abordagens e metodologias” (MINISTÉRIO 

DA EDUCAÇÃO, 2000a, p. 4) e de tal forma, elenca que para a aquisição de 

conhecimento básico e formação do estudante do ensino médio o alvo principal seria 

“a preparação científica e a capacidade de utilizar as diferentes tecnologias relativas 

às áreas de atuação” (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2000a, p. 5). 

Não se pode esquecer que os PCNEM mantem íntima relação com os estudos 

de Bakhtin (1997) quanto à concepção da linguagem, de maneira a defini-la como um 

fenômeno dialógico e interativo, na qual didaticamente o ensino da língua materna vai 

se sustentar nos “domínios discursivos” por meio dos gêneros textuais e no 

envolvimento de outros aspectos como a polifonia, a intertextualidade, a 

interdiscursividade, entre outras características realçadas pelos estudos bakhtinianos:  

  
a linguagem é considerada aqui como capacidade humana de articular 
significados coletivos em sistemas arbitrários de representação, que são 
compartilhados e que variam de acordo com as necessidades e experiências 
da vida em sociedade. A principal razão de qualquer ato da linguagem é a 
produção de sentido. (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2000a, p. 19). 

  

Os estudos do escritor russo são também apreciados em nossa pesquisa 

devido a grande contribuição que oferecem para a sustentação do conceito e da 

prática do Multiletramento Literário, especialmente quando aborda a assimilação de 

sentidos na comunicação através do processo interativo da linguagem: 

 
A língua materna – a composição de seu léxico e sua estrutura gramatical –, 
não a aprendemos nos dicionários e nas gramáticas, nós a adquirimos 
mediante enunciados concretos que ouvimos e reproduzimos durante a 
comunicação verbal viva que se efetua com os indivíduos que nos rodeiam. 
(BAKTHIN, 1997, p. 301). 

  

                                                             
49 Tradução nossa: “Este artigo é o resultado de um ano de discussões exaustivas, mas não é de forma 

alguma uma peça finalizada. [...] O artigo é uma visão teórica do atual contexto social da 
aprendizagem e as consequências das mudanças sociais para o conteúdo (o "o quê") e a forma (o 
"como") da pedagogia do Letramento. Esperamos que este artigo possa formar a base para um 
diálogo aberto com colegas educadores de todo o mundo; que isso possa despertar ideias para 
possíveis novas áreas de pesquisa; e que isso possa ajudar a enquadrar a experimentação de 
currículo que tenta lidar com nosso ambiente educacional em mudança”. (GRUPO NOVA 
LONDRES, 1996, p. 63). 
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Baseando-se no raciocínio Bakhtiniano, os PCNEM propõem a superação do 

“ensino das classificações apriorísticas de termos gramaticais” para defender um 

trabalho baseado em “propostas interativas língua/linguagem, consideradas em um 

processo discursivo de construção do pensamento simbólico, constitutivo de cada 

aluno em particular e da sociedade em geral” (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2000b, 

p. 18). 

Os PCNEM além de se contrapor ao ensino tradicional (que aborda a língua 

materna de maneira deslocada do seu contexto real), igualmente faz crítica e 

desestimula a forma clássica de trabalhar em sala os estudos literários, na qual coloca 

como foco a história da literatura: 

  
[...] Os conteúdos tradicionais de ensino de língua, ou seja, nomenclatura 
gramatical e história da literatura, são deslocados para um segundo plano. O 
estudo da gramática passa a ser uma estratégia para 
compreensão/interpretação/produção de textos e a literatura integra-se à 
área de leitura. (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2000b, p. 18). 

  

De fato, os PCNEM 2000 trouxeram pouquíssimas contribuições a respeito do 

ensino da literatura. O documento composto por setenta e uma páginas cita a literatura 

apenas por treze vezes. Todavia observa-se que somente nessa referência 

apresentada anteriormente é que sugere de forma simplória que a literatura poderia 

acontecer agregada à leitura. Subsequente a isso oferece poucas alusões a Literatura 

e quase nenhum esclarecimento de como poderia ser realizado a integração da leitura 

literária no processo de ensino. As outras menções ocorrem para fazer citações de 

trecho da LDBEN de 1971 ou criticar o modo clássico de ensinar literatura, como pode 

se visualizar no quadro seguinte: 
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Quadro 10 - Trechos referente à Literatura nos PCNEM 2000 
LITERATURA NOS PCNEM 2000 

Página 16  

“A disciplina na LDB n° 5692/71 vinha dicotomizada em 
Língua e Literatura (com ênfase na Literatura 
brasileira). A divisão repercutiu na organização 
curricular: a separação entre gramática, estudos 
literários e redação. Os livros didáticos, em geral, e 
mesmo os vestibulares, reproduziram o modelo da 
divisão. Muitas escolas mantêm professores 
especialistas para cada tema e há até mesmo aulas 
específicas como se leitura/literatura, estudos 
gramaticais e produção de texto não tivessem relação 
entre si. Presenciamos situações em que o caderno do 
aluno era assim dividido.”  

Retrospectiva da LDBEN de 
1971; crítica ao modelo de 
ensino adotado pelos LD, 
pelos vestibulares e 
instituições de ensino. 

 “(...) A história da literatura costuma ser o foco da 
compreensão do texto; (...)  
O conceito de texto literário é discutível. Machado de 
Assis é literatura, Paulo Coelho não. Por quê? As 
explicações não fazem sentido para o aluno.” 
“(...) Questionados os alunos responderam: (...): 
“Drummond é literato, porque vocês afirmam que é, eu 
não concordo. Acho ele um chato. Por que Zé Ramalho 
não é literatura? Ambos são poetas, não é verdade?” 

Exemplificação de uma 
prática em sala de aula na 
qual se abordou o conceito de 
texto literário. 

Página 18 

“Os conteúdos tradicionais de ensino de língua, ou seja, 
nomenclatura gramatical e história da literatura, são 
deslocados para um segundo plano. O estudo da 
gramática passa a ser uma estratégia para 
compreensão/interpretação/produção de textos e a 
literatura integra-se à área de leitura.” 

A crítica ao modo tradicional 
e a sugestão do ensino da 
literatura integrado à leitura. 

Página 20 
“A literatura é um bom exemplo do simbólico 
verbalizado”. 

Literatura como 
representação do social e 
cultural. 

Página 23 
“Ao ler o texto muitos educadores poderão perguntar 
onde está a literatura, a gramática, a produção de texto 
escrito, as normas.” 

A justificativa pela ausência 
de reflexões no processo de 
ensino–aprendizagem. 

Página 25 

“(...) Em determinados momentos da história do ensino 
de idiomas, valorizou-se o conhecimento do latim e do 
grego e o consequente acesso à literatura clássica, 
enquanto em outras ocasiões, privilegiou-se o estudo 
das línguas modernas.” 

Exemplo do acesso à 
literatura em tempos 
passados. 

Página 35 
“As informações disponíveis na literatura demonstram 
uma estreita associação entre os níveis habituais de 
prática da atividade física...” 

Literatura empregada com 
outro sentido mais genérico. 

Página 65 
“(...) manifestos em linguagens que detêm estatutos e 
códigos próprio, como a música, a pintura, a dança etc. 
incluindo-se aí a literatura”.  

Literatura como uma das 
manifestações da linguagem 

Fonte: Produzido por Maciel (2019), a partir de Ministério da Educação (2000b). 

  

A ausência da pouca expressividade didática foi justificada no próprio 

documento: 

 
Ao ler este texto, muitos educadores poderão perguntar onde está a literatura, 
a gramática, a produção do texto escrito, as normas. Os conteúdos 
tradicionais foram incorporados por uma perspectiva maior, que é a 
linguagem, entendida como um espaço dialógico, em que os locutores se 
comunicam. Nesse sentido, todo conteúdo tem seu espaço de estudo, desde 
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que possa colaborar para a objetivação das competências em questão. 
(MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2000b, p. 23). 

  

Tão grande foi a falta de expressividade da importância da Literatura nos 

Parâmetros Curriculares do Ensino Médio que forçou as Orientações Curriculares 

Nacionais (OCEM/2006) demonstrarem a desconexão dos PCNEM/2000. Assim, no 

parágrafo inicial da introdução do capítulo 2, que trata dos conhecimentos de 

Literatura, as OCEM repreendem que: 

  
As orientações que seguem têm sua justificativa no fato de que os PCN do 
ensino médio, ao incorporarem no estudo da linguagem os conteúdos de 
Literatura, passaram ao largo dos debates que o ensino de tal disciplina vem 
suscitando, além de negar a ela a autonomia e a especificidade que lhe são 
devidas. (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2006, p. 49). 

  

d) Orientações Curriculares para o Ensino Médio (OCEM) 

  

Dentre os vários documentos analisados percebemos que as OCEM trazem um 

espaço exclusivo para a Literatura, além de se aproximar bastante das ideias do GNL; 

por isso se torna um documento sólido para auxiliar nas razões lógicas a respeito da 

relevância do tema de nossa pesquisa sobre o Multiletramento Literário. De forma 

alguma estamos dizendo que os documentos se basearam nos estudos dos 

Multiletramentos e não fizeram referências. O que percebemos é que a celeridade da 

dinâmica sócio-comunicacional, especialmente através da cibercultura, tem 

contribuído para que as mudanças acontecidas em espaços longínquos possam ser 

comparadas e compartilhadas. Ou seja, mesmo não dialogando diretamente, os 

documentos oficiais da educação brasileira e as principais ideias do grupo de Nova 

Londres mantiveram diálogos (inconscientes) de temas similares. 

As OCEM (2006) se colocam, portanto na defesa da especificidade da 

Literatura, e afirmam com veemência que: 

 
[...] torna-se necessário agora ratificar a importância de sua presença no 
currículo de ensino médio (importância que parece ter sido colocada em 
questão), assim como atualizar as discussões que têm sido travadas desde 
os últimos PCN. (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2006, p. 49-50). 

  

Tal defesa das OCEM será utilizada para auxiliar nos argumentos da análise 

do Multiletramento Literário nos livros didáticos que seguirá na próxima seção. 
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3 (MULTI)LETRAMENTO LITERÁRIO: A FORMAÇÃO DO LEITOR LITERÁRIO 
JUVENIL 
   

A escola enquanto principal instituição de letramento (KLEIMAN, 2005, p. 38) 

constitui-se também em um espaço privilegiado para escolarização da leitura literária 

(SOARES, 2011b; COSSON, 2016), através do estímulo que proporciona por meio do 

acesso às obras. 

Sem dúvida ninguém discorda do parágrafo anterior. Entretanto, percebemos a 

existência de um enorme paradoxo no desempenho pedagógico: apesar de grande 

parte dos documentos oficiais destacarem a Literatura com fundamento de que suas 

particularidades estéticas podem influenciar positivamente o gosto para ler e auxiliar 

no processo de escrita; na prática esse “conteúdo disciplinar” ocupa um espaço 

reduzido em meio a seu percurso entrelaçado ao ensino da Língua Materna. Há algum 

tempo a literatura perdeu seu status privilegiado. Se antes era sinônimo de tradição 

letrada e cultura distinta, atualmente perdeu seu lugar de inquestionável importância 

no currículo, para tornar-se um dos “conteúdos” a ser aplicado na disciplina de língua 

portuguesa (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2006). Acrescenta-se ainda o fato do texto 

literário na contemporaneidade correr grande risco de perder seu espaço para os mais 

variados tipos de textos.  

Podemos assegurar que o termo Letramento não foi necessariamente um 

conceito inventado, mas sim um conceito teórico construído a partir da observação 

das novas perspectivas que se originaram nos transcursos das práticas de Leitura e 

Escrita. Uma nova maneira de compreender a alfabetização no contexto social 

justificou o nascimento da terminologia ‘letramento’ nas décadas de 1980. De tal 

maneira fatos da sociedade contemporânea demandam a necessidade de um 

vocábulo que consiga melhor abarcar as novas práticas e demandas socioculturais 

evocadas na prática educativa; daí a necessidade do termo Multiletramentos que 

mantem raízes em vários outros estudos. 

De certo modo, essa seção procura apresentar de forma mais clara o que nos 

propomos no início: compreender que as transformações acontecidas em torno do LD 

de Língua Portuguesa, sempre tiveram inúmeras contribuições dos estudos 

linguísticos com relação ao trabalho estabelecido com a linguagem; assim, a partir da 

análise do livro didático escolhido, ofereceremos um realce especial à área literária 
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sob a perspectiva do Multiletramento como fenômeno propulsor para a formação do 

leitor literário juvenil. 

Já delineamos sobre a origem do Letramento até chegar ao conceito do 

Multiletramento na primeira seção. Em um segundo momento falamos sobre o livro 

didático e o ensino da literatura. Essa terceira seção vai agregar esses três 

conhecimentos (Multiletramento, Livro didático e Literatura).  

Começaremos pela delimitação do Letramento proposto nos estudos de 

Cosson (2016), Zappone (2008), Paulino (2001, 2004) que ao unir letramento e 

literatura, resultou na prática do Letramento Literário. Entendemos que em um 

pequeno espaço de tempo, o contexto educativo passou a ensejar por mais inovações 

e acreditamos que o Multiletramento Literário se apresenta hoje como prática 

plausível para contemplar as novas expectativas. Contudo o que significa esse novo 

conceito? O livro didático, um dos recursos mais utilizados nas salas de aulas, tem 

conseguido desenvolver essa nova perspectiva de ensinar literatura multiletrando 

seus estudantes do Ensino Médio?  

Para responder esses questionamentos e fundamentarmos esse novo conceito 

recorreremos aos estudos do sociointeracionismo Bakhtiniano (1997) e sua conexão 

com os aspectos importantes dos estudos propostos pelo antrópologo Canclini (2008, 

2015).  

  

3.1 LETRAMENTO LITERÁRIO 

  

Atualmente é notável a proliferação de áreas do conhecimento que aderiram 

ao termo Letramento, tornando-se um fenômeno de múltiplos enfoques (letramento 

digital, letramento matemático, letramento científico, letramento visual, entre tantos 

outros) ocasionado pela rápida expansão que o conceito passou a abranger.  

Isso vem comprovar a existência da real complexidade que envolve os usos 

sociais da linguagem que se processa nas práticas letradas, seus vários agentes e 

diversos discursos que solicitam novas assimilações de compreensão e produção de 

enunciados para comunicações mais efetivas (sejam orais ou escritas). A ideia de 

Bakhtin (1997, p. 279) de que “todas as esferas de atividade humana, por mais 

variadas que sejam, estão sempre relacionadas com a utilização da língua”, reforça a 

assertiva de que cada letramento se especializa em seu campo de produção de 

atividade, refletindo suas condições específicas e finalidades.  
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Dentre os vários adjetivos adicionados ao termo letramento, priorizamos o 

Literário definido como uma forma específica de compreender a leitura e a escrita nas 

relações do conhecimento. A literatura por ter seu valor artístico garantido através da 

instrumentalização da palavra, ao se tornar foco no conceito do letramento, passa a 

transmitir um diferencial dos demais tipos de letramento (mesmo quando 

escolarizados) visto que os aspectos de uso que a linguagem literária possui, a 

demarca em um lugar distinto para usufruir de seu potencial múltiplo e polifônico. Vale 

lembrar que Bakhtin foi o grande responsável pela introdução do conceito de polifonia 

a partir de sua obra Problemas da poética de Dostoiévski, apresentando-o como o 

primeiro “romance polifônico” em que diversas vozes ideológicas e contraditórias se 

entrecruzavam com a do próprio narrador. Por isso os estudos que envolvam a 

linguagem e o literário, sempre enfatizam a figura de Bakhtin. Assim a concepção 

bakhtiniana encara a linguagem como produto social, histórico e coletivo desenvolvido 

através do jogo de interação comunicativa que perpassa pela relação dialógica dos 

indivíduos resultando na polifonia como uma espécie de transmissão do discurso 

alheio.  

O escritor russo também introduziu outro termo de igual relevância para o 

campo linguístico: o dialogismo, afirmando-o como ato indispensável para qualquer 

ação que envolve a linguagem (BAKHTIN, 1997, p. 355). O autor elucida ainda que 

os dois conceitos não podem ser confundidos, visto que todo gênero é dialógico, 

contudo nem todo gênero poderá ser polifônico. Igualmente afirmara que “a linguística 

lida com texto e não com a obra” (BAKHTIN, 1997, p. 352).  

Em razão de o ensino da literatura ocorrer comumente através do uso do livro 

didático, e o LD se constituir pela didatização em conectar texto e obra no processo 

de aprendizagem, consideramos importante a compreensão e distinção entre os dois 

conceitos, tornando mais pertinente a ação interdisciplinar entre linguística e literatura, 

e tão logo compreender a abrangência dos conceitos letramento e multiletramento 

literário. 
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Organograma 1 - Jogo Polifônico e Dialógico 

 
Fonte: Maciel (2019). 

 

O trabalho com o LD rotineiramente sobressai o texto em detrimento da obra. 

A partir da prática do (multi)letramento literário, ocorrerá o inverso: a obra passa a 

ocupar papel preponderante em relação aos fragmentos de textos apresentados pelo 

Livro Didático. 

Para Cosson (2016, p. 12): 

 
O letramento literário, conforme o concebemos, possui uma configuração 
especial. Pela própria condição de existência da escrita literária, [...], o 
processo de letramento que se faz via textos literários compreende não 
apenas uma dimensão diferenciada do uso social da escrita, mas também, e 
sobretudo, uma forma de assegurar seu efetivo domínio. Daí sua importância 
na escola, ou melhor, sua importância em qualquer processo de letramento, 
seja aquele oferecido pela escola, seja aquele que se encontra difuso na 
sociedade. 
  

As OCEM apresentam o letramento literário “como estado ou condição de quem 

não apenas é capaz de ler poesia ou drama, mas dele se apropria efetivamente por 

meio da experiência estética, fruindo-se” (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2006, p. 55). 

Assim como Cosson (2016), as OCEM também reforçam que a experiência literária 

só será totalizante quando o estudante efetivar o ato de ler ao contato direto com a 

obra literária (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2006, p. 77). O estímulo produzido no 

leitor, em se apropriar com autonomia na seleção das obras e no próprio processo de 
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leitura, também se destaca entre os principais aspectos do letramento literário 

(COSSON, 2016, p. 120). 

Além de reconhecer o letramento literário como uma prática social, o autor 

afirma a grande responsabilidade da escola em “formar leitores capazes de 

experienciar toda a força humanizadora da literatura” (COSSON, 2016, p. 29), de 

maneira que o professor possa proporcionar condições para que a literatura alcance 

e encante seu aluno, no sentido de ultrapassar a leitura simplória: “É justamente para 

ir além da simples leitura que o letramento literário é fundamental no processo 

educativo” (COSSON, 2016, p. 30). Em seu livro “Letramento Literário: teoria e prática” 

(2016) o autor aliou prontamente vários conceitos correspondentes à leitura e 

literatura, procedendo-se da ilustração de inúmeras atividades criativas. Há exemplos 

práticos de sequência básica e expandida; narrativas de experiências docentes; além 

de constar anexadas ao término da obra várias oficinas estratégicas para um 

letramento literário escolarizado. 

Para colaborar na criação de práticas de leitura, Cosson esclarece que a 

seleção dos textos literários deve passar por grande cautela, aplicando-se o princípio 

da diversidade: cânone x contemporâneo (COSSON, 2016, p. 35). Igualmente ilustra 

que o material literário escolhido pode ser fundamentado por três perspectivas 

metodológicas: 

 
a) Oficina: construção do conhecimento prático (aprender fazendo) na 
alternância entre atividades lúdicas de leitura e escrita, ou associadas à 
criatividade verbal; 
b)  Andaime: dividir as atividades para oportunizar a edificação do 
conhecimento literário, favorecendo a troca de conhecimento entre aluno e 
professor; 
c) Portfólio: possibilidade de registro e percepção do crescimento do 
aluno e da turma  
Fonte: Adaptado por Maciel (2019), a partir de Cosson (2016, p. 48). 

 

Rildo Cosson sugere também a sistematização das atividades do ensino da 

Literatura em duas sequências: Básica e Expandida50 que procuramos sintetizar a 

seguir: 

 

  

                                                             
50 A sequência Básica é mais indicada para o ensino fundamental, enquanto que as atividades de leitura 

literária da sequência expandida têm como público alvo alunos do ensino Médio. 
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Quadro 11 - Síntese Explicativa de Sequência Básica e Expandida proposta por 
Cosson 

SEQUÊNCIA BÁSICA51 SEQUÊNCIA EXPANDIDA52 

1. Motivação: atividade de preparação 
(antecipação) para despertar o interesse do aluno 
ao seu contato inicial com a obra.  

(Repetem-se os procedimentos da sequência 
básica, porém devem-se incorporar maiores 
dimensões de conhecimento literário de maneira a 
alcançar uma sequência ampliada). 

1. Motivação: (idem) 
2. Introdução: (idem) 
3. Leitura: (idem) 

2. Introdução: a apresentação do autor e da obra 
corroborando a importância da escolha literária. 
Pode ser artifícios para auxiliar essa etapa a leitura 
da capa, da orelha e de outros elementos 
paratextuais (como o prefácio, cartaz do filme, um 
comercial de TV), levantar hipóteses, etc.  

4. Primeira interpretação: verificação da 
apreensão global da obra. (sugestão: produção de 
um ensaio ou depoimento sobre a leitura; 
entrevista) 

3. Leitura: Prioritariamente será realizada 
extraclasse, mas serão feitos acordos coletivos de 
prazos de finalização das etapas da leitura, 
objetivando diagnosticar a decifração do processo 
de leitura (ex.: “leitura conjunta de um capítulo ou 
trecho de capítulo para ser trabalhado 
estilisticamente em microanálise de recursos 
expressivos”). O professor fará o 
acompanhamento da leitura para verificações das 
dificuldades e intervenções coerentes no decorrer 
dos intervalos com atividades específicas que 
buscam dialogar com a obra em diferentes 
enfoques. 

5. Contextualização: Relação que pretende 
envolver produção literária e história do período 
(mas deve-se cuidar para manter um equilíbrio 
nessa relação para não cair nas velhas práticas). 
Momento oportuno para trabalhos interdisciplinares. 
A obra escolhida vai determinar o número de 
contextualizações (produzida preferencialmente em 
grupos), podendo ser: 

 Contextualização teórica; 

 Contextualização histórica; 

 Contextualização estilística; 

 Contextualização poética; 

 Contextualização crítica; 

 Contextualização presentificadora; 

 Contextualização temática; 

4. Interpretação: a) interior (resultante do que 
somos, por isso é um encontro subjetivo e íntimo) 
e b) exterior (construção do sentido literário de 
modo coletivo). A maior finalidade e a 
externalização da leitura (registro). Na escola 
ocorre com frequências o chamado júri simulado, 
feiras do livro. O autor sugere ainda escolha da 
música pelo aluno para representar a obra ou 
personagem, resenha para o jornal escolar, diário 
anônimo, colagens ou maquetes para exposições, 
construção de um final alternativo etc. 

6. Segunda interpretação: Aprofundamento de um 
dos aspectos principais da obra ou da interpretação 
inicial. (Sugestão: os alunos formalizarem um projeto 
- centrado na personagem, num tema, num traço 
estilístico, numa questão histórica, na relação 
contemporânea, etc. – objetivando apresentação e 
compartilhamento dos resultados alcançados). É 
imprescindível um registro formal nessa etapa 
(projeto; ensaio; exposição de cartazes; seminários 
abertos ao público externo a turma; produção de um 
livro com o resultado da leitura etc). 

 7. Expansão: É o momento de investir nas relações 
textuais, extrapolar dentro do processo de leitura 
(uso da intertextualidade: atividade de abordagem 
comparativa). 

Fonte: Produzido por Maciel (2019), a partir de Cosson (2016). 

 

Deve-se acrescentar que o letramento literário além de prescindir o contato 

efetivo com a obra como uma experiência de ler e descobrir a si e ao mundo, 

revelando-se em um processo subjetivo; destaca-se também por ser um momento 

propício para a criação de uma comunidade de leitores (MINISTÉRIO DA 

                                                             
51 O conto “No retiro da figueira” de Moacyr Scliar foi utilizado como exemplificação de sequência básica 

(COSSON, 2016, p. 69-73).  
52 O livro “O Cortiço”, de Aluísio de Azevedo foi o escolhido para a demonstração da sequência 

expandida (COSSON, 2016, p. 75-96). 
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EDUCAÇÃO, 2006; COSSON, 2016) com a finalidade de tornar constante a leitura 

literária dentro e fora do âmbito escolar, especialmente estimulando a prática literária 

em contextos sociais desprovidos de acervos da Literatura em geral. 

Para produzir uma “pausa”53 nesse tópico destinado ao letramento literário não 

podemos deixar de adicionar que o Letramento Literário corresponde às práticas que 

utilizam a escrita e a leitura literária presentes em distintos espaços que ultrapassam 

os muros escolares. Sob essa ótica estaremos refletindo conforme a abordagem feita 

por Zappone (2008) que encara o Letramento Literário como uma prática social que 

utiliza a escrita marcada pela ficcionalidade (ZAPPONE, 2008, p. 53) e por assim 

dizer: “constituem práticas de letramento literário a audiência de novelas, séries, filmes 

televisivos, o próprio cinema, e em alguns casos a internet, a contação de histórias 

populares, de anedotas etc.”  

É justamente essa fertilidade procedente do campo literário e a relação que ele 

estabelece com a diversidade de textos que compõe a contemporaneidade 

(fotografias, animações, banners, filmes, áudios, cores, entre tantos outros recursos) 

é que determina uma ampliação do conhecimento das linguagens. Tal fato nos desafia 

a pensar em uma prática literária mais condizente com as exigências do tempo 

hipermoderno, germinando, portanto em um novo conceito: a Pedagogia do 

Multiletramento Literário que nós buscamos (com incipiente54 receio) definir a 

seguir.  

  

3.2 MULTILETRAMENTO LITERÁRIO UM NOVO CONCEITO, UMA PRÁTICA 
VIGENTE 

  

Podemos assimilar que da mesma forma que o conceito letramento surgiu para 

assegurar que a alfabetização superasse alguns dos seus percalços ocasionados por 

práticas rotineiras e obsoletas de leitura e escrita; o letramento literário surgiu como 

uma atitude de sucumbir às práticas cristalizadas no ensino da literatura. Por 

conseguinte, as transformações das últimas décadas fizeram com que as práticas de 

leitura e produção de textos se amparassem em uma imensidão de linguagens e 

semioses, transformando consideravelmente os processos de competência e 

                                                             
53 Há muito ainda que se falar a respeito do letramento literário nas explanações que seguirão, posto 

que o Multiletramento Literário é uma continuação/derivação desse conceito. 
54 Afirmamos que tentaremos definir com um incipiente receio, visto que o conceito Multiletramento 

Literário é um tema novo e com pouquíssimas pesquisas (que inclusive estão em processo de 
iniciação/validação dos resultados), conforme esclarecemos no próximo tópico.  
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capacidade leitora, de modo que as práticas de leitura literária não podem permanecer 

as mesmas e exigem um conceito complementar ao letramento literário.  

Assim, o Multiletramento Literário surge na perspectiva de contemplar esse 

horizonte ampliado por elementos linguísticos diversos (imagens, sons, gestos, 

movimentos) que, combinados, alteram maximamente as relações de interação 

comunicativa (oral e escrita) em um processo de sobreposições (acréscimos): 

 

Fluxograma 3 - Sobreposição dos Letramentos até alcançar o Multiletramento 
Literário 

 
Fonte: Maciel (2019). 

  

O conceito Multiletramento introduzido em 1994 pelo GNL encontra-se em 

desenvolvimento no nosso país tendo como importante fonte de divulgação 

estudiosos da área como Rojo (2009, 2013), Rojo e Moura (2012) e Rojo e Barbosa 

(2015). Dentre os documentos oficiais destacamos as OCEM/2006 que além de 

abordar o conceito letramento literário, apresentou o Multiletramento. Contudo, 

abordou essa temática apenas direcionada para o ensino das línguas estrangeiras, 

colocando como um dos objetivos das orientações curriculares para Línguas 

Estrangeiras: “introduzir as teorias sobre a linguagem e as novas tecnologias 

(letramentos, Multiletramentos, multimodalidade, hipertexto) e dar sugestões sobre a 

prática do ensino de Línguas estrangeiras por meio dessas” (MINISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO, 2006, p. 87).  
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As OCEM com foco na aprendizagem da segunda língua explicam que os 

estudos do letramento e dos Multiletramentos na medida em que vão se 

aperfeiçoando, conseguem demonstrar com mais consistência a necessidade de 

mudanças no campo da leitura que se justificam pelo aparecimento dos novos 

gêneros textuais principalmente relacionados às ferramentas digitais; admitem ainda 

que esses novos conceitos são essenciais para “ampliar a visão de mundo dos alunos, 

para trabalhar o senso de cidadania, para desenvolver a capacidade crítica [...]” 

(MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2006, p. 113). 

Mas vale lembrar que o documento aborda apenas Letramento, Letramento 

Literário e Multiletramento. Não específica em momento algum o Multiletramento 

Literário. É por isso que anteriormente falamos em um “incipiente receio” em definir 

Multiletramento literário, pois não encontramos nenhum documento que contenha tal 

definição. Ao pesquisar no “google acadêmico” nenhum trabalho científico concluído. 

Há somente alguns títulos de apresentações em eventos, localizados em website 

diversos – como pode ser visualizado a seguir: 

   

Quadro 12 - Títulos de Pesquisas sobre Multiletramento Literário 
TÍTULO AUTORIA LOCAL (apresentação) 

1. Multiletramento Literário: 
Literatura e Filme no Ensino de 
Língua Inglesa na Educação 
Básica 

Evandro Luis Moreira de Souza 
Xavier (Universidade Federal 
de Ouro Preto) 
 Orientadora: Margaret Malia 
Spofford Xavier  

Encontro de Saberes 2013 - 
Semana de Iniciação Científica; 
III Seminário: Vozes da Linguística 
Aplicada 
29 e 30 de abril 2014 

2. Poesia Marginal dos Saraus de 
Belo Horizonte: uma análise 
etnográfica da Literatura 
Contemporânea em diálogo com o 
Multiletramento Literário na 
formação de leitores e escritores 
do Ensino Médio 

Luiz Eduardo Rodrigues de 
Almeida Souza  
Orientadora: Marta Passos 
Pinheiro 

Doutorado em andamento (2016) 
Centro Federal de Educação 
Tecnológica de Minas Gerais 

3. Multiletramento literário: a 
apresentação da Obra o Primo 
Basílio no Ensino Médio 

Patrícia da Silva Oliveira;  
Janaina Barbosa da SILVA 

XV CONAELL: (02 a 06 de Outubro 
de 2017) GT 06 – Práticas 
docentes, leitura e produção 
textual II. 

4. O conto de fadas e o 
multiletramento literário 

Nilza Pereira Crepaldi 
Curso tecnologias digitais e 
metodologias ativa. (2018) 

5. Uma proposta de 
Multiletramento literário (A 
“Droga” da obediência: protótipo 
de Leitura – Pedro Bandeira) 

Alunas do Curso:  
Patrícia Santos de Souza; 
Nilza Pereira Crepaldi; 
Rosângela Fernandes de 
Oliveira. 

Para avaliação da disciplina 
“Gêneros Textuais/Discursivos e 
Ensino”, do curso Profletras/UEM 
(2018). 
Prof. Dr. Claúdia Valéria Doná Hila 

6. Multiletramento literário: 
desmistificando dogmas e 
estereótipos sociais e culturais 

Geovânia de Souza Andrade 
Maciel 
Orientadora: Lusinilda Carla 
Pinto Martins 

I Seminário de Pesquisa e 
Integração – Unir (2018) 

Fonte: Maciel (2019). 
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Apenas os títulos 1, 3 e 5 trazem um resumo do trabalho, porém sem constar 

uma definição do conceito. Talvez pela brevidade que exige um resumo ou mesmo 

porque não seja essa a maior finalidade da pesquisa. Mas devemos confirmar que o 

Multiletramento Literário já é algo que está, há algum tempo, sendo consolidado nas 

práticas de ensino e aprendizagem envolvendo a língua materna, a literatura e/ou as 

línguas estrangeiras.  

De tal forma percebemos que outras pesquisas também estão nesse mesmo 

patamar em conceituar Multiletramento Literário, dignificando a sua relação íntima 

com o uso da linguagem híbrida que a cada dia se interliga mais com os diversos 

gêneros que surgem, especialmente os derivados das fontes digitais (local de acesso 

privilegiado entre os jovens estudantes do ensino médio). 

Achamos por bem trazer as ideias de Zappone (2008) nesse tópico sobre 

Multiletramento literário, tendo em vista que, ao abordar o conceito letramento 

Literário, a sua conceituação se distinguiu daquela proposta por Cosson (2016) e 

Paulino (2004). Podemos prognosticar que as diferenças explícitas presumiam as 

principais particularidades do novo conceito agora vigente em práticas escolares: o 

Multiletramento Literário.  

Enquanto Cosson (2016) e Paulino55 (2001, 2004) enfatizaram o letramento 

literário desempenhado pelo contato exclusivo com as obras literárias, Zappone 

(2008) – baseando-se na definição de textos literários interligado com a ficcionalidade 

proposta por Hansen (2005) – desdobra a significação de letramento literário para 

atingir qualquer texto que contenha marcas da ficção, tais como: 

  
a internet, as novelas televisivas, as minisséries, as anedotas, os best-sellers, 
o cinema, o cordel, o rap, o teatro, formas ficcionais de variados gêneros com 
os quais os alunos se relacionam em outros contextos e que são 
desconsiderados pela escola. (ZAPPONE, 2008, p. 59, grifo nosso). 
  

Para alcançar uma diferenciação mais nítida da abordagem entre os autores 

transcrevemos algumas palavras de cada um deles a respeito do fenômeno 

letramento literário: 

                                                             
55 Em seu artigo “Letramento Literário: Por vielas e Alamedas” (2001), Graça Paulino esclarece que o 

letramento literário se limita “às alamedas da cidade, evitandos perigosas vielas sem recursos” (2001, 
p. 124) de maneira a impor a exclusão dos jovens da periferia ocasionada por motivos que vão desde 
as dificuldades de compreensão dos textos; o preço do impresso consagrado como mais “nobre”; 
além da distância geográfica utilizada como justificativa de ausência das distribuidoras e 
representantes de editoras. O fenômeno sociocultural de exclusão foi denominado pela autora como 
“impedimento geográfico-econômico do letramento literário” (PAULINO, 2001, p. 117).  
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Fluxograma 4 - Percepção de letramento literário para os autores Cosson, Paulino e 
Zappone 

 
Fonte: Produzido por Maciel (2019), a partir de Cosson (2016); Paulino (2004); Zappone (2008). 

  

Paulino e Cosson (2009) afirmam que o Letramento literário reivindica “a leitura 

efetiva dos textos literários com requisito sine qua non para o acesso concreto e 

frequente a obras literárias após ou durante o ensino escolar da literatura” (PAULINO; 

COSSON, 2009, p. 67). Acreditamos assim que o conceito exposto por Zappone se 

aproxima mais do que compreendemos por Multiletramento Literário.  

Nosso entendimento do termo Multiletramento literário vai além do contato 

estabelecido entre o leitor e a obra literária. A prática Multiliterária, a nosso ver, se 

estabelece por meio do envolvimento de outras múltiplas facetas hipermodernas e sua 

relação dialógica, que ao dispor da análise da linguagem literária em uso aproxima-se 

do dialogismo ilimitado e do jogo polifônico permitido das relações intra e intertextuais 

que proseiam com a grande temporalidade56, algo já previsto por Bakhtin (1997, 415-

416): 

                                                             
56 “o diálogo infinito e inacabável em que nenhum sentido morre” (BAKHTIN, 1997, p. 413) 
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Não há uma palavra que seja a primeira ou a última, e não há limites para o 
contexto dialógico (este se perde num passado ilimitado e num futuro 
ilimitado). Mesmo os sentidos passados, aqueles que nasceram do diálogo 
com os séculos passados, nunca estão estabilizados (encerrados, acabados 
de uma vez por todas). Sempre se modificarão (renovando-se) no desenrolar 
do diálogo subsequente, futuro. Em cada um dos pontos do diálogo que se 
desenrola, existe uma multiplicidade inumerável, ilimitada de sentidos 
esquecidos, porém, num determinado ponto, no desenrolar do diálogo, ao 
sabor de sua evolução, eles serão rememorados e renascerão numa forma 
renovada (num contexto novo). Não há nada morto de maneira absoluta. 
Todo sentido festejará um dia seu renascimento. O problema da grande 
temporalidade. 

  

O Multiletramento literário torna-se mais materializado na relação que se 

estabelece com as abundantes linguagens e culturas numa transposição de fronteiras 

e tempos que extrapolam o cotidiano das escolas. A leitura de uma obra canônica só 

terá sentido se for estabelecida relações intra e intertextuais, e a compreensão do 

passado faz ressurgir novos sentidos que reconstrói o novo contexto (o momento 

presente).  

O Livro didático é um gênero que não admite a obra literária por inteiro. A 

fragmentação é uma característica do LD que deve ser compreendida como 

instrumento base para o estabelecimento de diálogo entre as obras (literárias ou não; 

canônicas ou não; puras ou híbridas...) de maneira a contribuir para a evocação de 

sentidos junto ao texto original. Esse dialogismo literário é uma característica 

imprescindível ao Multiletramento literário. No entanto, ainda coexistem práticas em 

que o dialogismo permanece adormecido resultando em um ensino literário 

fragmentado. O estudante deve buscar uma plenitude de sentido que não se encerra 

nem na leitura da obra, nem mesmo na relação dos sentidos advindos de outras 

leituras. Nas palavras de Bakhtin (1997, p. 365): “Os fenômenos do sentido podem 

existir de uma forma latente, potencial, e revelar-se somente num contexto de sentido 

que lhes favoreça a descoberta, na cultura das épocas posteriores”. Por isso é 

importante indagar: Será que o LD tem favorecido esse encontro de descobertas 

quando tenta constituir o seu jovem leitor literário? Será que propicia o preenchimento 

da rememoração dos sentidos e a diluição das distâncias contextuais? Será que 

consegue despertar o sabor dos sentidos através dos diálogos textuais? Assim, 

acreditamos como Bakhtin que o sentido não é pacífico nem cômodo, ele precisa ser 

rememorado, por isso se torna importante o diálogo entre textos: “compreender é 

cotejar com outros textos e pensar num contexto novo” (BAKHTIN, 1997, p. 402-404).  
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Hoje, o grande enfrentamento da leitura literária é saber relacionar-se com os 

múltiplos espaços e linguagens que a hipermodernidade oferece. E o Multiletramento 

Literário surge como uma alternativa para romper a visão antagônica que persiste nas 

escolas, no intuito de superar o que Canclini denominou de “divórcio ou curto-circuito” 

existente entre a leitura e as tecnologias midiáticas (de um lado permanece a escola 

e a leitura, enquanto do outro lado está o chamativo mundo da televisão, do cinema e 

dos outros passatempos audiovisuais); o autor elucida ainda que na atualidade é 

impraticável arquitetar textos, imagens e o processo de digitalização como se fossem 

ilhas isoladas (CANCLINI, 2008, p. 33 - 34). 

É importante perceber que o desenvolvimento tecnológico remodelou a 

dinâmica social e os descolecionamentos e as hibridações apresentadas por 

Canclini (2015), confirmam que “ainda que muitas obras permaneçam dentro dos 

circuitos minoritários ou populares para que foram feitas, a tendência predominante é 

que todos os setores misturem em seus gostos de procedências antes separadas” 

(CANCLINI, 2015, p. 309). O autor não quis dizer que as diferenças entre classes 

foram solucionadas, mas que “a reorganização dos cenários culturais e os 

cruzamentos constantes das identidades” ordenam nova sistematização das “relações 

materiais e simbólicas entre os grupos”. 

De forma similar ocorre com as instituições de ensino: confirmamos que na 

hipermodernidade torna-se forçoso o estímulo à compreensão e ao gosto pelo cânone 

em um intercâmbio entre o reconhecimento de outras literaturas (marginalizada, 

regional, indígena, feminina etc.), pois as “culturas híbridas” compeliram para que 

muitos dos “arames rígidos” fossem derrubados (CANCLINI, 2015). Claro que o mais 

lógico era não haver distinção entre literatura, mas sabemos que as classificações 

existem, pois ao se julgar o que é literário automaticamente criam-se critérios que vão 

elevar ou diminuir determinada obra. O Multiletramento Literário surge no intuito de 

romper as classificações a priori, mesclando relações literárias diversas. Ao 

atravessar e mesclar os territórios e as fronteiras do literário (processo que pode ser 

denominado como desterritorialização literária), alcançasse com êxito um lugar 

inevitável da hipermodernidade: o espaço do multiliterário.  

Enfatizamos que o equilíbrio da seleção literária deve ser utilizado como 

estratégia à pedagogia do Multiletramento Literário. No próximo tópico nos 

preocuparemos em analisar se o livro didático tem conseguido apresentar de forma 

comedida o ensino da literatura dominante e vernacular no processo do ensino 
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aprendizagem, conectando os Multiletramentos literários para a formação de seus 

jovens leitores. 

 

3.3 MULTILETRAMENTO LITERÁRIO NAS COLEÇÕES APROVADAS PELO GUIA 
PNLD 2018  

  

Antes de partimos para a análise propriamente dita, devemos ressaltar que 

essa pesquisa não quer de forma alguma exercer caráter avaliativo do livro didático, 

visto que outras pesquisas já se empenharam para isso e chegaram à conclusão de 

que o livro pode apresentar falhas. Acreditamos, assim como Lajolo (1996, p. 08) que 

“o pior livro pode ficar bom na sala de um bom professor e o melhor livro desanda na 

sala de um mau professor”.  

A intenção maior de nossa pesquisa é identificar se o Livro didático tem 

auxiliado na prática de inserir o aluno do ensino médio em uma sociedade multiletrada, 

a partir do reconhecimento da singularidade e da dimensão das obras literárias 

expostas pelos manuais analisados. 

A assertiva de Bagno e Rangel (2005, p. 76) vem reforçar nossa defesa no 

sentido de perceber que “faz parte da educação linguística o acesso pleno e frutífero 

ao patrimônio literário de uma nação e de um idioma”. Por isso pretendemos 

compreender o funcionamento da presença (ou não) da prática do Multiletramento 

Literário, tendo como objeto as unidades destinadas ao ensino da literatura das 

coleções avaliadas e aprovadas pelo certame de avaliação do PNLD 2018 e 

apresentadas aos professores pelo Guia PNLD 2018 para Língua Portuguesa.  

Embora o conceito Multiletramento Literário ainda se encontre em fase de 

constituição, a prática do Multiletramento em instituições escolares já apresenta 

algumas ocorrências, decorrente das influências dos contextos socioculturais que 

permeiam nossa sociedade hipermoderna. O livro Escol@ Conectada: os 

Multiletramentos e as TIC’s (2013), organizado por Roxane Rojo é um excelente 

exemplo de obra que apresenta trabalhos que recobrem quase todos os campos dos 

Multiletramentos. Através dos inúmeros gêneros que circulam e são produzidos em 

ambiente digital, a obra traz dez capítulos que exemplificam práticas de 

Multiletramentos em prol do ensino nas escolas.  
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Em busca de uma definição mais panorâmica ao Multiletramento literário, 

apresentamos no organograma a seguir os elementos que analisaremos como 

imperiosos para a prática do multiletramento literário: 

 
Organograma 2 - Elementos do Multiletramento Literário 

 
Fonte: Maciel (2019). 

  

Para tanto vamos nos respaldar no Guia do PNLD 2018 (BRASIL 2017b), 

verificando os pontos mais enfatizados pela descrição avaliativa na parte de Literatura 

em cada coleção buscando características do quesito Multiletramento Literário 

defendido por essa pesquisa. Assim a obra que conforme as descrições do Guia 2018 

apresentar maiores indícios das características do Multiletramento Literário será 

aquela que tomaremos para analisar de maneira mais minuciosa na última seção 

dessa pesquisa. 

  

3.3.1 Guia PNLD 2018: avaliando o componente curricular de Língua Portuguesa 

  

O Guia PNLD 2018 foi elaborado no intuito de auxiliar os professores da rede 

pública brasileira no momento da escolha do livro didático que seria (e já está sendo) 

utilizado como uma das ferramentas pedagógicas para o triênio 2018-2020.  

Baseando-se nas orientações curriculares e nas diretrizes para o Ensino Médio, 

o Guia efetiva sua avaliação de modo a buscar nas propostas dos livros didáticos a 
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correlação entre a vida dos jovens e o ensino da Língua Portuguesa, privilegiando que 

“os estudantes sejam bons leitores, o que demanda a capacidade de construção de 

sentidos combinando as múltiplas linguagens que compõem os textos na sociedade 

altamente tecnologizada em que vivemos”. (BRASIL, 2017b, p. 8, grifo nosso). 

No que diz respeito à Literatura, o documento avaliativo, das obras didáticas 

destinadas ao ensino médio, esclarece que: 

 
[...] além de constituir um objeto específico do conhecimento, deve 
prioritariamente, ser tratada, em sala, como forma especialmente elaborada 
da língua, forjada em contextos sociais e ideológicos específicos e que, como 
arte, propicia a fruição estética, a reflexão e a compreensão crítica de 
temas, contextos ou assuntos abordados. Desse modo, para o Ensino Médio, 
recomenda-se uma abordagem de textos da tradição literária brasileira e em 
língua portuguesa orientada para a formação do leitor de literatura e 
secundada por um processo de construção de conhecimentos específicos. É 
importante também que essa abordagem coloque a literatura como prática 
viva de pensar e construir a realidade atual, respeitando a diversidade de 
sujeitos e de culturas existentes no país, de modo a abranger, dentre 
outras, as literaturas afro-brasileira, indígena, das periferias urbanas e 
das diferentes regiões do país (BRASIL, 2017b, p. 9, grifo nosso). 

  

Percebe-se que sem citar o Multiletramento, o Guia PNLD 2018 faz alusão ao 

conceito nos momentos em que prioriza a formação de um leitor (multi)literário que, 

além de reconhecer a fruição estética proporcionada pela literatura enquanto arte, 

também consiga proporcionar a combinação da tradição literária com as múltiplas 

linguagens e, igualmente aborde o ensino harmonioso da literatura tradicional com as 

literaturas marginalizadas. 

O documento reforça por várias vezes que a “valorização da pluralidade cultural 

é um fator essencial à formação cidadã” e por isso é uma temática que não pode ser 

esquecida pelo LD. Para subsidiar tal afirmação, o Guia PNLD se ampara na Lei 

10.639 de 2003 que alterou a LDB ao incluir como obrigatório a temática “História e 

Cultura Afro-Brasileira” e a lei57 posterior 11645 de 2008 que ampliou a perspectiva 

de inclusão dessa temática (BRASIL, 2017b, p. 11). Isso vem reforçar o aspecto do 

multiculturalismo e multilinguismo exposto pelo GNL como essencial a Pedagogia dos 

Multiletramentos. Entretanto o Guia alerta para a seguinte precariedade: 

 
A despeito da importância desses temas, ainda são poucas as coleções que 
os exploram, de modo a dar base a um trabalho consistente em sala. Assim, 
recomenda-se que, ao usar o livro didático, os professores complementem 
suas práticas trazendo para o debate as temáticas que envolvam as culturas 
afro-brasileiras e indígenas, bem como incluam em seu acervo didático 

                                                             
57 A respectiva lei já foi brevemente explicada na seção anterior. 
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autores afro-brasileiros e indígenas, para além dos que já se encontram nas 
coleções aprovadas no âmbito do PNLD 2018. (BRASIL, 2017b, p. 11). 

  

É nítida a exigência dos aspectos do Multiletramento no Livro didático, porém 

o Guia PNLD deixa claro que o professor não deve responsabilizar o livro didático 

como única ferramenta de trabalho. Assim quando este ‘utensílio’ didático apresentar 

falhas – como é o caso exposto sobre a ausência da temática das culturas afro-

brasileiras e indígenas – caberá ao professor ter em mãos outros instrumentos de 

trabalho que possam oportunizar o ‘conserto’ de sua atividade laborativa. 

Para a avaliação do componente curricular Língua Portuguesa, O Guia PNLD 

considerou como critério a especificidade dos seguintes eixos: Leitura, Literatura, 

Produção de Texto, Oralidade e Análise Linguística como pode ser visualizado no 

quadro seguinte: 

 

Quadro 13 - Eixos Avaliados pelo Guia PNLD 2018 

 
Fonte: Produzido por Maciel (2019), a partir de Brasil (2017b, p. 13 -14). 

 

Para a nossa análise estaremos focados no eixo Literatura, mas sem negar a 

relação que pode haver entre os outros eixos, pois se pode perceber que o LD está 

prezando por “abordagens mais holísticas no que respeita ao ensino da língua” e isso 

tem oportunizado aos alunos do ensino médio “uma compreensão menos 

fragmentada dos fenômenos linguísticos” (BRASIL, 2017b, p. 15). O Guia destacou 

igualmente alguns aprimoramentos e inquietações encontrados nas obras aprovadas 

pela avaliação do MEC: 
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Quadro 14 - Aprimoramentos e inquietações visualizados nas coleções pelo Guia 
PNLD 2018 

Aprimoramentos 
alcançados 

 Conexão das práticas de leitura e escrita escolares com práticas de uso 
social; 

 Projetos contextualizados e significativos para a formação de leitores e 
escritores; 

 Texto de diversas esferas discursivas: literária, jornalística, científica, 
artística, jurídica... 

 Gêneros da cultura juvenil: raps, HQ, Mangás, Músicas e fanzines; 

 Manual do professor com sugestões de temas e instruções 
apropriadas. 

Inquietações 

 Tímida inclusão de autores não canônicos (ausência de representantes 
da literatura marginal ou feminina, textos de autoria indígena ou que 
trabalhem a temática); 

 Sobrevalorização da escrita com relação à oralidade. 

Fonte: Produzido por Maciel (2019), a partir de Brasil (2017b, p.15). 

 

Com a avaliação e a resenha das onze coleções aprovadas pelo PNLD 2018 

se tornará mais descomplicado identificarmos os aspectos do Multiletramento Literário 

presentes nos manuais didáticos, pois as resenhas apresentam as características 

pedagógicas de cada obra, seus pontos fortes e limitações. Inclusive pode-se 

apreender pelo quadro anterior que vários elementos do Multiletramento foram 

utilizados como pontos-chave para a aprovação das obras pelo MEC.  

Portanto, no próximo tópico estaremos nos concentrando na identificação dos 

aspectos Multiletrais em cada uma das obras aprovadas pelo PNLD, de modo que 

aquela coleção que apresentar mais características do Multiletramento será posta 

para apreciação mais minuciosa dessa pesquisa. 

  

3.4 ASPECTOS GERAIS DE CADA COLEÇÃO REFERENTE AO 
MULTILETRAMENTO LITERÁRIO 

  

No desejo de garantir a qualidade dos livros didáticos de Língua Portuguesa 

para o Ensino Médio, o PNLD focou em mais de cem itens no processo avaliativo 

(BRASIL, 2017b, p. 14), resultando nas onze obras aprovadas que são apresentadas 

na imagem seguinte: 
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Figura 6 - As onze obras didáticas de LP aprovadas pelo PNLD 2018 

 
Fonte: Brasil (2017b).58 

  

Todas as obras avaliadas pelo PNLD tiveram como alicerce as expectativas 

educacionais voltadas para o ensino médio, fundamentadas em legislações 

específicas e políticas públicas atuais, conduzindo para que os livros didáticos 

avaliados prezassem pelos seguintes princípios: 

 
1. Promoção positiva da imagem da mulher; 
2. Abordagem da temática de gênero; 
3. Fomentação de debate para superar toda forma de violência; 
4. Promoção da educação e cultura em direitos humanos (reafirmando o 
Estatuto do Idoso e o Estatuto das Crianças e dos Adolescentes); 
5. Incentivo ao respeito e a valorização da diversidade, aos conceitos de 
sustentabilidade, da cidadania, do respeito e da tolerância; 
6. Promoção positiva da imagem de afrodescendentes e dos povos do 
campo; 
7. Promoção da cultura e da história afro-brasileira e dos povos indígenas 
brasileiros, valorizando as diferenças da nossa sociedade multicultural; 
8. Abordagem das relações étnico-raciais, do preconceito, da 
discriminação racial e da violência correlatada; 
Fonte: Adaptado por Maciel (2019), a partir de Brasil (2017b, p. 12). 

  

Considerando esses e demais critérios que foram ponderados no percurso 

avaliativo das obras didáticas de língua portuguesa, acreditamos pertinente nos 

valermos do resumo de cada coleção prestado pelo Guia 2018, para conhecermos de 

forma sintética e qualitativa cada coleção e então adotarmos aquela que se manifesta 

como sendo a mais plausível de análise no que compete ao assunto Multiletramento 

Literário.  

A análise dos aspectos implícitos do Multiletramento descrita a partir do resumo 

do Guia PNLD encontra-se representada em quadros. Para não tornar cansativa a 

                                                             
58 Disponível em: http://www.fnde.gov.br/pnld-2018/#. Acesso em: 11 mar. 2019. 
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visualização dos onze quadros produzidos, consideramos mais pertinente apresentá-

los no apêndice dessa pesquisa, deixando a consulta facultativa. 

Após a conclusão dos onze quadros referentes aos aspectos do 

Multiletramento Literário identificado nas coleções, elaboramos um gráfico para 

representação do resultado obtido: 

  

Gráfico 2 - Aspectos do Multiletramento Literário em cada Obra Didática 

 
Fonte: Produzido por Maciel (2019), a partir do resumo das coleções avaliadas pelo PNLD 2018 

(BRASIL, 2017b). 
  

Depois de analisado o resumo de cada coleção chegamos ao resultado que a 

obra didática Ser Protagonista foi a que mais apresentou os referidos aspectos do 

Multiletramento Literário. Portanto, a próxima seção estará comprometida com a 

análise mais criteriosa seguida de exemplificações de cada um dos aspectos expostos 

no gráfico anterior.  

  

  

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9 Equilíbrio entre Literatura
Clássica e Vernacular

Leitor Literário

Identidades
Multifacetadas

Trabalho e Cidadania

Ciberespaço

Diversidade de Gêneros

Multimodalidade

Multiculturalismo

Multilinguismo



105 

 

4 MULTILETRAMENTO LITERÁRIO NO LIVRO DIDÁTICO: SER PROTAGONISTA 

  

Nesta parte da pesquisa nos concentraremos nos principais apontamentos do 

Multiletramento Literário presentes no livro didático Ser Protagonista no intuito de que 

nossa investigação possa apreender se o LD do Ensino Médio dedica-se a contribuir 

para a proficiência de um leitor Multiliterário.  

  

4.1 ASPECTOS INICIAIS DA COLEÇÃO SER PROTAGONISTA 

   

A coleção Ser Protagonista em sua Apresentação (destinada aos estudantes) 

demonstra apreciar as características relacionadas aos Multiletramentos. Em suas 

primeiras palavras introduz inquietação similar à proposta pelo GNL referente aos 

desafios que as novas tecnologias trazem ao colocar o indivíduo em contato com um 

“vasto acervo de informações e novos meios de interação e publicação de conteúdos”, 

trazendo os seguintes questionamentos: 

 
Como lidar com tantos dados de forma crítica, sem ser superficial? Como 
transformar a facilidade de acesso aos conteúdos em conhecimentos que 
contribuam para a formação de cidadãos éticos e autônomos? Como nos 
responsabilizar pela criação e publicação de conteúdos? (BARRETO; 
BÁRBARA; BERGAMIN, 2016a, p. 3). 

  

Na sequência confirmam como objetivo da coleção em ajudar os alunos do 

ensino médio “a se tornar um leitor atento do mundo e, com isso, contribuir para 

que” ele “participe ativamente e de maneira construtiva” em nossa sociedade 

(BARRETO; BÁRBARA; BERGAMIN, 2016a, p. 3, grifo nosso).  

A obra segue o modelo de organização prezado por grande parte dos livros 

didáticos de Língua Portuguesa voltada ao ensino médio: Literatura, Linguagem e 

Produção de Texto.  

  

Organograma 3 - Partes que compõem a Coleção Ser Protagonista 

 
Fonte: Barreto, Bárbara e Bergamin (2016a, p. 4). 

Literatura

As unidades de Literatura
proporcionam o contato com 

textos de diferentes 
linguagens, épocas e lugares. 

Para auxiliar as leituras, os 
capítulos apresentam 

conceitos, procedimentos e 
recursos próprios dos estudos 

literários.

Linguagem

As unidades de Linguagem
realizam a revisão crítica dos 
principais temas da tradição 

gramatical, tomando-os como 
ponto de partida para a 

reflexão sobre os usos efetivos 
da língua.

Produção de 
texto

As unidades de Produção de 
texto propõem o estudo de 
grupos de gêneros textuais 

orais e escritos. Cada capítulo 
aborda a leitura e a produção 

de um gênero específico.
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No que se refere especificamente ao componente de Literatura, a obra elucida 

que entrar em contato com as leituras literárias é um meio de estar conectado com 

questões que caracterizam a experiência humana em diferentes épocas e colaboram 

para enriquecer a formação e o repertório cultural dos estudantes (BARRETO; 

BÁRBARA; BERGAMIN, 2016a, p. 3). 

São exibidos quatro pilares que sustentam a coleção: contextualização e 

interdisciplinaridade; compromisso; visão crítica; iniciativa.  

 

Quadro 15 - Pilares da Coleção Ser Protagonista 

Fonte: Barreto, Bárbara e Bergamin (2016a, p. 4). 

  

Como apresentado na seção 2, a contextualização e a interdisciplinaridade são 

aspectos primados pela DCNEM de 1998 e se basearam nos conceitos da psicologia 

desenvolvidos por Piaget e Vigotsky. O LD em questão traz no Manual do Professor 

detalhamentos da importância da interdisciplinaridade, como um norte para a 

formação do aluno do Ensino Médio. Para tanto, baseia-se na Portaria n° 971/2011 

que instituiu o Programa Ensino Médio Inovador (ProEMI) e nos aspectos 

apresentadas por Gérard Fourez que considera a perspectiva interdisciplinar sob duas 

características distintas e complementares: uma de caráter científico e outra de 

caráter social (BARRETO; BÁRBARA; BERGAMIN, 2016a, p. 374). A coleção didática 

Ser Protagonista enfatiza, assim, que uma disciplina não deve ficar restrita em seu 

espaço. É preciso que o LD proporcione aos estudantes serem sujeitos atuantes e 

criadores no processo de construção de conhecimento através dos saberes 

interdisciplinares. E isso se torna materializado, por exemplo, na prática dos seus 

Projetos que objetivam levar o aluno a interagir com a comunidade escolar e 

extraescolar ultrapassando os saberes da disciplina que se propõem a ensinar: 

Esta coleção organiza-se em quatro pilares, cada qual com objetivos próprios.

CONTEXTUALIZAÇÃO E 
INTERDISCIPLINARIDADE

Apresentar conceitos de outros 
campos do conhecimento 

pertinentes ao assunto estudado, 
para que você possa estabelecer 
relações ao ler um texto e ampliar 

seu conhecimento de mundo.

COMPROMISSO

Relacionar o conteúdo 
apresentado a aspectos ligados à 

vida em sociedade, de modo a 
despertar em você a consciência 

sobre seus direitos e deveres 
como cidadão.

VISÃO CRÍTICA

Articular conceitos de determinado 
período literário com assuntos 

referentes ao mundo 
contemporâneo e promover 

reflexão sobre variação linguística, 
para que você possa desenvolver 
uma visão crítica sobre a literatura 

e a língua.

INICIATIVA

Incentivar a atitude proativa e o 
trabalho em grupo para que você e 

os demais colegas possam, por 
meio da realização de projetos, 

aproximar a realidade à vida 
escolar.

As seções e os boxes que se propõem a trabalhar esses eixos estão indicados pelos ícones que os representam. 

Pilares da coleção 
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✔ VOLUME 1 – Sugestão de Projetos: “Mapeamento linguístico da 

comunidade” e “Sarau da cultura Juvenil” 

✔ VOLUME 2: Sugestão de Projetos: “Canal de Vídeos na escola” e “Fórum 

sobre as redes sociais” 

✔ VOLUME 3: Sugestão de Projetos: “Feira de profissões” e 

“Empreendedorismo Juvenil”  

Para legitimar o LD como recurso de apoio essencial à atuação docente, a 

coleção busca proporcionar intimidade entre o professor e o LD, e apesar de dar o 

passo a passo de inúmeras atividades e projetos, o objetivo maior é que o docente se 

sinta um gestor privilegiado para utilizar esse instrumento pedagógico da maneira que 

julgar mais conveniente às especificidades de suas turmas, adequando-se também 

ao que preza o projeto político pedagógico de cada escola (BARRETO; BÁRBARA; 

BERGAMIN, 2016a, p. 356). 

A coleção explicita ainda que utiliza, como norteador de suas propostas de 

aprendizagem, os documentos orientadores da ação docente por nossa pesquisa já 

apresentada na seção 2, ressalvando os PCNEM, os PCN + e, especialmente as 

OCEM/2006. Essa coleção segue o mesmo raciocínio já exposto em nossa pesquisa 

quando salientamos dentre os inúmeros documentos, a importância das OCEM no 

que tange ao ensino da Literatura, por ser o “resultado de um amadurecimento das 

iniciativas anteriores” (BARRETO, BÁRBARA; BERGAMIN, 2016a, p. 356). 

  

Fluxograma 5 - Documentos orientadores utilizados pela coleção “Ser Protagonista” 

 
 Fonte: Maciel (2019). 

  

No Manual do professor a coleção expõe ainda como eixos norteadores de sua 

obra: a) Formação do Leitor Literário; b) Reflexão Linguística; c) Produção de Textos; 

d) Leitura e Compreensão de Textos; e) Variação Linguística; f) Oralidade; g) Projetos; 

e h) Interdisciplinaridade. (BARRETO; BÁRBARA; BERGAMIN, 2016a, p. 359-375). 
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Enfatizaremos algumas das explanações que a coleção fez no tópico 

Formação do leitor literário que é elucidado com maior propriedade na parte de 

Literatura – eixo intrínseco para apreciação dos aspectos do Multiletramento Literário. 

  

4.2 ANÁLISE DA COLEÇÃO SER PROTAGONISTA  

  

Para auxiliar o andamento do trabalho docente, o manual apresenta quadros 

com a visão geral da obra, além de sugestões didáticas e ampliação do repertório. 

Retiraremos os tópicos relacionados à Linguagem e Produção de textos, para expor 

e analisar atentamente algumas peculiaridades da parte de Literatura em cada um 

dos volumes/séries. Vale lembrar que a coleção afirma que o ensino da Literatura será 

conduzido “pelo estudo de textos representativos do cânone literário em língua 

portuguesa”, privilegiando: a leitura de textos literários diversos, com algumas 

traduções de autores estrangeiros não portugueses no volume 1, para no 

prosseguimento dos volumes 2 e 3 realizar um estudo cronológico de textos da 

literatura brasileira e portuguesa (BARRETO; BÁRBARA; BERGAMIN, 2016a, p. 360). 

Começaremos pelos aspectos do Multiletramento Literário vislumbrados em 

algumas atividades do volume 1, para gradativamente analisar os volumes 2 e 3.  

   

4.2.1 Volume 1: Língua Portuguesa para o 1° ano do Ensino Médio 

  

A parte de literatura desenvolveu-se através das cinco primeiras unidades do 

livro que se utilizou de oito capítulos como exposto a seguir: 

 

Quadro 16 - Percepção Geral do volume 1 Ser Protagonista – Literatura 

VOLUME 1 CAPÍTULOS 
ASPECTOS DO MULTILETRAMENTO 

LITERÁRIO 

Unidade 1 
1. Porque ler literatura? 
2. A criação literária 

Multimodalidade 

Unidade 2 
3. Aspectos da linguagem literária 
4. Gêneros literários 

Diversidade de gêneros 

Unidade 3 5. Literatura e Interação O leitor (Multi)Literário 

Unidade 4 
6. Literatura e outras linguagens artísticas 
7. Vertentes da literatura contemporânea 

Desterritorialização e Hibridação 

Unidade 5 
8. Literaturas de um continente em 
movimento 

Dialogismo entre literatura vernacular e 
clássica; 
Novo ethos literário e Multiculturalismo 

Fonte: Produzido por Maciel (2019), a partir de Barreto, Bárbara e Bergamin (2016a). 
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 A literatura abordada no primeiro ano não se apresenta a partir da periodização 

literária conforme costumeiro em outras coleções voltadas para o ensino médio. Na 

verdade, procura romper o esquema tradicional, no momento em que privilegia a 

relação existente entre os textos e o contexto em que se produziram, além de 

estimular a percepção dos recursos da linguagem literária (polissemia, 

intertextualidade, interdiscursividade, verossimilhança, sonoridade, entre outros). 

 Poderemos então verificar que os elementos do Multiletramento Literário 

apontados por nós59 no Organograma 2 podem ser vislumbrados no transcorrer das 

páginas de todos os volumes da coleção Ser Protagonista. Frisaremos alguns desses 

aspectos mais marcantes em determinado capítulo ou unidade com trechos da 

respectiva coleção para melhor exemplificação de cada um dos elementos do 

Multiletramento Literário. Iniciaremos a análise pelo primeiro volume: 

  

4.2.1.1 Multimodalidade 

  

O aspecto da Multimodalidade se destaca como primeira característica do 

Multiletramento literário presente nesta coleção a ser analisada. Assim, se nós 

voltarmos à teoria da multimodalidade, compreenderemos como os modos semióticos 

propiciam o saltar de múltiplas e diversificadas construções de sentidos textuais. Em 

decorrência da riqueza proporcionada pelo texto multimodal, a coleção apostou na 

apresentação de imagens na abertura de todas as cinco unidades temáticas, no intuito 

de sensibilizar o aluno para a percepção das especificidades da literatura e o diálogo 

que ela estabelece com as outras linguagens. Assim obteve-se em cada unidade uma 

introdução do conteúdo por meio da relação entre os textos verbais (escritos) 

ancorados na mobilização de distintas imagens artísticas, incorporando assim a 

multimodalidade: 

  

  

                                                             
59 Os elementos do multiletramento literário apresentados foram: multilinguismo, multiculturalismo, 

multimodalidade, Gêneros impuros (diversidade de gêneros), ciberespaço, trabalho e cidadania, 
identidades multifacetadas, desterritorialização, hibridação, descoleção, novos Ethos. Lembrando 
que tais elementos se inter-relacionam (e estão presentes em toda coleção) e apresentam ainda 
como finalidades: o equilíbrio entre obras da literatura clássica e da literatura vernacular e a 
formação do leitor Multiliterário. 
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Quadro 17 - Multimodalidade Literária na introdução de todas unidades 

 

Unidade 1 – Ao encontro da Literatura:  
Ao apresentar inicialmente a tela Interior metafísico (1917), de Giorgio de 
Chirico ao texto introdutório, procuram representar as múltiplas perspectivas de 
reflexão sobre a tela, de maneira a estabelecer comparação com as sensações 
evocadas também pela literatura quando desafia o leitor a obter inúmeras 
interpretações de um mesmo texto literário. 

 

Unidade 2 – A Linguagem Literária:  

Apresenta a tela O navio de Odisseu (1930-33), de François-Louis Schmied. 
A imagem demonstra uma cena da obra grega Odisseia, de Homero, como 
forma de exemplificar o gênero épico, expandindo-se o conhecimento para as 
demais categorizações clássicas (lírico e dramático) e a diversidade de 
gêneros. 

 

Unidade 3 – A Literatura e o leitor: 

Exibe a tela Elizabeth lendo (1911), de August Macke. A pintura chama 
atenção para a intimidade que se estabelece no momento da leitura entre o 
leitor e o texto. De tal maneira aprofunda os conceitos que colaboram para a 
construção de sentido do texto, e a relação existente entre autor-obra-leitor. 

 

Unidade 4 – A literatura e o mundo contemporâneo:  
Os autores da coleção procuram transmitir o deslocamento das artes na 
contemporaneidade através da imagem do grafite Sem título (2013), grafitado 
por Tinho, que apresenta duas figuras isoladas sobre uma pilha de livros. A 
partir das novas relações de espaço e tempo, as vertentes da literatura antiga 
se encontram com as vertentes contemporâneas, ultrapassando os limites.  

 

Unidade 5 – Panorama das literaturas africanas em língua portuguesa: 
Através da obra Hebo (2014) do artista angolano Hamilton Francisco introduz a 
reflexão sobre memória e identidade que aproximam o contexto de produção 
dos países africanos diante da relação da língua portuguesa como língua oficial, 
em detrimento das línguas nativas que persistem em resistir e reexistir. Na 
contemporaneidade, tal processo se faz representado na literatura e nas demais 
linguagens artísticas. 

Fonte: Produzido por Maciel (2019), a partir de Barreto, Bárbara e Bergamin (2016a). 

  

Devemos ressalvar que a coleção priorizou o contato com textos literários 

diversos em substituição ao estudo formal da literatura, de maneira a utilizar o aspecto 

da multimodalidade como recurso chave atrativo para a aprendizagem literária. Não 
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só na abertura de cada unidade, bem como no capítulo inicial de cada unidade, o LD 

traz na seção Sua Leitura dois textos literários ou um literário e outro texto que utiliza 

uma linguagem artística, como a pintura, a escultura ou a fotografia. Nas palavras dos 

autores: “O apelo visual dessas linguagens artísticas pode ser uma via privilegiada 

para aproximação dos alunos do Ensino Médio à literatura”. (BARRETO; BÁRBARA; 

BERGAMIN, 2016a, p. 360). 

 Como outra exemplificação da multimodalidade citaremos o capítulo 2, 

intitulado por A criação literária, na qual os autores apostaram na organização dos 

vários modos semióticos na conexão entre texto verbal e imagético para a construção 

de sentidos, no intuito de conceituar: a relação entre literatura e realidade; as noções 

de verossimilhança; e a temática de textos ficcionais e não ficcionais. Conforme 

verificaremos na imagem a seguir a coleção utiliza textos verbais, hipertextos e textos 

visuais para favorecer uma leitura mais ativa do estudante, inclusive possibilitando a 

realização de uma leitura não linear: 

 

Figura 7 - Exemplo de multimodalidade no LD 

 
Fonte: Barreto, Bárbara e Bergamin (2016a, p. 26-27). 

 

A pintura Guernica, do espanhol Pablo Picasso, serviu para exemplificar a ideia 

segundo a qual a pintura, assim como a literatura, cria modos para representação da 

realidade. A imagem representa a destruição da cidade de Guernica ocasionada pelo 
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bombardeio de 1937. Mesmo não representando o episódio de forma fidedigna, o 

pintor compõe a cena a partir de sua visão mais subjetiva, aliando-se a pessoalidade 

de sua produção com os principais traços da corrente artística denominada por 

cubismo. 

Na sequência o poema A Rosa de Hiroxima de Vinicius de Moraes é utilizado 

como exemplificação da arte poética literária simulando outro fato histórico; e a tirinha 

de Gonsales auxilia como uma boa ilustração do sentido de verossimilhança para 

explicitar a coerência do que é possível ocorrer no universo ficcional. Em um breve 

espaço de duas páginas há a aproximação entre textos verbais e multimodais. 

Acrescentamos ainda a aproximação entre música e poema apresentada pelo boxe 

Ouça, ao sugerir o LP de 1973 Secos e Molhados que musicou o poema A Rosa de 

Hiroxima e outros poemas diversos. 

Quando a aprendizagem literária se dispõe a trabalhar por meio da 

multimodalidade, automaticamente se envolve de muitos aspectos essenciais ao 

Multiletramento literário, como a diversidade de gêneros, a hibridação e outros que 

tomaremos como exemplos no decorrer da pesquisa. 

  

4.2.1.2 Diversidade de gêneros 

  

Ao abordar A linguagem literária nos capítulos 3 e 4 da Unidade 2, a coleção 

procura apresentar os aspectos formais do poema e da prosa. Depois de explorar a 

categorização clássica dos gêneros literários (lírico, épico e dramático) amplia o leque 

da diversidade de gêneros correspondentes a expressão literária, enfatizando o 

conhecimento das epopeias cotidianas, como romance, novela, conto e crônica. A 

respeito disso a coleção afirmara no início do capítulo 3 que: 

 
A literatura está presente no cotidiano de diversas maneiras. O ato de contar 
um caso ou uma anedota, o hábito de assistir a filmes, seriados e novelas e 
a prática de inventar uma história para uma criança são formas de contato 
com o universo da imaginação e da ficção.  
(...), a literatura é também objeto de estudo nas escolas e nas universidades, 
podendo ser abordada por diferentes perspectivas. (BARRETO; 
BÁRBARA; BERGAMIN, 2016a, p. 40, grifo nosso). 

 

Podemos induzir que as diferentes perspectivas de abordagem literária são 

possíveis por causa da vasta produção artística e a popularização dos gêneros que 

exigiu uma ruptura com a categorização clássica. Assim os três gêneros (lírico, épico 
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e dramático) tornaram-se há muito tempo insuficiente para abarcar as muitas 

transformações das produções literárias. Conforme as palavras dos autores da 

coleção: “[...] não bastasse essa pluralidade de gêneros, em alguns casos sendo difícil 

precisar a que gênero pertence um determinado texto, tamanho o intercâmbio de 

elementos formais nele presentes” (BARRETO; BÁRBARA; BERGAMIN, 2016a, p. 

62, grifo nosso). 

Como ilustração dessa diversidade de gêneros e processo de hibridação 

transcrevemos um trecho da obra Um romance de geração de Sérgio Sant’Anna, visto 

que, apesar de ser um romance, apresenta a estrutura de uma peça de teatro 

conforme evidenciam as rubricas presentes no texto:  

 
Figura 8 - Exemplo de diversidade de gêneros e hibridação exposto pelo LD 

 
Fonte: Barreto, Bárbara e Bergamin (2016a, p. 62). 

  

 Já no capítulo 7 ao abordar as Vertentes da literatura contemporânea, a 

coleção se preocupa em acrescentar as mudanças significativas que contribuíram 

para a democratização do acesso à literatura, como “o aumento do número de 

editoras, a produção de livros digitais e ampliação do acesso gratuito ao livro, 

propiciados pelas tecnologias (...)” (BARRETO; BÁRBARA; BERGAMIN, 2016a, p. 

104).  

Tais modificações resultaram em uma nova relação entre livro, leitor e autor, e 

consequentemente a tendência de produção de novos gêneros, como os blogs, 

videoblogs e facebook, conseguiram aproximar autores e leitores através dos 

compartilhamentos e dos comentários que o ciberespaço proporciona. O novo 

contexto permite afirmar que o leitor se torna “cada vez mais ativo e participativo no 

universo literário” (BARRETO; BÁRBARA; BERGAMIN, 2016a, p. 104) quando 

publica, por exemplo, os fanfictions (narrativas recriadas por fãs).  
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4.2.1.3 O leitor (multi)literário 

 

O capítulo 5, Literatura e Interação, reforça o quanto é importante a relação 

entre as palavras e o universo subjetivo do leitor para a construção de sentido do texto 

e o próprio edificar do leitor literário. Para melhor compreensão do assunto oferece 

uma reflexão de Milton Hatoun que afirma que a construção de sentido do texto está 

interligada com a busca pelos significados que o leitor pode achar ou mesmo criar: 

“Um bom leitor reescreve o livro com a imaginação de um escritor” (HATOUN apud 

BARRETO; BÁRBARA; BERGAMIN, 2016a, p. 107). 

Para salientar esse tópico a seção Ferramentas de leitura apresenta o 

estudioso contemporâneo Zygmund Bauman60, que ao discutir a formação da 

identidade humana em meio ao processo de mutabilidade em que vivemos nos dias 

de hoje, relaciona tais transformações ao processo de formação do leitor literário, 

condizente ao que propomos nessa pesquisa: 

 
[...] a identidade de um texto encontra-se intimamente ligada a relação entre 
texto e leitor: como o leitor muda (sua identidade vive em constate 
transformação), o sentido do texto também muda, vindo a integrar 
significados novos que passam a ser notados pelo leitor a cada nova leitura. 
(BARRETO; BÁRBARA; BERGAMIN, 2016a, p. 82). 

  

Apesar dos autores da coleção denominar apenas como leitor literário, nossa 

pesquisa acredita que a intenção da coleção já está projetando o que denominamos 

por leitor multiliterário, visto que a atenção vai muito além das obras literárias 

impressas. Os três volumes demonstram uma vigilância acentuada quanto ao 

incremento das novas tecnologias que resultam na expansão das fronteiras dos 

gêneros literários. Portanto, quando a obra literária passa a incorporar outras múltiplas 

linguagens (vídeos, filmes, áudios, links, sites), no intuito de criar novos efeitos de 

sentidos, sua compreensão só poderá ser alcançada por um leitor que consiga 

compreender esse intercâmbio de linguagens, ou seja, só será possível através de 

um leitor multiliterário. 

 A coleção em determinadas atividades volta a reflexão sobre a formação do 

leitor para o próprio estudante, conforme podemos verificar no exemplo da seção O 

que você pensa disto?: 

 

                                                             
60 A coleção Ser Protagonista oferece nessa seção trechos da entrevista Identidade do sociólogo Z. 

Bauman, realizada por Benedetto Vecchi e traduzida por Carlos Alberto Medeiros (2005). 
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Figura 9 - Autorreflexão sobre a formação do leitor 

 
Fonte: Barreto, Bárbara e Bergamin (2016a, p. 81). 

  

A formação do leitor literário é mediada pelas inúmeras sugestões de obras que 

a coleção tem a preocupação de oferecer promovendo um trabalho intertextual com 

os conceitos e temas abordados nos textos dos capítulos. A grande finalidade é 

estimular os alunos à leitura integral das obras sugeridas: 

 

Figura 10 - Boxe Leia – sugestões de leitura integral 

 

 

Fonte: Barreto, Bárbara e Bergamin (2016a, p. 76 e 247). 

 

É importante esclarecer que a segunda sugestão de leitura foi retirada 

intencionalmente da parte de estudo das Linguagem, no intuito de comprovar que a 

preocupação com a formação do leitor (multi)literário está presente também nas 



116 

 

partes destinadas à Linguagem e Produção de Textos que não fazem parte de nossa 

análise. 

A coleção também apresenta no Manual do Professor Leituras complementares 

para subsidiar a prática em sala. No volume 1 traz um texto da professora francesa 

Annie Rouxel que propõe um aprendizado de leitura literária centrado no leitor: 

 
[...], é necessário instituir alunos, sujeitos leitores, o que significa renunciar, 
na sala de aula, ao conforto de um sentido acadêmico, conveniente, 
“objetivado”, para enganjar alunos na aventura interpretativa, com seus 
riscos, suas instabilidades, suas contradições, suas surpresas, suas 
descobertas, mas também seus sucessos. A leitura literária, assim pensada, 
se apoia nas experiências de leituras particulares dos alunos pelos quais o 
texto toma vida e significado. (ROUXEL, Annie, 2014, p. 20-24, apud 
BARRETO; BÁRBARA; BERGAMIN, 2016a, p. 397-398). 

  

No manual do professor há também a sugestão de obras para efetivar a 

Articulação entre o LD e o acervo PNBE (Programa Nacional Biblioteca na Escola). 

Verificamos assim, a proporção de interesse dos autores na formação leitora e 

enriquecimento do repertório dos alunos, a partir do momento que procura transcrever 

aos professores propostas indicando a Unidade, Capítulo e Página do LD que pode 

estar se relacionando com algumas das obras distribuídas pelo Programa. Conforme 

verificaremos na ilustração a seguir, a sugestão de leitura se assemelha à sequência 

expandida proposta por Cosson (2016): 

  

Figura 11 - Articulação entre o LD e o acervo PNBE 

 
Fonte: Barreto, Bárbara e Bergamin (2016a, p. 403). 
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4.2.1.4 Desterritorialização e a hibridação 

  

É possível visualizar os aspectos de desterritorialização e hibridação 

literária no transcorrer de todos os três volumes, mas o volume 1 tem maior destaque 

ao dispor o capítulo 6 sobre a Literatura e outras Linguagens Artísticas. A respeito 

disso a coleção afirmara que: 

 
Durante o século XX, um processo de diluição dos limites rígidos entre as 
diferentes linguagens artísticas, além de promover uma série de 
correspondência entre as obras incentivou o surgimento de gêneros híbridos, 
que misturam palavras, imagens, sons e gestos (BARRETO, BÁRBARA; 
BERGAMIN, 2016a, p. 88). 

 

Para demarcar que o diálogo estabelecido entre a literatura e outras 

manifestações artísticas se transformou ao longo da história, o capítulo traz vários 

exemplos de obras que se aproximam, se distanciam e se complementam nesse 

processo de transposição do fazer literário através do encontro entre: 

1. Literatura e cinema: Na seção Sua Leitura apresenta o início do romance 

Memórias póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, comparando-o 

com o trecho inicial do roteiro do filme baseado nesse livro. 

2. Literatura e Histórias em quadrinhos (arte sequencial): aborda a origem 

das HQ até alcançar as adaptações da literatura (universal e brasileira) para 

a linguagem dos quadrinhos. Traz como exemplos: a produção de Angelo 

Abu, Macunaíma em Quadrinhos (versão em HQ do romance Macunaíma 

de Mário de Andrade) e a primeira página da HQ de Dom Quixote, de Caco 

Galhardo para percepção das diferenças com relação a um trecho do 

romance de Dom Quixote de La Mancha, de Miguel de Cervantes. 

3. Literatura e artes visuais: 

a) Pintura: expõe as semelhanças entre o literário e o pictórico através do 

poema Ícaro (2) de Ana Martins Marques e a pintura A queda de Ícaro de 

Pieter Bruegel. 

b) Palavra-coisa: traz exemplos em que a imagem é incorporada ao texto para 

produção de sentidos, sendo um campo explorado ao máximo pelo 

Concretismo. 

c) Artes plásticas: apresenta o poema-escultura Infinitozinho (2003) de 

Arnaldo Antunes. 
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4. Literatura e música: Esclarece a antiga relação existente entre a literatura 

e a música. A base de afinidade entre ambas está na musicalidade na qual 

são construídas com base em recursos poéticos, como rimas alternadas, 

redondilhas maior, as aliterações e assonâncias, e a repetição sistemática 

de um verso (refrão). Para comprovar que a relação entre poesia e música 

se sustenta por um processo simultâneo de criatividade entre elementos 

musicais e textuais, O LD traz na seção Sua Leitura a letra de rap Casa, de 

autoria de Emicida e a letra da canção Filosofia de Noel Rosa. 

5. Literatura e internet: Ao ressalvar o advento da internet com as novas 

experiências envolvendo poemas (visuais, sonoros e cinéticos), apresenta-

se o site para conhecimento dos ciberpoemas de Sérgio Capparelli como 

um espaço moderno que dispõe de poemas visuais e interativos.  

 Portanto quando há um grande processo de hibridação entre os gêneros e as 

linguagens artísticas nossa pesquisa conceitua como desterritorialização do literário, 

visto que não é mais possível analisar o literário isoladamente, ou tomá-lo 

isoladamente como uma obra intacta no seu espaço e tempo de produção. Os autores 

da coleção analisada mencionam fenômeno semelhante, denominando-o como 

“trânsito entre os gêneros” que podem “resultar em um interessante intercâmbio de 

linguagens” (BARRETO, BÁRBARA, BERGAMIN, 2016a, p. 115) e apresentam um 

fragmento do romance Luxúria (2015), de Fernando Bonassi, que ao empregar 

descrições breves e diretas, além de utilizar verbos no presente, traz a narrativa 

textual semelhante às rubricas de um espetáculo teatral ou às instruções de um roteiro 

de cinema.  

A desterritorialização literária não acontece somente com relação às impurezas 

dos gêneros e as articulações vivenciadas entre o literário e as demais linguagens. É 

possível transgredir a barreira do literário através das novas condições produzidas 

pela sociedade pós-moderna. Assim, na seção Ferramentas de Leitura, com auxílio 

de reflexões dos fragmentos do texto do geógrafo David Harvey que tematiza a 

flexibilização do espaço e do tempo pós-moderno (BARRETO; BÁRBARA; 

BERGAMIN, 2016a, p. 118), a coleção esclarece a transformação também ocorrida 

no quesito autor que antes era apresentado como elemento de estabilidade e 

centralidade das obras. Hoje, há momentos em que o leitor também participa do 

processo de produção literária, pois os artefatos digitais permitem ao leitor um espaço 

de participação e autoria, com a distância de um clique. A literatura, quando abrange 
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o universo digital, recria a noção de autoria que detinha o poder de controle e 

circulação dos textos, pois oferece a oportunidade para os estudantes serem não 

apenas leitores, mas também escritores desses novos gêneros digitais que estão 

presentes na Web. 

Igualmente a seção Repertório exemplifica com nitidez o ultrapassar das 

barreiras do espaço literário ao falar sobre as performances, os happenings e as 

intervenções literárias. 

 

Figura 12 - Ações artísticas efêmeras: Exemplo de desterritorialização 

 
Fonte: Barreto, Bárbara e Bergamin (2016a, p. 115). 

  

O Multiletramento Literário tem a vantagem de reconhecer os multiespaços 

(físico, impresso, digital) que podem abarcar a composição da literatura, imergindo os 

estudantes em um universo de leitura multifacetada pelas estratégias estéticas e 

singulares.  

  

4.2.1.5 Equilíbrio entre literatura vernacular e literatura clássica: um novo ethos 

  

Desde meados do século XIX, foi perdendo-se o rito de que um texto para ser 

considerado bom deveria seguir as formas e os temas pré-estabelecidos pela tradição 

literária. Assim a produção contemporânea ampliasse com o destaque para a 

liberdade e a originalidade, contudo tornando-se possível verificar que o 

reconhecimento de artistas contemporâneos pode ocorrer pela reinvenção de formas 

tradicionais, ou mesmo na mescla entre erudito e popular no momento de compor 

seus textos. 

 A coleção traz muitos exemplos de ênfase para o diálogo entre o clássico e o 

vernacular, especialmente no volume 1. No primeiro capítulo, ao abordar sobre o 
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direito da literatura, os autores da coleção baseiam-se nas ideias do crítico literário 

Antonio Candido para reafirmar que: 

  
[...] o direito à literatura não deve se limitar à divulgação, à circulação e ao 
reconhecimento de obras eleitas por especialistas como as “mais 
importantes” do ponto de vista estético. Outras manifestações literárias 
podem e devem ser lidas. (CÂNDIDO apud BARRETO; BÁRBARA; 
BERGAMIN, 2016a, p. 25). 

   

Para complementação dessa reflexão o LD expõe a apresentação do livro 

Cooperifa61, antropofagia periférica, de Sérgio Vaz: 

 

Figura 13 - Dialogismo entre a Literatura Clássica e a Marginal 

 
Fonte: Barreto, Bárbara e Bergamin (2016a, p. 25). 

  

Diante do novo olhar para delimitação do que é literatura, percebemos o nascer 

de um Novo Ethos literário que proporciona uma “concorrência” mais justa pelo 

espaço literário, considerando a liberdade para a experimentação da linguagem 

literária, em criar, recriar, mesclar o erudito e o popular. Igualmente permite a liberdade 

para muitos serem criador e expor suas produções nas diversas plataformas 

sustentadas pelo ciberespaço. 

Vale lembrar que devido às múltiplas referências abrangidas pelas produções 

atuais, torna-se difícil a organização com base em movimentos estéticos rigorosos 

conforme a organização histórica que se fazia nos percursos literários anteriores.  

                                                             
61 Trata-se do Sarau da Cooperifa, um movimento cultural nascido desde 2001 na periferia de São 

Paulo, que se propõe a promover eventos literários para incentivar a leitura e a criação poética 
(BARRETO; BÁRBARA; BERGAMIN, 2016a, p. 25). 
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Dentre os inúmeros exemplos da democratização de textos mais 

descontraídas, divergentes do que é proposto pela tradição, exporemos o fragmento 

da crônica do jornalista e escritor cearense Xico Sá (1962-) e o poema Rilke Shake 

de Angélica Freitas (1973-): 

 

Figura 14 - Livre diálogo entre a tradição e o novo 

 

 
Fonte: Compilado por Maciel (2019), a partir de Barreto, Bárbara, Bergamin (2016a, p. 110 e 113). 
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4.2.1.6 Multiculturalismo literário 

 

Sobre o aspecto do multiculturalismo acreditamos que o volume 1 da coleção 

se destaca pela heterogeneidade62 de texto representativos da diversidade cultural 

brasileira e demais países. Destacamos a unidade 5 por expor um Panorama das 

Literaturas africanas em língua Portuguesa, promovendo uma aproximação entre 

outras literaturas de língua portuguesa, enfatizando-se a necessidade de desfazer 

estereótipos deixados como herança da colonização portuguesa não apenas no 

Brasil, mas nos demais países que resistem fortemente à dominação europeia através 

de suas produções artísticas e literárias. A coleção reserva assim um capítulo para 

falar sobre a formação da literatura africana em língua portuguesa, cumprindo a 

obrigatoriedade do estudo da história e da cultura afro-brasileira e africana no currículo 

escolar da Educação Básica (Lei nº 10.639/2003). Destacamos os seguintes 

escritores apresentados por essa coleção: 

 ➣ Literatura angolana: Agostinho Neto, António Jacinto, Ana Paula Tavares, 

Viriato da Cruz e Manuel Rui (poesia); José Luandino Vieira, Ondjaki, José Eduardo 

Agualusa e Artur Maurício Pestana dos Santos - Pepetela (prosa). 

➣ Literatura em Moçambique: Albino Magaia, José Craveirinha (poesia); Mia 

Couto (prosa) 

➣Literatura em Cabo Verde: Amilcar Cabral, Eugénio Tavares, Jorge 

Barbosa, Manuel Lopes, Mário Fonseca, Pedro Cardoso, Agnaldo Fonseca (poesia).  

Como exemplificação de multiculturalismo optamos pelo trecho da obra de Mia 

Couto, que apresenta temas da cultura pós-colonial, como a afirmação de identidade, 

dividida entre conservar os vínculos com o passado ou assumir valores da sociedade 

moderna. Conforme vemos no trecho seguinte um passado imemorial representado 

pelos serviços de curandeiro e troca de animais para obtenção de itens básicos, está 

atrelado com os tempos de globalização em que a comunicação se realiza por 

aparelho celular e anúncios em canais de televisão (BARRETO; BÁRBARA; 

BERGAMIN, 2016a, p. 133): 

 

  

                                                             
62 Vale lembrar que nos demais volumes (2 e 3) a exposição da literatura afro brasileira decai 

consideravelmente, talvez em decorrência da coleção retomar a prática de periodização literária. 
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Figura 15 – Mia Couto: Multiculturalismo e afirmação de identidade 

 
Fonte: Barreto, Bárbara e Bergamin (2016a, p. 133). 

 

A coleção se preocupa em abordar as afinidades entre a literatura produzida 

no Brasil e em outros países africanos de língua portuguesa, como se pode verificar 

na secção Entre textos, na qual se destaca as relações entre as obras de Guimarães 

Rosa e Mia Couto, ao apresentar trechos de Grande Sertão: Veredas. São 

apresentados como ponto em comum entre a obra dos dois autores: o resgate da 

tradição oral, a representação da memória coletiva, a capacidade de exploração da 

linguagem estética, e ainda a semelhança geográfica e social entre o sertão mineiro 

e as savanas moçambicanas (BARRETO; BÁRBARA; BERGAMIN, 2016a, p. 142). 

Contudo é bom frisar que o Guia PNLD fizera uma crítica a coleção Ser 

Protagonista referente ao aspecto do Multiculturalismo: “No conjunto dos textos, 

verifica-se que a heterogeneidade sociocultural brasileira é retratada de forma 

considerável, apesar da ênfase conferida à região Sudeste” (MINISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO, 2017, p. 26). A respeito disso notamos a ausência de textos 

representativos da cultura indígena. Nesse primeiro volume analisado, apenas 

detectamos na seção Entre Textos a explicação referente às narrativas indígenas ao 
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lado do texto A humanidade desce a terra, de autoria da antropóloga Betty Mindlin 

(deixando a coleção a desejar na contemplação de textos de autoria indígenas). 

 

Figura 16 - Texto de representação indígena 

 
 Fonte: Barreto, Bárbara e Bergamin (2016a, p. 69). 

  

4.2.2 Volume 2: Língua Portuguesa para o 2° ano do Ensino Médio 

  

O LD destinado ao 2° ano, desenvolveu o estudo literário através das três 

primeiras unidades do livro que se utilizou de dez capítulos conforme aponta o quadro 

seguinte: 
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Quadro 18 - Percepção Geral dos aspectos do Multiletramento literário - Volume 2 

VOLUME 2 CAPÍTULOS 
ASPECTOS DO 

MULTILETRAMENTO LITERÁRIO 

Unidade 1 
1. Da Idade Média aos prenúncios do 
Renascimento 

Ciberespaço 
Trabalho e cidadania 

2. O espírito clássico e o Barroco 

Unidade 2 

3. As origens do Romantismo 
Dialogismo entre clássico e 
vernacular 
Ciberespaço 
Trabalho e cidadania 

4. O Romantismo em Portugal 

5. Romantismo no Brasil: aspectos gerais 

6. O Romantismo no Brasil: Poesia 

7. O Romantismo no Brasil: Prosa 

Unidade 3 
8. O Realismo 

Trabalho e cidadania 
Ciberespaço 

9. O Realismo no Brasil 

10. O Naturalismo 

Fonte: Produzido por Maciel (2019), a partir de Barreto, Bárbara e Bergamin (2016b). 

 

A partir desse volume, a coleção Ser Protagonista retoma as práticas 

tradicionais de categorização literária, mas nem por isso a presença do 

multiletramento literário passou imperceptível. É possível perceber o esforço dos 

autores em oferecer suplementos literários através dos boxes, das seções e das dicas 

complementares oferecidas no Manual do Professor, conforme veremos a seguir: 

  

4.2.2.1 Ciberespaço 

  

Destacamos na coleção Ser Protagonista o quesito ciberespaço como 

característica presente nos três volumes, entretanto achamos por bem utilizar o 

volume 2 como exemplificação.  

Sabemos que nos dias atuais é impossível o LD obter a atração do estudante 

se não estiver contido no material pedagógico um conjunto de recursos audiovisuais. 

Os boxes da coleção se destacam por sugerirem dicas de músicas, sites, livros e 

filmes que possibilitam a consulta e consequente obtenção de informação:  

 

Figura 17 - Sistematização dos boxes 

 
Fonte: Barreto, Bárbara e Bergamin (2016b, p. 6). 
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Uma nova relação de tempo e espaço supera a antiga forma de utilização 

monótona dos manuais didáticos, tornando o ensino aprendizagem um momento de 

compartilhamentos para a construção de uma inteligência coletiva já apontada em 

estudos como o do escritor Pierre Lévy (2015, p. 29, grifo do autor): “[...] uma 

inteligência distribuída por toda parte, incessantemente valorizada, coordenada em 

tempo real, que resulta em uma mobilização efetiva das competências”. 

Abaixo algumas das sugestões oferecidas pela coleção: 

 

Quadro 19 - Sugestões que perpassam o ciberespaço 
TÍTULOS 

DOS BOXES 
SUGESTÕES DA COLEÇÃO QUE PERPASSAM O CIBERESPAÇO 

Ouça 
Transa, de Caetano Veloso. Rio de Janeiro: Phonogram, 1972. 1 Disco, Faixa 3. 
Lobo de Mesquita. Música barroca brasileira. 

Navegue 
Portal Martin Codax. Disponível em: http://linkte.me/vv9cp  
Site oficial de Machado de Assis. Disponível em: http://linkte.me/yqt8z 

Leia 

Poemas escolhidos de Gregório de Matos, seleção e prefácio de José Miguel 
Winisk. São Paulo: Companhia das Letras, 2011. 
Poesia Indianista, de Gonçalves Dias. São Paulo: Martins Fontes, 2002. 
Navio Negreiro, de Castro Alves. São Paulo: Saraiva, 2007. 
O berço da desigualdade. De Sebastião Salgado e Cristovam Buarque. Brasília: 
Unesco, 2005. 

Assista 

Cruzada. Direção de Ridley Scott, EUA, 2005, 144 min. 
Gregório de Mattos. Direção de Ana Carolina Soares. Brasil, 2002, 66 min. 
Lutero. Direção de Eric Till, Alemanha, 2003, 124 min. 
Um amor de perdição. Direção de Mário Barroso, Portugal, 2008, 81 min. 
Avatar. Direção de James Cameron, EUA, 2009, 162 min. 
Primo Basílio. Direção de Daniel Filho, Brasil, 2007, 106 min. 

Fonte: Produzido por Maciel (2019), a partir de Barreto, Bárbara, Bergamin (2016b). 

 

Sem dúvida o ciberespaço literário projeta um novo delinear do ensino da 

literatura que se produz com a junção de materiais impresso e digital, e resulta em 

novas formulações de pensamentos. Se a cultura em rede é um espaço que 

prossegue em crescimento, é inevitável que não consigamos delimitar sua forma e 

seu ambiente, mas é possível perceber que o ciberespaço permite a 

desterritorialização e novas demarcações de territórios multiliterários.  

  

4.2.2.2 Dialogismo entre obras 

  

Um bom exemplo de dialogismo entre a tradição e o moderno pode ser 

exemplificada através do capítulo 4, da Unidade 2 que se abordou sobre o contexto 

de produção do Romantismo em Portugal utilizando textos verbais e imagéticos 

(multimodalidade). 

http://linkte.me/yqt8z
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Ao apresentar as novelas passionais de Castelo Branco, enfatizando a sua 

novela mais célebre Amor de Perdição, a coleção estabeleceu um dialogismo literário 

entre linguagens artísticas diversas, pois além de apresentar trechos do livro, trouxe 

como sugestão o filme Um amor de perdição sob direção de Mário Barroso, e ainda 

conseguiu viajar no tempo é trazer o drama semelhante vividos na peça Romeu e 

Julieta de William Shakespeare. A atividade propôs, ainda ao estudante, pensar sobre 

quais circunstâncias na atualidade impediriam a realização do amor entre as pessoas. 

 

Figura 18 - Dialogismo entre obras e linguagens artísticas diversas 

 
Fonte: Compilado por Maciel (2019), a partir de Barreto, Bárbara e Bergamin (2016b, p. 71-73). 
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 Outro exemplo bastante louvável de dialogismo entre obras ocorre na 

apresentação comparativa entre o romancista Machado de Assis com Shakespeare. 

Assim explicou-se brevemente a relação em comum entre o livro Dom Casmurro e a 

peça teatral Otelo através da Seção Repertório. Um trecho de cada obra foi 

reproduzido na seção Entre Textos e na sequência, questionário interpretativo 

abordando a intertextualidade entre as obras: 

 

Figura 19 - Questões reconhecendo o dialogismo entre as obras 

 
 Fonte: Barreto, Bárbara e Bergamin (2016b, p. 121). 

  

Em outra oportunidade a coleção Ser Protagonista optou pela abordagem 

dialógica entre a literatura e o filme. Assim, o capítulo sobre Romantismo em Prosa 

expõe a figura de José de Alencar, destacando seu trabalho para o indianismo literário 

do século XIX, e simultaneamente estabelecendo intertextualidade com o filme 

Avatar: 

              Figura 20 - Dialogismo entre José de Alencar e o filme Avatar 

 
Fonte: Barreto, Bárbara, Bergamin (2016b, p. 91). 
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4.2.2.3 Trabalho e cidadania 

   

Nos três volumes da coleção consta-se o boxe Ação e Cidadania que busca 

articular o conteúdo apresentado nos capítulos com o aspecto relacionado aos direitos 

e deveres dos cidadãos, priorizando questões de valores. O compromisso assumido 

com essa prática é despertar a consciência do estudante para a responsabilidade e 

prepará-lo eticamente para o mundo do trabalho por meio da influência mútua entre a 

vivência real e a representação das obras literárias. 

A seguir apontamos alguns exemplos da contribuição literária para o trabalho e 

a cidadania do estudante do ensino médio: 

● Indianismo de José de Alencar e identidade nacional: os indígenas no 

romantismo até os censos demográficos atuais (p. 93); 

● Obra O Crime do Padre Amaro: A questão do aborto (p. 112); 

● Conto “pai contra mãe” de Machado de Assis (p. 122): trabalho escravo e 

violações dos direitos humanos. 

 

Figura 21 - Exemplificação da seção Ação e Cidadania 

 
 Fonte: Barreto, Bárbara e Bergamin (2016b, p. 112). 

  

Outra seção do livro que também dinamiza literatura com a cidadania do 

estudante é intitulada por O que você pensa disso? A seção propõe levar o aluno a 

pensar criticamente articulando conceitos de determinados períodos literário com 

assuntos similares ao do seu cotidiano. Além de incentivar a oralidade, pode 

proporcionar a reflexão em grupo ou uma oportunidade para escrever sobre assuntos 

contemporâneos: 

● Teatro de Gil Vicente/Desvios éticos (p. 25); 
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● Gregório de Matos/Corrupção política/ charge (p. 55); 

● Autores românticos/ Exotismo e grandiosidade da natureza brasileira (p. 77); 

● Castro Alves/ Lei Áurea/ Racismo atualmente (p. 89);  

● Os saraus do séc. XIX/ O Sarau da Cooperifa (p. 99); 

● Realismo – Participação política de seus artistas/ Como os artistas 

contribuem atualmente? (p. 115); 

● Contradições entre discurso e prática da elite brasileira do século XIX/ 

contradições da prática na atualidade (p. 125); 

● Naturalismo com temas sobre a homoafetividade/ Preconceito contra a 

comunidade LGBT (p. 131). 

 

Figura 22 - Ilustração da seção O que você pensa disto? 

 
Fonte: Barreto, Bárbara e Bergamin (2016b, p. 55). 

  

4.2.3 Volume 3: Língua Portuguesa para o 3° ano do Ensino Médio 

  

A parte de literatura desenvolveu-se através das cinco primeiras unidades do 

livro que se estendeu por dezessete capítulos, tendo em vista a necessidade de 

contemplação de um número maior de escritores representativo de cada fase da 

estética modernista na literatura brasileira. A seguir quadro ilustrativo: 

 

 

 

 

 

 

 

 



131 

 

 Quadro 20 - Percepção Geral dos aspectos do Multiletramento literário - Volume 3 

Volume 3 CAPÍTULOS 
ASPECTOS DO 

MULTILETRAMENTO LITERÁRIO 

Unidade 1 
1. Belle Époque Tropical 
2. Pré-Modernismo: Retrato do Brasil 

Multilinguismo e 
Multiculturalismo 

Unidade 2 

3. As vanguardas europeias: diálogos 
modernos 
4. O Modernismo em Portugal: novidades 
artísticas e ecos do passado 

Descoleção 
Desterritorialização 

Unidade 3 
5. A primeira fase do Modernismo: autonomia 
artística 
6. Mário, Oswald e Bandeira: ousadia literária 

Literatura Moderna Dispersa: Os 
múltiplos Aspectos do 

Multiletramento Literário 

Unidade 4 

7. A segunda fase do Modernismo: urgências 
sociais 
8. O nordeste visitado 
9. O ciclo Sul 
10. Carlos Drummond: o eu e o mundo 
11. Murilo Mendes e Jorge de Lima: novidades 
da poesia religiosa 
12. Cecília e Vinícius: reflexões sobre a 
experiência humana. 

Literatura moderna dispersa: os 
múltiplos aspectos do 

multiletramento literário. 

Unidade 5 

13. A terceira fase do modernismo 
14. João Guimarães Rosa: o universal nascido 
do regional 
15. Clarice Lispector: a iluminação do 
cotidiano 
16. João Cabral de Melo Neto: a arquitetura da 
linguagem 
17. A literatura brasileira entre os anos 50 e 70 

Literatura Moderna Dispersa: Os 
múltiplos aspectos do 

multiletramento literário. 

Fonte: Produzido por Maciel (2019), a partir de Barreto, Bárbara e Bergamin (2016c).  

  

4.2.3.1 Multilinguismo e Multiculturalismo 

  

A coleção inicia com a abordagem do contexto de produção literária da Belle 

Époque e sobre o sistema literário do Parnasianismo e Simbolismo. Assim ao 

transcrever a obsessão pela forma, pela gramática e pela ornamentação dos poetas 

parnasianos, abordou no simbolismo características como o subjetivismo, o espiritual 

e o sinestésico, destacando a figura do poeta Cruz e Souza e colocando-o como o 

exemplo prático de racismo, visto que o não reconhecimento enquanto escritor 

simbolista para a sociedade do século XIX se deu principalmente em virtude de o 

escritor ser negro. Trazendo para o contexto atual, a vida real do poeta simbolista 

serviu para despertar uma problematização sobre o racismo e o sistema de cotas nas 

universidades, sendo uma boa atividade pedagógica para reflexão da importância das 

ações afirmativas:  
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Figura 23 - Atividade desenvolvendo o multiculturalismo literário 

  
Fonte: Barreto, Bárbara e Bergamin (2016c, p. 25). 

 

A atividade demonstrada anteriormente serve para comprovar que os autores 

do LD não perdem oportunidades para desenvolver atividades que estimulem a 

reflexão de temas sobre ética e cidadania. Isso contribui para desenvolver o 

reconhecimento do respeito a pluralidade de culturas e línguas existentes. Assim, 

através do literário procura-se reconhecer no multiculturalismo o alicerce para ações 

afirmativas e antidiscriminatórias, em prol da prática constante do interculturalismo 

(interação pacífica entre diferentes culturas). 

Já quanto ao pré-modernismo, mesmo não se constituindo uma escola literária, 

apresenta-se como um novo momento da literatura brasileira que substituiria a visão 

nacionalista ufanista anterior, para representar um olhar mais atento das questões 

nacionais. Assim, as obras pré-modernistas foram oportunas para abordar a rica 

diversidade linguística e cultural do Brasil, ao transmitir com êxito as características 

da realidade brasileira, como: 

✔ os contrastes do Brasil Republicano;  

✔ o sertão nordestino (Euclides da Cunha);  

✔ os caboclos interioranos (Monteiro Lobato) e  

✔ os subúrbios (Lima Barreto).  

Ao propor inúmeros conceitos, tanto do campo das ciências humanas como da 

teoria literária, a seção Ferramenta de Leitura serviu de exemplo para a abordagem 

dos múltiplos aspectos linguísticos e culturais. Essa seção que vem ao término de 

cada unidade do LD, serve como um recurso para o trabalho interdisciplinar, 

colaborando para a ampliação do saber do estudante. 

Utilizaremos como exemplo a seção A ferramenta de leitura que trouxe o texto 

A questão das raças na literatura pré-modernista. O texto realizou uma breve 
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apresentação do artigo do Sociólogo Renato Ortiz com um trecho do romance Canaã, 

de Graça Aranha. Torna-se possível ao estudante compreender que os personagens 

Lentz e Milkau, de Graça Aranha, representam algumas ideologias que trazem à tona 

discussões (preconceituosas) sobre a questão racial do Brasil. O artigo do sociólogo, 

ao trazer reflexões sobre a pluralidade de identidades que formam o Brasil, demonstra 

o quanto tais ideologias eram na verdade um injustificável preconceito, visto que não 

partira de nenhuma abordagem científica. 

  

Figura 24 - Multilinguismo literário 

 
 Fonte: Barreto, Bárbara e Bergamin (2016c, p. 38-39). 

 

A questão racial pode ser trabalhada igualmente a partir da obra Recordações 

do Escrivão Isaías Caminha, de Lima Barreto. Este autor além de denunciar 

preconceitos sociais e raciais de sua época, também serviu de exemplo para reflexão 

sobre o Multilinguismo através da obra o Triste Fim de Policarpo Quaresma. Na 

primeira obra citada temos as dificuldades de um protagonista negro, e na segunda a 

protagonista luta para que a língua Tupi-Guarani se torne o idioma oficial. Vale 

ressalvar que caberá ao professor direcionar a obra em torno das temáticas, 

executando sequências didáticas cabíveis que busquem a formação de um leitor com 
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capacidade de dialogar com o passado, o presente e o seu futuro através da imersão 

multiliterária entre as obras, sua realidade e as versatilidades que a hipermodernidade 

oferece.  

Figura 25 - Multiculturalismo e Multilinguismo através de Lima Barreto 

 

 

Fonte: Barreto, Bárbara e Bergamin (2016c, p. 34-35). 

 

4.2.3.2 Descoleção e desterritorialização 

  

A segunda unidade apresenta as Vanguardas Europeias como um laboratório 

de concepções artísticas. Ao nosso ver as vanguardas representaram os primeiros 

caminhos rumo a literatura dispersa da modernidade e pós modernidade, que 

Canclini (2015, p. 284) procurou esclarecer, ao afirmar, por exemplo que o fenômeno 

da hibridação é resultado dos processos de desterritorialização, descoleção e 

expansão dos gêneros. 
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O Cubismo, o Futurismo, o Expressionismo, o Dadaísmo e o Surrealismo ao se 

confrontar com o tradicional, tornam-se o início do que Canclini nomeou de “agonia 

das coleções”, maior responsável pelo difícil agrupamento do literário por 

características fixas e estáveis, pois ao mesmo tempo que as coleções se renovam, 

elas se entrecruzam o tempo todo (CANCLINI, 2015, p. 304).  

Ao olhar dessa pesquisa as vanguardas são exemplos de desterritorialização 

do literário, uma vez que os novos rumos da literatura se resultaram da radicalização 

de experiências literárias que rompiam com as tendências antecedentes.  

Na seção O que você pensa disto? expõe-se a obra Fonte, do francês Marcel 

Duchamp, que consistiu em expor um urinol como uma obra de arte, levando o público 

a se questionar a validade do que até então era considerado arte (BARRETO; 

BÁRBARA; BERGAMIN, 2016c, p. 47). Simultaneamente provoca a reflexão sobre o 

lugar do grafite enquanto arte, levando o estudante a tomar consciência das 

articulações entre cultura e poder, que a partir das vanguardas proporcionaram a 

queda de muitos “arames farpados” que distanciavam determinados artistas até então 

marginalizados pela crítica de um público elitizado. 

Todo o processo de descoleção e desterritorialização resultante da 

multiplicidade de padrões estéticos proporcionados pelas vanguardas ressoam nos 

aspectos das produções modernas e pós-modernas posteriores. Ou seja, devido a 

dispersão na literatura da modernidade, já não se torna possível apresentar as 

características do Multiletramento literário por unidade como fora feito nas análises 

dos volumes 1 e 2.  

A partir do movimento modernista é possível ver que as características se 

entrecruzam o tempo todo. A vantagem é que possibilita a prática de um ensino 

literário cada vez mais multifacetado.  

Assim, veremos a seguir exemplificações dos inúmeros aspectos do 

Multiletramento, presente nas três últimas unidades do volume 3, que abordam as 

fases do modernismo brasileiro até alcançar as produções das décadas de 50 e 70. 

  

4.2.3.3 Literatura moderna dispersa: os múltiplos aspectos do multiletramento literário 

  

Sem dúvida o Modernismo foi um movimento de ruptura com a tradição. 

Entretanto persiste um certo dialogismo entre o moderno e o tradicional a partir do 
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momento em que os escritores modernistas recuperam conteúdos tradicionais com 

um olhar mais crítico e a partir disso reinventam o antigo.  

Assim o LD aproveita os exemplos de paródia (reelaboração de uma obra 

literária) e de poemas-piada para apresentar o Dialogismo Literário, sendo 

especialmente notável na obra Macunaíma, classificada pelo autor como uma 

rapsódia - “forma literária originária da Grécia Antiga que incorpora várias narrativas 

poéticas orais pertencentes à tradição de um povo, como a Ilíada e a Odisseia” 

(BARRETO; BÁRBARA; BERGAMIN, 2016c, p. 65). Além do diálogo com a tradição 

ao narrar mitos indígenas, a obra de Mário de Andrade é um excelente exemplo de 

Multiculturalismo e Multilinguismo na literatura, pois o personagem apresenta uma 

identidade multifacetada (indígena, negro e branco) e traz registro da linguagem 

coloquial. 

Aproveitou-se dos elementos visuais e imagéticos da tela O batizado de 

Macunaíma para executar a intertextualidade com a obra e Mário de Andrade. A 

multimodalidade como essência para a construção dos sentidos: 

 

Figura 26 - Multimodalidade para a construção de sentidos 

 
Fonte: Barreto, Bárbara e Bergamin (2016c, p. 65). 

 

A seção Repertório, incumbida de apresentar informações históricas e culturais 

pertinentes ao assunto estudado (contextualização e interdisciplinaridade), 

apresentou o poeta modernista Raul Bopp que igualmente explorou os aspectos do 

Multilinguismo e multiculturalismo através do literário de suas obras: Cobra Norato 

(1931) e Urucungo (1932), conforme é apresentado a seguir: 
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Figura 27 - Multilinguismo e Multiculturalismo com Raul Bopp 

 
Fonte: Barreto, Bárbara e Bergamin (2016c, p. 68). 

 

O Multilinguismo e o Multiculturalismo também foi representado na sua 

relação com o estrangeiro, conforme é exibido pela personagem Juó Bananére ítalo-

paulistano, que misturava o português com o italiano: 

 

Figura 28 - Multiculturalismo com Juó Bananére 

 
Fonte: Barreto, Bárbara e Bergamin (2016c, p. 73). 
 

Se a primeira fase do Modernismo foi reconhecida como fase heroica por 

“romper tabus, instaurando novas formas de compreensão da realidade brasileira” 

(BARRETO; BÁRBARA; BERGAMIN, 2016c, p. 386), o segundo momento do 

Modernismo se apropriou da prosa regionalista (com a investigação da realidade 

social) e da poesia (com atenção ao repertório formal e temático).  
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Fluxograma 6 - O Multilinguismo e o multiculturalismo revisitando o Nordeste 

 
Fonte: Produzido por Maciel (2019), a partir de Barreto, Bárbara e Bergamin (2016c). 

  

Conhecido como “Romance de 30” as obras dos quatro escritores 

apresentados anteriormente trazem as manifestações do regionalismo nordestino, as 

questões políticas, sociais, econômicas e históricas marcantes das paisagens 

interioranas (como a seca, a decadência dos engenhos e o cangaço). Dentre os vários 

textos apresentado no LD analisado, tomamos como exemplo a seção Sua Leitura 

que apresenta um fragmento do final da obra Gabriela, cravo e canela, de Jorge 

Amado. Na sequência oferece reflexões aos estudantes referentes a representação 

dos aspectos culturais baianos (a expressão “Iemanjá de Estocolmo” que faz 

inferência a aspectos da miscigenação). 
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Figura 29 - Multiculturalismo Literário em Jorge Amado 

 
Fonte: Barreto, Bárbara e Bergamin (2016c, p. 87). 

 

Ainda correspondendo a segunda fase do modernismo há dois escritores que 

se destacaram por representar em suas obras as peculiaridades culturais e 

linguísticas do Sul do país que em meio a uma reflexão social apontava em suas 

narrativas uma discreta sondagem psicológica: 
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Fluxograma 7 - Multilinguismo e multiculturalismo visitando o sul 

 
Fonte: Produzido por Maciel (2019), a partir de Barreto, Bárbara e Bergamin (2016c). 

 

O trecho da obra Clarissa, de Érico Veríssimo serviu de ilustração para o uso 

da linguagem simples e dos períodos curtos, que ofereciam ao escritor modernista 

uma aproximação da voz do narrador às reflexões mais intimista de seus 

personagens. Aproveitando-se então da história vivida pela protagonista Clarissa, o 

LD abordou similaridade com um dos aspectos do trabalho e cidadania para o 

adolescente do Ensino Médio: a busca por oportunidade de trabalho nos centros 

urbanos. 

 

Figura 30 - Trabalho e cidadania 

 
Fonte: Barreto, Bárbara e Bergamin (2016c, p. 97). 

 

A terceira fase do Modernismo vem representada por três escritores que se 

destacaram pela complexidade estética, densidade psicológica e revigoramento do 

regionalismo brasileiro, respectivamente com João Cabral de Melo Neto, Clarice 

Lispector e Guimarães Rosa. Este último autor aprofundou-se na linguagem do povo 

expondo a peculiaridade da cultura regional, como se torna perceptível no trecho a 

seguir do Conto Corpo Fechado, na qual o narrador usa expressões típicas da região 

para efetivar a entrada em cena do personagem Targino: 
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Figura 31 - Multilinguismo como aproximação entre narrador e personagens 

 
Fonte: Barreto, Bárbara e Bergamin (2016c, p. 119).  
  

O aspecto da Identidade multifacetada na produção literária resulta em maior 

fecundidade para essa fase modernista que além da abordagem de temas diversos, 

obteve através do desenvolvimento urbano, industrial e da imprensa os benefícios de 

se expandir a divulgação de um número maior de obras, revelando autores na poesia, 

na prosa e no teatro: 

 

Organograma 4 - Identidade literária multifacetada nas obras 

 
Fonte: Maciel (2019). 

 

A literatura brasileira desde as décadas de 50 abrange um rumo cada vez mais 

multifacetado explorando os acontecimentos do cotidiano o que oportuniza a prática 

do multiletramento literário cada vez mais consistente. O livro didático apresenta 

exemplos na prosa que abordam situações aparentemente banais e que exploram a 

dimensão psíquica das personagens, como no conto Ciclista de Dalton Trevisan; no 
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conto As formigas de Lygia Fagundes Telles; e na novela Um copo de cólera de 

Raduan Nassar. A violência das cidades, a corrupção e as desigualdades sociais 

também estão comumente presentes em romances, como os de Rubem Fonseca. Ou 

ainda há romances como o Quarup, de Antônio Callado que aborda a história de um 

jovem padre que entra em contato com indígenas da Amazônia. Esses são apenas 

alguns exemplos que comprovam a versatilidade para se ensinar literatura através da 

exposição de muitas facetas literárias. 

Já para a poesia de 50 a 70, são expostos exemplos de poesia concreta 

(Augusto Campos), Poesia Neoconcreta (Ferreira Gullar) e Poesia Marginal (Filho 

Torres e Paulo Leminski). Além de trechos de poemas e descrições breve sobre a 

obra e alguns poetas explorados pela coleção, é interessante ressalvar a abordagem 

de poetas femininas, como a exposição da antologia 26 poetas hoje, organizada por 

Heloisa Buarque de Holanda (1976) que incluiu alguns poetas cariocas da geração 

mimeógrafa da década de 70. Em seguida destaca a figura da poeta Ana Cristina 

César - uma das poetas presentes na antologia de Heloisa. Através da seção Assista 

sugere o filme Bruta aventura em versos: um documentário que resgata a trajetória 

da poetisa que foi ícone da poesia marginal. 

 

Figura 32 - representatividade feminina na poesia marginal 

 
Fonte: Barreto, Bárbara e Bergamin (2016c, p. 139-140). 

 

Quanto a análise dos três volumes da coleção Ser Protagonista podemos 

afirmar que, apesar do destaque oferecido a poeta Ana C., houve uma tímida inclusão 
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de textos de autoria feminina. A mesma carência se estendeu para os textos de autoria 

indígena. Porém nada impede que o professor supra essa deficiência. 

Se a atualidade favorece essa dispersão em temáticas e formas criativas do 

fazer literário, vale lembrar que de maneira alguma ocasiona o esquecimento do 

clássico. De fato, as possibilidades diversas favorecem uma democratização do 

acesso ao mundo literário, seja para o público, seja para todo o tipo de escritor. A 

leitura já não pode se estabelecer no contato único com o livro. A tecnologia foi força 

ativa para tornar o espaço literário uma estrutura ilimitada. O saber literário está 

presente em multiespaços que correspondem a tipos diversos de identidade, de 

cultura, de linguagens, de maneira a desterritorializar o leitor, o autor e a obra. Na 

mesma proporção que causa rupturas, a literatura ocasiona junções espaciais e 

temporais. Por isso que ao falar de identidade multifacetada, podemos nos referir a 

obra, ao autor, a temática e também ao leitor. Todos estão envolvidos hibridamente 

nos múltiplos sentidos produzidos.  

Assim de um modo geral o LD analisado apresentou o aspecto da identidade 

multifacetada literária, seja no aspecto: 

a) Do autor multifacetado: bem exemplificado pelas múltiplas faces de 

Fernando Pessoa e seus heterônimos, ou ainda em Carlos Drummond. A 

identidade do escritor também passa por processos de transformação para 

chegar as peculiaridades de suas obras; 
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Figura 33 - Identidade multifacetada do autor 

 

 
Fonte: Compilado por Maciel (2019), a partir de Barreto, Bárbara e Bergamin (2016c, p. 53 e 101). 

 

b)  das produções literárias multifacetadas: temos exemplos nas obras de 

Mia Couto que traz as múltiplas faces de Moçambique, ou em Ariano 

Suassuna com a identidade multifacetada do sertão nordestino através dos 

personagens diversos, entre outras obras; 

 

  



145 

 

Figura 34 - Identidade multifacetada da obra 

 

Fonte: Barreto, Bárbara e Bergamin (2016c, p. 120). 

 

c) e do leitor multifacetado: ao tratar temas de cunho subjetivos que narram 

a interioridade das personagens, ou mesmo na abordagem de temáticas 

sociais, políticas, econômicas e culturais pertinentes a reflexões subjetivas 

do estudante, são práticas literária que podem colaborar para a formação 

cidadã do estudante e para a formação de uma sociedade solidária, 

antirracista, e igualitária. As muitas faces da literatura proporcionam 

“multifacear” o estudante para conhecer, imaginar, construir e reinventar seu 

interior e o exterior... Assim, o professor pode aproveitar as oportunidades 

oferecidas pela obra escolhida, para empreender atividades que promovam 
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a reflexão e o debate. A seguir exemplos de propostas para a reflexão e 

formação da identidade multifacetada do estudante, proporcionadas pelas 

obras pré-modernista e modernista (temas: desigualdades sociais; 

emancipação feminina e os preconceitos de gêneros; e as lutas dos povos 

indígenas): 

  

Figura 35 - Identidade multifacetada para formação do estudante 

 
Fonte: Compilado por Maciel (2019), a partir de Barreto, Bárbara e Bergamin (2016c, p. 37, 71 

e 131). 
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4.3 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

  

Ao delinearmos cada um dos elementos do Multiletramento tendenciamos a 

tornar a conceituação do Multiletramento Literário mais completa. Tão logo 

verificamos que a estratégia de Multiletrar torna possível ao estudante juvenil não 

apenas entrar em contato com as obras clássicas, mas também estabelecer conexões 

com as obras da hipermodernidade.  

Vale acrescentar que o processo de Multiletramento Literário não é uma 

solução para todos os problemas da aprendizagem literária, mas sem dúvida fortalece 

os vínculos entre o estudante e a obra, contribuindo para a formação do leitor 

proficiente. E o LD nessa pesquisa fora apresentado como instrumento mediador para 

efetivar da maneira mais atrativa o encontro entre o leitor e a obra. A partir desse 

momento surge o professor incumbido de selecionar, sequenciar e incrementar as 

atividades que se inter-relacionam com a leitura proposta.  

O Multiletramento Literário estará, portanto, proporcionando uma nova 

percepção de ensinar o literário desde que consiga atrair o estudante aos intercâmbios 

estabelecidos com as inúmeras artes/linguagens no ato de ler o livro. No entanto é 

interessante frisar que ao lado de um multiletramento literário consistente, ainda 

convive um ensino literário enraizado em práticas fragmentadas e descontínuas 

conforme discutiremos a seguir. 

  

4.3.1 Aspectos negativos  

  

Em virtude do ensino se concentrar na história da literatura (atualmente com 

ênfase a literatura brasileira) e ser dividido entre os estilos de época, cânones 

“purificados” e biografia dos autores, a literatura tem se tornado um suplício para os 

estudantes do Ensino Médio. A respeito disso as OCEM repreendem que – 

especialmente nos manuais didáticos destinados a última etapa da educação básica 

– é notável o oferecimento da leitura interpretativa de fragmentos de obras ou poemas 

isolados, destinados a especificar as principais caraterísticas de cada época, no lugar 

da experiência literária (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2006, p. 63). As práticas 

escolares têm se refugiado no que as OCEM denominam por “deslocamentos ou fuga” 

do contato direto com a obra literária por meio da: 
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a. Substituição da Literatura difícil por uma Literatura considerada mais 
digerível; 
b. Simplificação da aprendizagem literária a um conjunto de informações 
externas às obras e aos textos; 
c. Substituição dos textos originais por simulacros, tais como paráfrases ou 
resumos (OSAKABE; FREDERICO, 2004, p. 62-63 apud MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO, 2006, p. 64). 
 

Percebe-se a dominação de atividades de metaleitura (estudo do texto) sem 

procurar efetivar a leitura da obra na íntegra; ou seja, o fragmento literário não ocupa 

papel de mediador da relação entre o leitor e a obra. Em muitos momentos a 

experiência literária passa a ser intercedida pela a história da literatura, por textos 

produzidos pela crítica literária ou simplesmente pela análise superficial da obra 

através de alguns trechos. Chamamos atenção para o fato de que para alcançar o 

conhecimento é de grande importância aprender os fatos da história literária ou alguns 

conceitos produzidos pela análise crítica, contudo, “em nenhum caso o estudo desses 

meios de acesso pode substituir o sentido da obra, que é o seu fim” (TODOROV, 2009, 

p. 31). De fato, a forma mecanicista de aprender sobre a Literatura poderá trazer como 

consequência o desgosto por ela e não podemos também recusar os ensinamentos 

que podem ser proporcionados simultaneamente através da vastidão de textos “não 

literários” - até porque a hibridação tem tornado mais tênue a linha de distinção entre 

o que é ou não literário (desterritorialização literária). 

Se conseguirmos compreender que o ensino literário destinado ao ensino 

médio não tem (ou não deveria ter) a mesma especialidade do ensino que objetiva 

formar um professor de Letras ou um especialista em análise literária, se tornaria mais 

produtivo estimular nos estudantes o compromisso de dedicar parte de sua vida à 

leitura de textos literários, preservando o caráter estético em detrimento dos aspectos 

funcionais, alcançando assim o que Graça Paulino (2001, p. 117-118) considera como 

um “cidadão literariamente letrado”. Contudo a escola não tem conseguido despertar 

esse prazer do deleite literário em seus jovens estudantes do ensino médio, até 

porque é bem mais cômodo memorizar que Gregório de Matos foi um poeta barroco, 

a ter que ler seus poemas e perceber neles a dualidade de pensamentos, o jogo de 

palavras, o gosto dos contrários.... Acrescenta-se o fato de que o aluno quando é 

forçado ou convidado a ler um livro, tão logo é atraído a ler um resumo na internet. 

Quando através desse método infalível consegue obter nota suficiente para passar, 

se considera um indivíduo altamente mais esperto que aquele que se “matou” de ler 

o livro por inteiro, visto que ele “soube” usufruir das “facilidades tecnológicas” e seu 
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colega não. Isso demonstra a falta de consciência que grande parte dos jovens 

brasileiros possui a respeito do enriquecimento que a leitura de um livro pode 

proporcionar. Por isso é preciso reverter o jogo. As ‘facilidades tecnológicas’, por 

motivos justos, são consideradas inimigas; entretanto podem e devem assumir a 

posição de ‘condiscípulas’ ao ensino da Literatura. 

 

4.3.2 Aspectos positivos 

  

Os apontamentos e descrições dos aspectos do Multiletramento Literário 

constantes nas leituras e atividades da coleção Ser Protagonista, comprovaram que 

o LD é ponte fundamental para o efetivo encontro do estudante do ensino médio com 

o literário. Consequentemente contribuindo para a transmissão de um conhecimento 

Multiletral (atento às múltiplas linguagens, culturas e mídias), podendo ainda 

conectar a literatura clássica com a marginalizada. 

A pesquisa reconheceu também que o LD tem méritos limitados, visto que sua 

especialidade é a apresentação breve da obra e/ou exposição de fragmentos. Nem 

por isso, os recortes produzidos diminuem seu poder de atração e indução a um 

processo de escolarização literária adequada. Compete ao professor dar continuidade 

e vida ao literário. Mas esse prosseguimento só será possível se o aluno tiver a 

oportunidade de ter em mãos a obra para total deleite, apreciação, reflexões.... 

Contudo, sabemos que essa não é a realidade que vivenciamos:  

 Muitos alunos não têm poder aquisitivo para a obtenção dos livros literário; 

 A biblioteca escolar não tem os exemplares que o professor opta em 

trabalhar; 

 Quando o professor se propõe a trabalhar uma sequência de atividade 

relacionada a uma obra pré-definida, o número de exemplares de livros para 

empréstimos não é suficiente para toda a classe; 

 Parcela significativa dos alunados não possui o hábito de leitura e tão pouco 

vê sentido em investir na compra de um livro; 

Estes são alguns dos problemas existentes para a efetivação de um completo 

multiletramento literário. 

Para sanar essa lacuna acima identificada, verificamos como ponto positivo a 

complementação do PNLD que o ano passado (2018) passou a oferecer às escolas 

públicas brasileiras um acervo literário. Na categoria Ensino Médio cada escola teve 
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direito a escolher 50 (cinquenta) obras, além de 2 (duas) obras para cada um de seus 

estudantes. Os professores também tiveram direito ao recebimento dos dois 

exemplares que escolheram para seus alunos, com o propósito de executar com maior 

êxito as atividades pedagógicas (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2018). Mesmo que 

inicialmente os exemplares distribuídos para aluno e professor sejam provisórios (já 

que deverão repassar posteriormente para outros alunos/professores) acreditamos 

que ainda assim seja uma contribuição significativa para tornar exequível a prática do 

Multiletramento Literário. Inclusive algumas das coleções aprovadas incluíram 

atividades e trechos de obras que compõem o acervo do PNLD Literário com a 

finalidade de que a execução da leitura literária fosse concretizada com mais 

facilidade. 

 Na coleção analisada isso é visível na seção Articulação entre o LD e o Acervo 

PNBE (conforme já fora apresentado). A articulação prossegue também nas partes de 

Linguagem e Produção de textos, para comprovar que a preocupação com a formação 

do leitor literário ultrapassa a parte de Literatura e se estende do início ao fim de toda 

a coleção Ser Protagonista: 

 

Figura 36 - Articulação entre o LD e o acervo PNBE - Produção de texto 

 
Fonte: Barreto, Bárbara e Bergamin (2016b, p. 405). 
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O Guia PNLD Literário explicita que as obras literárias destinadas ao 

desenvolvimento de leitores-fruidores do Ensino Médio, podem ainda: 

  
alargar o contato com diferentes gêneros e estilos dos mais diversos/as 
autores e autoras que podem ser contemporâneos (as), de outras épocas, 
regionais, nacionais, portugueses (as), africanos (as) e de outros países, 
incluindo aí a especificidade dos textos em língua inglesa (MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO, 2018, p. 13). 
 

Observamos que implicitamente os elementos do Multiletramento Literário 

também foram foco do Guia PNLD Literário no momento em que efetivaram a escolha 

das obras do seu acervo. Assim, as obras preconizadas para o Ensino Médio, além 

de prezar pelas recomendações das DCNEM E OCEM, foram ponderadas para 

“proporcionar o contato com a diversidade em suas múltiplas expressões por meio de 

uma interação - e gradativamente crítica - com a cultura letrada sem descuidar da 

dimensão estética dessa cultura” (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2018, p. 12).  

 Acreditamos assim, que o PNLD Literário 2018 era o recurso que faltava para 

tornar completo o Multiletramento Literário através do Livro Didático.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

“Você não sabe o quanto eu caminhei 
Pra chegar até aqui 

Percorri milhas e milhas antes de dormi 
Eu nem cochilei... 

Os mais belos montes escalei 
Nas noites escuras de frio chorei...” 
(Música: A estrada – Cidade Negra) 

 

 

Toda pesquisa que se intenta em refletir sobre questões no entorno do Ensino 

sem dúvida traça longos percursos que ao final resultará, mesmo que seja 

minimamente, em contribuições para respaldar a prática em sala de aula. 

Inicialmente essa pesquisa concentrou-se na percepção das transformações 

ocorridas globalmente que influenciaram nas transformações do mundo da leitura e 

da escrita. O fenômeno do Letramento, que em determinado período fora considerado 

essencial, tornou-se insuficiente na sociedade hipermoderna. Foi necessário o 

surgimento de uma Nova Pedagogia, que o Grupo de Nova Londres denominou de 

Pedagogia dos Multiletramentos, para conseguir absorver as transformações em 

voga. Sob a ótica de nossa pesquisa, o foco dessa pedagogia estava nos aspectos 

Multiletrais (o Multilinguismo, o Multiculturalismo e a Multimodalidade). 

Em um segundo momento, essa pesquisa apreciou a trajetória do Livro 

didático, o ensino da Literatura e os principais documentos voltados para o Ensino 

Médio, de maneira a se detectar que o fenômeno do Multiletramento passou a ocupar 

papel de centralidade nas práticas de ensino. Foi possível visualizar sua descrição 

nos principais documentos que regem a educação em nosso país, como LDBEN, 

DCNEM e OCEM (mesmo que às vezes a alusão ao fenômeno ocorrera de maneira 

implícita). 

O Multiletramento se revelou como um fenômeno originário de vários estudos 

correlatados com a Linguística e com as questões pertinentes a diversidades (de 

linguagens, mídias, modos e culturas), cidadania e questões identitárias. Para 

enfrentar a abrangência desse fenômeno, construímos um subconceito quando 

lançamos o enfoque do Multiletramento ao aspecto do Literário. 

Através da conceituação do letramento literário segundo Cosson, Paulino e 

Zappone, realizamos uma derivação do conceito Letramento Literário para 

Multiletramento Literário. E assim pudemos defini-lo como “domínio da leitura e da 

escrita para atender aos novos contextos sociais, enfatizando-se a crescente 
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multiplicidade de cultura, linguagens e mídias em favorecimento da formação do leitor 

multiliterário”. 

Acreditamos que a relevância ocupada por esta pesquisa se centrou na 

sustentação de que a literatura precisa ocupar espaço privilegiado nas escolas, visto 

que ela consegue angariar muitas aprendizagens através da experiência permitida 

pelo encontro do leitor com a obra. Sem dúvida nem sempre o tempo em sala de aula 

permite que aconteça esse momento do leitor “frente a frente” com a obra, folheando, 

refletindo, deleitando, dialogando…. Por isso verificamos como crucial a escola pensar 

e repensar estratégias que seduzam o estudante ao encontro com o livro. É nesse 

jogo de atração que entra em cena os elementos do Multiletramento Literário 

proporcionado pelo uso adequado do Livro Didático.  

Assim, no decorrer da pesquisa obtivemos alguns resultados: 

  Ao averiguar como a abordagem dos Multiletramentos se materializou nos 

principais documentos oficiais como a LDB, DCNEM, OCEM (especialmente 

no entorno do Ensino da Literatura para o Ensino Médio) chegamos à 

conclusão de que mesmo de maneira implícita os elementos Multiletrais 

sempre estiveram em foco; 

 Na verificação da constância da prática do Multiletramento Literário nas 

coleções aprovadas pelo PNLD 2018 (BRASIL 2017b), identificamos 

evidências dos aspectos multiletrais em todas coleções e por isso já 

constatamos sinais de que o Multiletramento Literário seria uma abordagem 

promissora para contribuir com o desenvolvimento de habilidades de leitura 

e escrita dos estudantes do Ensino Médio; 

  Ao analisar detalhadamente a coleção Ser Protagonista - obra didática em 

que os aspectos do Multiletramento Literário tiveram maior proeminência - 

percebemos que houve propensão para o equilíbrio do ensino simultâneo da 

literatura dominante/tradicional e a literatura 

marginalizada/diversificada/hipermodernizada. Contudo vale salientar a 

necessidade de maior inclusão de autores não canônicos que representem 

a literatura marginal ou a literatura feminina em diferentes épocas e 

contextos. Igualmente necessário é a presença de textos que tematizem a 

cultura indígena e que sejam escritos por representantes também indígenas. 

A contemplação de gêneros textuais mais representativos da cultura juvenil 
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(como HQ, mangás, fanzines, músicas, entre outros) também se apresenta 

como um ponto que merece maior apreciação; 

 Ao analisar os aspectos do Multiletramento Literário nas atividades e textos 

propostos na coleção Ser Protagonista, concluímos ainda que, quando as 

atividades são adequadamente executadas, conduzem a uma escolarização 

literária que contribui para a formação de um leitor Multiliterário. Isso se 

torna possível porque os elementos do multiletramento literário se fazem 

constantes nos fragmentos dos textos e nas atividades proporcionadas pelo 

manual didático. 

Assim a pesquisa legitimou o Multiletramento literário como uma prática 

avançada mais condizente com as exigências da hipermodernidade, devido a 

liberdade em estabelecer relação com a diversidade de textos que compõem a 

sociedade moderna, desterritorializando o campo do ser exclusivamente literário e 

conectando, mesclando e hibridizando as fronteiras que envolvem as produções 

multiliterárias. 

Para alcançarmos a formulação desse novo conceito relacionamos o sentido 

de Multiletramento atribuído pelo campo linguístico e inter-relacionamos com os 

estudos do sociointeracionismo Bakhtiniano (1997) e sua interface com aspectos 

importantes dos estudos propostos pelo antropólogo Canclini (2015). De tal modo a 

ênfase da pesquisa se concentrou em afirmar que a finalidade de multiletrar 

literariamente consiste em relacionar o ensino da literatura canônica com o hibridismo 

dos gêneros da hipermodernidade. 

Conseguimos detectar alguns aspectos essenciais para a prática do 

Multiletramento literário, sendo eles: 

 Multimodalidade literária; 

 Multilinguismo literário; 

 Multiculturalismo literário; 

 Hibridação literária (diversidade de gêneros, gêneros impuros); 

 Ciberespaço literário; 

 Trabalho e cidadania através do literário; 

 Descoleção literária; 

 Desterritorialização literária; 

 Dialogismo entre obras eruditas e populares; 

 Equilíbrio na apresentação de obras da literatura clássica e marginalizadas; 
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 Identidades multifacetadas (obra, leitor, autor); 

 Leitor MultiLiterário e 

 Novo Ethos Literário. 

Com as exemplificações retiradas da coleção Ser Protagonista objetivamos 

contemplar cada um desses aspectos abarcados pelo Multiletramento Literário, de 

maneira a comprovar que mesmo a especificidade fragmentária do LD o coloca em 

posição privilegiada para despertar no estudante o interesse pela leitura total da obra. 

Já para o docente o LD se torna um facilitador no momento em que traz inúmeras 

sugestões de obras, cabendo ao professor direcionar suas aulas para uma das 

nuances dos aspectos mais condizentes para Multiletrar seus estudantes.  

Por fim resta-nos ratificar que por ser o multiletramento literário um conceito 

novo, nossa pesquisa se apresenta como um pequeno passo para traçar um dos 

caminhos epistemológicos referente ao ensino da literatura na hipermodernidade. Por 

isso mesmo essa pesquisa não é conclusiva e apresenta lacunas que só poderão ser 

complementadas com pesquisas futuras. O fato de ser a porta de entrada para outras 

investigações nos permite confiar que os esforços dessa pesquisa já podem ser 

considerados positivos.  

Portanto, nossa tentativa de apresentar o multiletramento literário como uma 

prática plausível para as novas exigências da sociedade hipermoderna, auxiliou na 

demonstração que novos olhares precisam ser lançados para o ensino da literatura, e 

que os multiespaços híbridos e semióticos permitem ao ensino alcançar trajetórias 

promissoras na busca por formar leitores multiliterários no/do Ensino Médio. 
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APÊNDICES  

Quadro 21 - Reflexos do Multiletramento Literário no LD 1. Linguagem e Interação 

 Livro Didático: 1. Linguagem e Interação 

Características do Multiletramento 
Literário 

+ - N D  

 
 
 
 
Desterritorialização 
 
 
 
 
 
 
 
Hibridação 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descoleção 
 
 
 
 
 
 
Novos ethos 

Multilinguismo   Raras propostas sobre 
variações linguísticas. 

 

Multiculturalismo   Deixa a desejar em textos 
representativos da 
diversidade regional, cultural 
e étnica, como dos jovens da 
periferia e do campo, das 
culturas indígenas e afro-
brasileiras. 

 

Multimodalidade  Apresentou como 
diferencial a 
multimodalidade 
enfocando os múltiplos 
letramentos. 

  

Diversidade de 
Gêneros/ 
Gêneros impuros 

Excelente diversidade 
de textos de diferentes 
gêneros, épocas e 
estilos. 

  

Ciberespaço  Não contempla práticas 
educativas conectadas aos 
recursos tecnológicos que 
são tão comuns no cotidiano 
dos estudantes jovens. 

 

Trabalho e 
cidadania 

 Poucos textos abordando 
temas do mundo do trabalho. 

 

Identidades 
multifacetadas  

 Temáticas sobre variação 
linguística, relação de 
gêneros, sexualidade o 
documento sugere que o 
professor busque 
complementações. 

 

Leitor literário Colabora para a 
formação de um leitor 
proficiente e crítico e 
estimula a apreciação 
estética literária. 

  

Equilíbrio entre 
obras da 
literatura clássica 
e literatura 
vernacular/ 
marginalizada. 

 As literaturas indígenas e 
afro-brasileiras recebem uma 
abordagem quase ilustrativa, 
com pouco aprofundamento 
de questões históricas, 
ideológicas e políticas 
relevantes. 

 

Fonte: Produzido por Maciel (2019), a partir de Brasil (2017, p. 18-23). 
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Quadro 22 - Reflexos do Multiletramento Literário no LD 2: Ser Protagonista 

Livro Didático: 2. Ser Protagonista 

Características do Multiletramento Literário + - ND  
 
 

Desterritorialização 
 
 
 
Hibridação 
 
 
 
 
Descoleção 
 
 
 
 
Novos ethos 

Multilinguismo  Promove reflexões 
significativas sobre o 
funcionamento da 
linguagem 

  

Multiculturalismo   A heterogeneidade 
sociocultural brasileira é 
retratada de forma 
considerável, apesar da 
ênfase conferida à região 
Sudeste. 

 

Multimodalidade  Presença razoável de 
textos multimodais 

  

 
Diversidade de 
Gêneros/ Gêneros 
impuros 

Ampla variedade de 
gêneros (ainda que 
prevaleça conto e 
crônica) 

  

Ciberespaço Através do box OUÇA, 
NAVEGUE, LEIA E 
ASSISTA há 
indicação de músicas, 
sites, livros e filmes. 

  

Trabalho e cidadania Um dos boxes que 
interliga os conteúdos 
é denominado AÇÃO 
E CIDADANIA, e 
aborda questões que 
envolvem interesse 
coletivo. 

  

Identidades 
multifacetadas  

Temas 
contemporâneos e do 
mundo juvenil: 
diversidade de 
gênero, sexualidade, 
questões sociais e 
culturais. 

  

Leitor literário Múltiplas experiências 
de leitura e 
oportunidade de 
criticidade. 

  

Equilíbrio entre obras 
da literatura clássica 
e literatura 
vernacular/ 
marginalizada. 

Diálogos entre: 
Os Clássicos e 
marginais, de 
períodos mais antigos 
e contemporâneo 
 

  

Fonte: Produzido por Maciel (2019), a partir de Brasil (2017, p. 24-29). 
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Quadro 23 - Reflexos do Multiletramento Literário no LD 3: Trilhas e Tramas 

Livro Didático: 3. Trilhas e Tramas 

Características do Multiletramento Literário + - ND  

 
 
Desterritorialização 
 
 
 
Hibridação 
 
 
 
 
Descoleção 
 
 
 
 
Novos ethos 

Multilinguismo  Respeitam-se as 
variedades regionais e 
sociais da língua. 

  

Multiculturalismo   As vozes poéticas 
femininas, 
afrodescendentes e 
africanas 
contemporâneas foram 
agrupadas em um único 
capítulo e a literatura 
indígena foi representada 
por autoria socialmente 
eurocêntrica (visão do 
colonizador). 

 

Multimodalidade  Textos verbais e 
imagéticos 

  

Diversidade de 
Gêneros/ Gêneros 
impuros 

Diferentes gêneros 
(literários ou não) 

  

Ciberespaço  Restringe a percepção 
dos novos suportes e 
tecnologias de escrita. 

 

Trabalho e cidadania   X 

Identidades 
multifacetadas  

 Ausência de questões 
sobre: gêneros, 
discriminação e 
estereótipos (por regiões, 
povos, ou quaisquer 
diferenças); defesa de 
direitos humanos; 
exercícios de tolerância e 
respeito à diversidade. 

 

Leitor literário Formação de um leitor 
proficiente através da 
imersão na linguagem 
literária. 

  

Equilíbrio entre obras 
da literatura clássica 
e literatura 
vernacular/ 
marginalizada. 

 Predomínio da literatura 
de Portugal, enquanto 
que autores 
representantes das 
minorias foram agrupados 
apenas no capítulo 16 do 
volume I. 

 

Fonte: Produzido por Maciel (2019), a partir de Brasil (2017, p. 30-35). 
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Quadro 24- Reflexos do Multiletramento Literário no LD 4: Português Contemporâneo Diálogo, Reflexão e 
Uso. 

Livro Didático: 4. Português Contemporâneo Diálogo, Reflexão e Uso. 

Características do Multiletramento Literário + - ND  

 
 
Desterritorialização 
 
 
 
Hibridação 
 
 
 
 
Descoleção 
 
 
 
 
Novos ethos 

Multilinguismo   É necessário que o 
professor promova 
atividades de dimensões 
sociolinguísticas 
(variações dialetais e de 
registro) 

 

Multiculturalismo   Poucos textos da 
literatura indígena, 
africana e afro-brasileira. 

 

Multimodalidade  Variedade significativa 
de textos multimodais: 
tiras, folders, cartuns, 
canções, gravuras. 

  

 
Diversidade de 
Gêneros/ Gêneros 
impuros 

Diversidade de 
esferas e gêneros 
(literários e 
contemporâneos). 

  

Ciberespaço Assegura a prática da 
escrita de textos 
digitais (letramento 
virtual e midiático) 

  

Trabalho e cidadania O último volume 
enfatiza textos ligados 
ao mundo do trabalho 
(carta de 
apresentação e 
preparação para 
entrevista de 
emprego). Na seção 
Mundo Plural aborda-
se sobre: ética, 
consumo, meio 
ambiente, etc 

  

Identidades 
multifacetadas  

 Poucas produções 
próprias para cultura 
juvenil 

 

Leitor literário Contribui para a 
formação do leitor. 

  

Equilíbrio entre obras 
da literatura clássica 
e literatura 
vernacular/ 
marginalizada. 

 Grande quantidade de 
textos representativos da 
literatura canônica, 
entretanto pouca 
inserção das literaturas: 
indígenas, africanas, afro-
brasileiras e femininas 
(inclusive escritoras 
brasileiras já 
canonizadas). 

 

Fonte: Produzido por Maciel (2019), a partir de Brasil (2017, p. 36-41). 
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Quadro 25 - Reflexos do Multiletramento Literário no LD 5: Língua e Cultura 

Livro Didático: 5. Língua e Cultura 

Características do Multiletramento Literário + - ND  

 
 
Desterritorialização 
 
 
 
Hibridação 
 
 
 
 
Descoleção 
 
 
 
 
Novos ethos 

Multilinguismo  Estudos linguísticos 
compatíveis com os 
atuais (variação 
linguística, efeitos de 
sentido, 
funcionamento de 
formas dentro do 
texto) 

  

Multiculturalismo   Necessidade de inclusão 
de produções de 
escritores afro-brasileiros 
e indígenas. 

 

Multimodalidade  Explora a 
multimodalidade na 
relação literatura com 
outras artes (pintura, 
música, história em 
quadrinhos, etc) 

  

 
Diversidade de 
Gêneros/ Gêneros 
impuros 

Diversidade de 
gêneros: literários, 
jornalísticos, 
publicitários, entre 
outros. 

  

Ciberespaço   X 

Trabalho e cidadania  O professor necessita 
ampliar o trabalho para o 
plano crítico: análise, 
comparação, 
posicionamento do 
estudante frente à 
construção da realidade. 

 

Identidades 
multifacetadas  

Diversidade de textos 
que aborda temática 
como violência, 
gênero, ecologia e 
movimento estudantil. 

  

Leitor literário Informações e 
convites para o 
conhecimento das 
obras integrais. 
Trabalho de 
apreciação estética 
dos textos literários. 

  

Equilíbrio entre obras 
da literatura clássica 
e literatura 
vernacular/ 
marginalizada. 

 A desejar na diversidade 
cultural brasileira 
(literaturas afro-
brasileiras e indígenas) 

 

Fonte: Produzido por Maciel (2019), a partir de Brasil (2017, p. 42-47). 
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Quadro 26 - Reflexos do Multiletramento Literário no LD 6: Veredas da Palavra 

Livro Didático: 6. Veredas da Palavra 

Características do Multiletramento Literário + - ND  

 
 
Desterritorialização 
 
 
 
Hibridação 
 
 
 
 
Descoleção 
 
 
 
 
Novos ethos 

Multilinguismo   Os conhecimentos 
linguísticos são 
abordados de modo um 
pouco tradicional. 

 

Multiculturalismo    
 

X 

Multimodalidade  Muitos textos 
imagéticos e 
constante relação 
entre a literatura e 
outras artes 
(reprodução de tela, 
foto de escultura, tira, 
cartum, cartazes 
publicitários, fotos, 
poema visual) 

  

 
Diversidade de 
Gêneros/ Gêneros 
impuros 

Diversidade de 
gêneros discursivos 
(literários, 
informativos, 
científicos, 
publicitários, além de 
charges, tiras e 
cartuns) 

  

Ciberespaço   X 

Trabalho e cidadania  Menor atenção à 
autonomia e à atuação do 
estudante em termos de 
práticas de linguagem 

 

Identidades 
multifacetadas  

Dialoga com o mundo 
do estudante, com 
temas 
contemporâneos: 
diversidade de 
relações amorosas, 
debate sobre gênero 
resgatando a 
presença da mulher 
na literatura passada. 

  

Leitor literário Enfoca a fruição e 
estética e estimula a 
apreciação crítica dos 
textos literários pelos 
jovens. 

  

Equilíbrio entre obras 
da literatura clássica 
e literatura 
vernacular/ 
marginalizada. 

 Deixa a desejar em textos 
de autoria indígenas 

 

Fonte: Produzido por Maciel (2019), a partir de Brasil (2017, p. 48-52). 
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Quadro 27 - Reflexos do Multiletramento Literário no LD 7: Novas Palavras 

Livro Didático: 7. Novas Palavras 

Características do Multiletramento Literário + - ND  

 
 
Desterritorialização 
 
 
 
Hibridação 
 
 
 
 
Descoleção 
 
 
 
 
Novos ethos 

Multilinguismo   A abordagem dos 
conhecimentos linguísticos é 
insatisfatória, por recorrer por 
vezes a um trabalho 
tradicional, mesmo que 
demonstre preocupação com 
a variação linguística.  

 

Multiculturalismo   Pouca atenção a diversidade 
brasileira, (especialmente a 
regional). A cultura indígena é 
referida pontualmente apenas 
nos volume 2 e 3. Há poucos 
textos da cultura afro-
brasileira 

 

Multimodalidade  Em todas as seções há 
textos verbais e não 
verbais. Exploração de 
imagem abundante. 

  

 
Diversidade de 
Gêneros/ Gêneros 
impuros 

Diversos gêneros de 
variadas épocas (poesia 
visual, poesia 
trovadoresca, resenhas 
de filme, etc) e da cultura 
jovem: HQ, letra de 
música, cartum. 

  

Ciberespaço Dicas de fontes e 
referências em sites, 
filmes, CDs, obras de 
arte. 

  

Trabalho e cidadania Ambiente de 
aprendizagem que 
propicia uma 
aproximação 
intercultural, capacidade 
de reflexão e crítica, 
promovendo 
posicionamento 
pertinente contra toda 
espécie de 
discriminação. 

  

Identidades 
multifacetadas  

  X 

Leitor literário O vasto e qualificado 
acervo de leitura 
contribuem para a 
formação de um leitor 
proficiente e ativo, em 
nível teórico e estético. 

  

Equilíbrio entre obras 
da literatura clássica e 
literatura vernacular/ 
marginalizada. 

 
 

Textos representativos do 
Brasil, Portugal, Angola, Cabo 
Verde, Moçambique, Guiné-
Bissau e São Tomé e Príncipe 
apenas no volume I. Já no 
volume II e III centra-se no 
cânone literário. 
Necessidade de textos da 
cultura indígena. 

 

Fonte: Produzido por Maciel (2019), a partir de Brasil (2017, p. 53-58). 
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Quadro 28 - Reflexos do Multiletramento Literário no LD 8: Esferas das Linguagens 

Livro Didático: 8. Esferas das Linguagens 

Características do Multiletramento Literário + - ND  

 
 
Desterritorialização 
 
 
 
Hibridação 
 
 
 
 
Descoleção 
 
 
 
 
Novos ethos 

Multilinguismo   Apesar de prestigiar a 
reflexão da natureza e 
funcionamento da 
linguagem, deixa a desejar 
na representação equânime 
da diversidade regional e 
sociocultural brasileira, 
inclusive linguística, visto 
que suas esferas de 
produção centralizam-se no 
Sudeste, e apenas menciona 
o Nordeste, não 
contemplado as demais 
regiões. 

 

Multiculturalismo  Coletânea diversificada: 
mescla elementos da 
tradição cultural a 
produções da cultura de 
massa. 

  

Multimodalidade  Inclui textos diversos 
com ampla 
multimodalidade 
(especialmente na 
sessão Oficina de 
Imagens). 

  

 
Diversidade de 
Gêneros/ Gêneros 
impuros 

Coleção diversificada em 
gênero literário e não 
literário de diferentes 
esferas discursivas. 

  

Ciberespaço Recomendações de 
sites para consulta das 
obras na íntegra.  

  

Trabalho e cidadania  Pouca exploração de 
gêneros específicos relativos 
ao mundo do trabalho e 
questões relativas a gênero; 
aos estereótipos sobre 
determinadas regiões do 
país, povos do campo, 
afrodescendentes, 
indígenas; defesa dos 
direitos humanos (criança, 
adolescente, idoso...); 
exercício da tolerância e 
respeito à diversidade. 

 

Identidades 
multifacetadas  

Aproxima os objetos 
estudados a elementos 
do mundo jovem. 

  

Leitor literário Contribui para a 
formação de um leitor 
proficiente.  

  

Equilíbrio entre obras 
da literatura clássica e 
literatura vernacular/ 
marginalizada. 

 De modo raro ou isolado 
ocorre a presença de 
escritores africanos e afro-
brasileiros, sendo 
praticamente invisível a 
produção indígena. 

 

Fonte: Produzido por Maciel (2019), a partir de Brasil (2017, p. 59-63). 
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Quadro 29 - Reflexos do Multiletramento Literário no LD9: Vivá 

Livro Didático: 9. Vivá 

Características do Multiletramento Literário + - ND  

 
 
Desterritorialização 
 
 
 
Hibridação 
 
 
 
 
Descoleção 
 
 
 
 
Novos ethos 

Multilinguismo   Inova ao abordar os direitos 
linguísticos: A cooficialização 
das línguas indígenas tukano, 
nheengatu e baniwa no 
município de São Gabriel da 
Cachoeira (volume I). 
Contudo, há pouca discussão 
sobre a variação e as 
variedades linguísticas. 

 

Multiculturalismo  Destaca-se pelo bom 
acervo de gêneros 
discursivos e da 
diversidade regional, 
étnica, cultural e 
linguística do Brasil, dos 
países de língua 
portuguesa e dos 
diferentes períodos 
históricos e literários. 

  

Multimodalidade  A Seção PARA LER 
OUTRAS LINGUAGENS 
trabalha textos 
imagéticos. 

  

 
Diversidade de 
Gêneros/ Gêneros 
impuros 

Diversidade de gêneros 
(orais, multimodais, 
literários). 

  

Ciberespaço Prevê a criação de uma 
revista eletrônica pela 
turma (v. 3). Indicação de 
livros, sites e filmes. 

  

Trabalho e cidadania Contempla projetos de 
pesquisa para a 
formação cidadã e 
profissional. 

  

Identidades 
multifacetadas  

Questões atuais de 
múltiplas realidades são 
trabalhadas e leva o 
estudante a análise 
crítica e respeito às 
diversidades 

  

Leitor literário As práticas de leitura 
favorecem a formação 
de um leitor com 
capacidade de análise 
crítica. 

  

Equilíbrio entre obras 
da literatura clássica e 
literatura vernacular/ 
marginalizada. 

 Há limitações quanto às obras 
de literaturas africanas, afro-
brasileiras e indígenas no 
decorrer de todos os volumes. 
E necessita de maior 
visibilidade a literatura 
feminina. 

 

Fonte: Produzido por Maciel (2019), a partir de Brasil (2017, p. 64-68). 

 

 

 

 

 

  



175 

 

Quadro 30 - Reflexos do Multiletramento Literário no LD 10: Contexto, Interlocução e Sentido 

Livro Didático: 10. Contexto, Interlocução e Sentido. 

Características do Multiletramento Literário + - ND  

 
 
Desterritorialização 
 
 
 
Hibridação 
 
 
 
 
Descoleção 
 
 
 
 
Novos ethos 

Multilinguismo   Discussão sobre 
variação linguística e 
outros temas se 
alternam entre uma 
abordagem tradicional 
(gramatical), 
metalinguística e 
epilinguística. 
Apresenta 
conhecimentos 
linguísticos que 
privilegia temas e 
tratamentos urbanos, 
vinculados ao centro-
sul, em detrimento do 
Norte, Nordeste e Sul 
do Brasil. 

 

Multiculturalismo   Textos permitem o 
contato do jovem 
estudante com 
universos culturais 
diversificados. Contudo 
será necessária 
complementação com 
textos que abordem a 
diversidade 
sociocultural e 
linguística do País. 

 

Multimodalidade  Contempla 
razoavelmente a 
produção escrita e 
imagética da cultura 
jovem e de diversas 
áreas artísticas. 

  

Diversidade de 
Gêneros/ Gêneros 
impuros 

Boa diversidade de 
gêneros textuais, em 
especial literários. 

  

Ciberespaço   X 

Trabalho e cidadania   X 

Identidades 
multifacetadas  

  X 

Leitor literário Atividades bastante 
produtivas de leitura. 

  

Equilíbrio entre obras 
da literatura clássica 
e literatura 
vernacular/ 
marginalizada. 

 Afirmação do cânone, 
não atingindo uma 
representação 
equânime da 
diversidade 
sociocultural brasileira, 
necessitando abordar 
as literaturas afro-
brasileira e indígena. 

 

Fonte: Produzido por Maciel (2019), a partir de Brasil (2017, p. 69-73). 
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Quadro 31 - Reflexos do Multiletramento Literário no LD 11: Se Liga na Língua 

Livro Didático: 11. Se liga na Língua 

Características do Multiletramento 
Literário 

+ - ND  

 
 
Desterritorialização 
 
 
 
Hibridação 
 
 
 
 
Descoleção 
 
 
 
 
Novos ethos 

Multilinguismo  Promove a reflexão crítica do 
estudante sobre os elementos 
implicados na constituição, 
transmissão e valoração 
socioideológica das variantes 
linguísticas. 

  

Multiculturalismo   A heterogeneidade 
sociocultural brasileira é 
contemplada pelo conjunto de 
textos, com autores de 
diversos estados brasileiros, 
embora predomine fontes e 
exemplos da região Sudeste, 
fazendo-se necessário 
promover atividades que 
contemplem as diversidades 
culturais ausentes. 

 

Multimodalidade  Grande quantidade de textos 
literários ou não, verbais ou 
imagéticos, contemporâneos 
ficcionais e um conjunto de 
textos multimodais.  

  

 
Diversidade de 
Gêneros/ 
Gêneros impuros 

Gama significativa diversidade 
de gêneros e de esfera 
discursiva 

  

Ciberespaço Ao término das unidades e 
capítulos há indicações 
bibliográficas de dicionários, 
livros e sugestões de filmes, 
sites e canções. Trabalha 
diversos letramentos (virtual, 
midiático, acadêmico, literário) 

  

Trabalho e 
cidadania 

Produções e temas que 
dialogam com o jovem 
interligando-se 
simultaneamente com o 
movimento literário a ser 
estudado. 

  

Identidades 
multifacetadas  

Preocupação com a cultura 
jovem, abordando sobre a 
diversidade de gênero, das 
classes sociais e de regiões. 

  

Leitor literário Desenvolve a competência 
leitora crítica em diversas 
linguagens, associando aos 
textos literários. 

  

Equilíbrio entre 
obras da 
literatura clássica 
e literatura 
vernacular/ 
marginalizada. 

 Pelo fato de se orientar pelo 
estudo de autores canônicos, 
são insuficientes os textos de 
autorias indígenas, afro-
brasileiras e até mesmo 
escrita feminina. 

 

Fonte: Produzido por Maciel (2019), a partir de Brasil (2017, p. 74-79). 

 

 

 

 

 


