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Curso online 

Os textos ficcionais e as experiências transmediáticas, interativas e sensoriais 

 

Formadoras 

Naiane Carolina Menta Tres (Universidade Federal da Fronteira Sul - Paraná- Brasil)  

Estíbaliz Barriga Galeano (Universidad de Extremadura) 

 

DEFINIÇÃO DO CURSO 

Este curso estimula a compreensão teórica do ato da leitura ficcional como experiência, 

reconhecendo exemplos nas práticas leitoras atuais e propondo analisar formatos de consumo 

cultural na relação sensorial e interativa. Promove, ainda, uma reflexão sobre: a influência da 

inteligência artificial, ao traçar perfis de usuários e criar indicações de conteúdo direcionado; a 

literacia e os aspetos sensoriais a partir de produtos de universos literários; os clubes de leitura 

e os booktrailers como estímulo à leitura; o desenvolvimento leitor entre páginas e écrãs digitais.   

Os blocos temáticos estão pensados para que o formando seja capaz de utilizar a teoria na sua 

vivência, refletir sobre as suas ações perante as obras ficcionais, reconhecer-se como 

leitor/consumidor, desenvolvendo também o seu papel de mediador de leitura, podendo 

recorrer a outros produtos que complementam o mercado literário. 

 

CONTEÚDOS   

I. As práticas de leitura ficcional como experiência 

1. A leitura e o corpo do leitor: imagens, sons, o cheiro do livro e o folhear num clique. 

2. O contacto com obras ficcionais: identidade leitora e universo ficcional. 

II. Leitura e interatividade 

1. Tecnologia e interatividade. 

2. Como é este leitor/transleitor? 

III. Como se leem as obras ficcionais hoje? 

1. A Inteligência Artificial e a “navegação” dirigida. 

2. A cultura de convergência e a produção cultural na era digital 
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IV. Os fenómenos interativos e a identidade leitora 

1. Viver o universo das obras ficcionais é uma novidade?  

2. Das convenções de cosplay às máscaras de Dalí 

3. Produtos para a identidade ficcional I  

4. Produtos para a identidade ficcional II 

V. A circulação das obras 

1. A circulação das obras pelos vendedores: clubes de leitura e publicidade 

2. A circulação das obras entre os consumidores: fanfics, memes e composições fotográficas 

VI. Ser um mediador de leitura interativa e sensorial: experiências e espaços 

1. Rota literária: apresentação da proposta com obra ficcional 

2. Explicação da atividade final e exemplos com análise teórica 

 

AVALIAÇÃO 

Participação em fóruns e atividades assíncronas.  

Elaboração de uma proposta de prática leitora sensorial/interativa. 
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