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A presente pesquisa está integrada ao projeto “A recepção da literatura digital: leitura e interpretação de textos literários no
computador”, cujo objetivo geral é investigar os processos de negociação quanto à recepção da literatura digital por parte de
alunos do ensino fundamental e médio. O objetivo específico desta pesquisa é analisar as atividades de leitura de poesia
impressa e digital de Augusto de Campos, realizadas por alunos do Ensino Médio da Estadual José Gomes de Vasconcelos
Jardim, localizada no município de Canoas. A metodologia empregada consiste em: pesquisa bibliográfica; elaboração de
atividades de leitura de poesia digital com alunos de Ensino Médio; gravação e transcrição das aulas e das entrevistas com
os alunos. Os resultados preliminares permitem concluir que: a) os jovens não priorizam o uso da internet para ler obras
literárias; b) os alunos, apesar de não estarem familiarizados com as obras de poesia concreta, visual e digital, apreciaram as
atividades, expressando preferência pela forma impressa das obras; c) os alunos foram capazes de realizar diferentes
interpretações das obras, relacionadas geralmente à realidade pessoal de cada um e nem sempre relacionadas com a
proposta poética das próprias obras; d) a turma demonstrou dificuldades no uso de programas de computador para
produzirem suas próprias atividades.
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