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Resumo

Neste artigo conceituamos a narrativa transmídia inserida no contexto de hibridização cultural, apresentamos o romance Capitães da Areia e suas possibilidades expansivas. Com isso,
lançamos uma proposta/atividade de expansão do romance, que será aplicada em uma turma de 2ª série do ensino médio de um colégio federal, em Sergipe. Com esta atividade, o
discente aprimora seu conhecimento sobre o conteúdo Gênero Textual, além de engajar-se com o produto cultural, sendo possível analisar as suas habilidades de leitura, compreensão
e escrita. Sendo assim, temos como objetivos conceituar a narrativa transmídia; verificar as possibilidades de expansão do romance; avaliar por meio de análise de conteúdo as
produções dos alunos. Para isso, utilizamos o aporte teórico de autores como Henry Jenkins, Carlos Scolari, Max Giovagnoli, Andrea Phillips, Laurence Bardin, Alexandra Okada.
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Abstract

In this article we conceptualize the inserted transmedia narrative in the context of cultural hybridization, we present a novel Captains of the Sands and its expansive possibilities. With
this, we launched a proposal / activity expansion of the novel, which will be applied to a class of 2nd year of high school of a federal college in Sergipe. With this activity, the student
improves his knowledge on Gender Verbatim content, and engage with the cultural product, it is possible to analyze their reading skills, comprehension and writing. Therefore, we aim
to conceptualize the transmedia narrative; check the expansion possibilities of the novel; assessed by means of content analysis the students&39; productions. For this, we use the
theoretical contribution of authors such as Henry Jenkins, Carlos Scolari, Max Giovagnoli, Andrea Phillips, Laurence Bardin, Alexandra Okada.

Keywords: Transmedia storytelling; Captains of the Sands; Expansion.

1. Cultura e (trans)formação do sujeito cultural em tempos de transmídia

Toda comunidade possui costumes, crenças, culinária, músicas, entre outros componentes específicos, o que denominamos cultura[iv] de determinado grupo. Apesar de existir entre
diferentes grupos esses fatores específicos, a cultura sofre mudanças, é dinâmica, pois se adapta às transformações que acontecem na sociedade. Perdem-se certas características, se
ganha outras, tudo isso em diferentes velocidades em sociedades distintas.
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Segundo Macedo (2012), existem duas vertentes básicas que admitem a mudança cultural: a introdução de novos conceitos, bem como a propagação de conceitos a partir de outras
culturas. E há também a descoberta, com esta, a mudança origina-se através da revelação do desconhecido pela sociedade que a adota. Com as possibilidades de transformação da
cultura, uma dessas vertentes, a introdução de novos conceitos aos que já existem, se aproxima do que podemos chamar de Culturas Híbridas[v]. Compreende-se culturas híbridas
como sendo a junção do que já existe de cultura de um determinado povo, com o que chega de novo para agregar a essa cultura. Ou ainda, pode-se citar como fonte para a
hibridização cultural, a adesão de pontos culturais de outra comunidade, havendo assim a fusão da cultura local com a cultura “do outro”.

Sendo assim, pode-se a afirmar que a cultura é aberta a transformação. A ela são incorporadas novas características de acordo com as mudanças sociais, bem como pode haver fusão
de características de culturas distintas. Com isso, pode-se destacar a chegada, introdução e difusão da internet em todos os meios da nossa sociedade. Em boa medida, a sociedade
mudou muito antes de a web nascer, porém, é inegável o papel da internet no processo de transformação social em que vivemos. Esta invadiu uma sociedade que tinha uma
determinada cultura, entrelaçando-se a ela.

Canclini se ocupa tanto dos usos populares quanto do culto, tanto dos meios massivos de comunicação quanto dos processos de recepção e apropriação dos
bens simbólicos. O entrelaçamento desses elementos veio a engendrar o que ele designou como “culturas híbridas”. (GAGLIETTI & BARBOSA, 2007, p. 03)

Com a chegada, introdução e difusão da internet, percebe-se que a mudança é cultural, principalmente nos meios de comunicação. Pensemos bem claramente a respeito: as pessoas
são as mesmas, as necessidades também, mas o modo de atendê-las muda. Nesse panorama, surge o consumidor que também é produtor, conforme os conceitos PRODUSSUMIDOR de
Décio Pignatari (1969, pp. 31-32), PROSUMER[vi] de Alvin Toffler (1980, p. 11) e PRODUSER de Axel Bruns (2008, p. 2). Prova disso é o sucesso dos blogs e vlogs que não perderão o
lugar para outros tipos de comunicação, no máximo mudarão de nome, como tumblr, scoop etc. Os sujeitos continuam se comunicando, a comunicação sempre esteve na cultura
destes, a maneira de como isso está acontecendo é que está mudando, novas características foram incorporadas à cultura já existente.

O contexto atual de comunicação, interação e colaboração entre os sujeitos culturais contempla o conceito de Narrativa Transmídia (Transmedia Storytelling) como a arte de criação,
distribuição e exibição de um universo narrativo que amplia e enriquece a experiência narrativa seja ela para o entretenimento, para a informação, para o comércio, para a educação
etc. Seguiremos com a definição desse conceito de Narrativa Transmídia, bem como descreveremos uma possibilidade de uso de seus elementos expansivos na educação por meio do
romance Capitães da Areia.

1.1 Conceituando a Narrativa Transmídia

As mídias convergem cada dia com mais frequência. Esta conversão faz com que os conteúdos culturais produzidos perpassem, cada vez mais, por diferentes plataformas (site,
televisão, blog, redes sociais, rádio, aplicativos), com o intuito de atender ao sujeito da forma mais abrangente possível. É comum encontrarmos conteúdos originados em uma mídia e
que acabam transpassando para outras, gerando assim a convergência midiática. Esses conteúdos adaptam-se às mudanças necessárias para a mídia em que estão inseridos,
proporcionando assim novas experiências aos sujeitos. Como menciona Henry Jenkins (2009) em seu livro Cultura da Convergência:

Por convergência, refiro-me ao fluxo de conteúdos através de múltiplas plataformas de mídia, à cooperação entre múltiplos mercados midiáticos e ao
comportamento migratório dos públicos dos meios de comunicação, que vão a quase qualquer parte em busca das experiências de entretenimento que
desejam. (JENKINS, 2009)

Com o acirramento da cultura da convergência surge a Narrativa Transmídia. Henry Jenkins a define como uma história expandida e dividida em várias partes que são distribuídas entre
diversas mídias (JENKINS, 2009, p.123). Ainda, como afirma Phillips (2012, p. 13), “as histórias no processo transmidiático são, levemente, entrelaçadas. Cada uma pode ser
consumida por si só e o leitor/espectador tem a ideia de que foi lida/assistida uma história completa”.

Com isso, observamos mais especificamente o potencial de propostas metodológicas e de elaboração de conteúdos digitalmente expandidos que permitam uma compreensão ampliada
de significado, independentemente dos caminhos da leitura, e que, ao mesmo tempo, garantam ao sujeito em contato com uma parte da narrativa, compreender o todo
satisfatoriamente. Sendo assim, cada fragmento é independente dos outros e de acordo com Scolari (2013, p. 49) todos os textos, adaptações ou expansões funcionam como portas de
entrada para o universo narrativo. A possibilidade da narrativa adquirir mais leitores e/ou espectadores aumenta de acordo com a sua expansão. Esta significa a ampliação,
alargamento, extensão, dilatação da narrativa, que pode acontecer de duas maneiras, uma que a história pode ser dividida em várias partes, sendo estas partes disponibilizadas em
mídias distintas, ou uma narrativa que possui “brechas” pelas quais podem ser criadas/construídas histórias paralelas a ela, concretizando assim, a expansão narrativa.

Contar uma história transmídia envolve um desses dois processos: ou você tem uma história única que é dividida em diversas mídias, ou você começa com
uma história e adiciona pedaços a ela (ad infinitum). Esses dois processos resultarão em projetos que podem ser descritos com frases como: ‘melhor que a
soma das partes’ e ‘uma história única e coesa’. (PHILLIPS, 2012, p. 15)
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Dessa forma, a narrativa transmídia caracteriza-se por ser uma grande história fragmentada, e estes fragmentos estando presentes em diversas mídias, ou ainda, uma história através
da qual é possível criar desdobramentos que sejam disponibilizados em diferentes mídias. Lembrando que estas mídias devem ser escolhidas de maneira estratégica para que o
conteúdo seja consumido da melhor maneira pelos sujeitos. Segundo Gosciola (2012, p. 9), “a narrativa transmídia é basicamente uma história, mas o que a diferencia de outras
histórias é que ela é dividida em partes que são veiculadas por diferentes meios de comunicação, cada qual definido pelo seu maior potencial de explorar aquela parte da história”.

Neste processo, cada mídia contribui de maneira própria e específica para o desenvolvimento da narrativa, construindo uma experiência coordenada e unificada de entretenimento
(MARTINS, 2009). Estas narrativas atravessam diferentes mídias a partir das quais é possível criar um universo ficcional expandido ao redor da obra. Não é apenas o conteúdo que
migra nesse processo, por isso é necessário a construção de um planejamento transmidiático atento a cinco elementos fundamentais (história, audiência, plataformas, modelo de
negócio e execução) que prima por utilizar as potencialidades e os recursos específicos de cada meio na ampliação da experiência do sujeito com o conteúdo ficcional. Já que, “cada
meio ou plataforma de comunicação gera diferentes experiências – cognitivas, emotivas, físicas – de uso, cada meio tem sua especificidade” (SCOLARI, 2013, p. 83).

Dessa maneira, vemos a transmídia como uma experiência para o sujeito que além de apenas consumir, tem a possibilidade de produzir/cocriar desdobramentos para a narrativa. Já
que, “a experiência pode desenvolver a energia vital da narrativa transmídia com a promoção de histórias em vários meios de comunicação que interagem uns com os outros de uma
forma que é ainda mais sugestiva, integrada e participativa para o público” (GIOVAGNOLI, 2011).

“Um indivíduo que lê um romance ou assiste a uma novela não está simplesmente consumindo uma fantasia; ele está explorando possibilidades, imaginando alternativas, fazendo
experiências com o projeto do self” (THOMPSON, 1998, p. 202). O leitor imerge na narrativa e constrói em seu imaginário características pessoais para cada obra. O sujeito não é mais
consumidor apenas, este pode ser denominado prosumer, o qual além de consumir, produz, ou ainda, influencia na produção de conteúdos. Conforme posto por Jacks e Escosteguy
(2005, p. 34) a literatura ainda "pode desenvolver a experiência estética, transcendendo tempo e espaço”.

Sendo assim, desenvolveremos uma proposta de leitura e produção de conteúdos atenta aos elementos da transmídia e dirigida ao romance Capitães da Areia, de Jorge Amado. Através
dela, o leitor/aluno poderá explorar a criação de histórias paralelas à do romance por meio das possibilidades deixadas no decorrer do enredo, desenvolver suas habilidades de leitura,
compreensão e escrita, além de estar ampliando sua interação com a narrativa. Para explanar esta proposta, escolhemos um dos personagens do enredo, o Pedro Bala.

2. O romance Capitães da Areia e a possibilidade de expansão da história do personagem Pedro Bala

O romance Capitães da Areia tem como autor o escritor modernista Jorge Amado e foi publicado pela primeira vez em 1937. Época em que a Bahia, local onde a história acontece,
passava pelo início da ditadura getulista do Estado novo, quando a repressão começava a aparecer. Isso fica visível no romance nos momentos em que são descritas as greves
comandadas por trabalhadores a favor do povo em que estes geralmente eram mortos, ou reprimidos. O mesmo acontecia com os meninos que viviam abandonados nas ruas, inclusive
os integrantes do bando denominado Capitães da Areia, eram maltratados por militares quando capturados.

A narrativa conta a história de um bando de meninos, que por diferentes motivos, vivem em um galpão abandonado, o qual eles chamam de “trapiche”. Para garantir a sobrevivência,
eles planejam e executam assaltos. Em um dos assaltos o líder do bando, Pedro Bala, e sua namorada recém-chegada ao grupo, Dora, que virou menina de rua após o falecimento dos
pais devido a epidemia de malária que se alastrou na região, são pegos. Ele é levado para o reformatório (local onde os militares torturam jovens considerados delinquentes), enquanto
ela vai para um orfanato. Após alguns dias, os Capitães da Areia conseguem libertar os dois.

Com algum tempo de liberdade, Dora, que saiu do orfanato muito doente, acaba falecendo. A partir daí, os protagonistas do enredo começam a seguir caminhos diferentes e
“desaparecem”. Desde o início da narrativa, são destacadas as características particulares de cada um dos personagens que pertenciam ao bando, e ao seguir seus caminhos cada um
faz jus a essas características. Com esses caminhos que são traçados, porém não finalizados, o autor deixa aberturas na história para o leitor imaginar e criar a continuidade das
histórias desses personagens que não são encerradas no romance.

Como indício de uma leitura possível de expansão, destacamos a história do personagem Pedro Bala, com a possibilidade de desdobramento em uma proposta transmídia. Esse
personagem é filho de um grevista morto durante uma greve por militares no cais, foi morar na rua quando tinha cinco anos. Desde jovem, Pedro Bala se mostrou corajoso e capacitado
para ser líder. Ágil, esperto, temido e respeitado por todos do grupo, trazendo nos olhos e na voz a autoridade de chefe, assim é o líder do bando Capitães da Areia. Após a morte de
Dora, quando os integrantes do bando vão seguindo caminhos diferentes, Bala se vê cada vez mais atraído pelas histórias que ouve sobre seu pai, passando assim, a envolver-se em
greves e luta a favor do povo, logo se tornando um ativista proletário. Após o ingresso de Pedro Bala nessa luta, o enredo do romance chega ao fim, deixando sem desfecho a história
desse personagem.

Sabemos que essas aberturas na narrativa deixadas pelo autor podem ser estendidas pela criatividade do leitor/aluno. É o que percebemos em relação a este personagem. O
leitor/aluno pode ser instigado a expandir a narrativa em outras plataformas (rede social, quadrinhos, blog, vídeo, podcast, site), devido a essa “abertura” deixada pelo autor, com uma
ou mais histórias da vida do Pedro Bala. Propomos que os leitores/alunos deem continuidade à história do personagem utilizando um gênero textual (conteúdo que deverá ser
explanado pelo professor antes da atividade), eles poderão escolher entre biografia, história em quadrinhos, letra de música ou notícia. Criada a história de cada aluno, este deverá
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escolher uma das mídias mencionadas acima para disponibilizar sua produção.

Assim, percebemos que a leitura do romance não possui limites, são deixadas “brechas” para que os leitores/alunos possam criar a continuidade das histórias dos personagens,
caracterizando-se assim como uma possibilidade de praticar autonomamente os conhecimentos sobre o conteúdo curricular Gênero Textual, uma potencialidade de leitura e interação
mais ampla, bem como um aprimoramento das habilidades de leitura, compreensão e escrita com a criação dessas histórias. E ainda, além de criarem, a partir de novas linguagens,
histórias expandidas, disponibilizarem-nas em outra(s) plataforma(s) de mídia(s).

3. Educação e Transmídia: Proposta de produção de conteúdo/texto baseado no ramance Capitães da Areia

Para desenvolver a atividade de expansão, selecionamos alguns critérios como nível escolar no qual poderá ser aplicada a atividade, colégio e disciplina. A proposta de utilização de
elementos da transmídia na expansão do romance Capitães da Areia foi pensada para uma turma do ensino médio do Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Sergipe, situado
na cidade de São Cristóvão/SE, na disciplina de Língua Portuguesa – Literatura, na atividade serão trabalhados conhecimentos do conteúdo Gênero Textual, foram selecionados quatro
gêneros (biografia, história em quadrinhos (HQs), letra de música e notícia) para este fim.

Na primeira etapa da atividade será solicitada dos alunos a leitura individual do romance, tarefa que já está no currículo do ensino médio, sendo determinado um intervalo de tempo
para a execução desta atividade. Finalizado este tempo, a segunda etapa deve ser iniciada por uma discussão em sala de aula sobre a leitura feita por cada um. Em seguida, será
solicitada dos discentes a criação das histórias a partir de gêneros textuais (uma por aluno) que deem continuidade, expandam a história da vida do personagem Pedro Bala. Como
mencionado acima, o gênero a ser desenvolvido pode ser escolhido pelo aluno entre biografia, HQs, letra de música ou notícia. Estes gêneros textuais devem ter sido conteúdo já
estudado pelos alunos.

Criadas as histórias a partir dos gêneros, os alunos deverão disponibilizar estas em uma plataforma de mídia, será frizado a estes que, antes de escolherem a mídia a ser utilizada,
analisem qual proporciona potência para a história criada, ou seja, qual mídia possui mais características específicas que potencializem a narrativa. Os alunos podem escolher
disponibilizar suas histórias entre as seguintes mídias: página em uma rede social, quadrinhos, blog, vídeo, podcast, site e jornal online.

Os conteúdos criados pelos alunos serão recolhidos e avaliados quanto à adequação da linguagem utilizada pelo discente ao gênero textual escolhido, e também quanto à leitura e
compreensão do enredo do romance, bem como a escrita. O método que deve ser utilizado para esta avaliação é a análise de conteúdo. Para Bardin (2004, p. 9), análise de conteúco é
“um conjunto de instrumentos metodológicos cada vez mais subtis em constante aperfeiçoamento, que se aplicam a “discursos” (conteúdos e continentes) extremamente
diversificados”. Dessa maneira, aludo que esse método condiz com a avaliação necessária do material produzido pelos alunos.

Para a análise de conteúdo das produções, segundo Bardin (2004), devem ser realizados procedimentos de categorização, síntese, procura de padrões e identificação de aspectos
significativos para o entendimento das categorias que compõem o tema, no caso o enredo e contexto do romance Capitães da Areia. Assim, para fazer a avaliação/análise, será feita
uma separação dos conteúdos por gêneros textuais desenvolvidos pelos alunos, pois cada gênero requer uma linguagem específica.

Feita a separação dos conteúdos por gêneros, a produção do discente será avaliada quanto a linguagem utilizada para desenvolver o gênero textual escolhido, lembrando que cada
gênero textual requer uma linguagem específica. A outra análise será referente à escolha da mídia, será verificado se a mídia escolhida pelo aluno é a que melhor se adequa ao texto
criado, ou seja, a que melhor potencializa a produção. Por fim, serão selecionadas pelo menos cinco palavras chave que estejam ligadas à obra como um todo, e será verificado se elas
ou algumas delas estão na narrativa criada pelo aluno. Assim, além do contexto explicitado pelo discente em sua história, haverá o respaldo das palavras chave que caracteriza o
conteúdo do romance, auxiliando assim, na análise quanto às habilidades de leitura, compreensão e escrita do aluno. Se no conteúdo que está sendo analisado, estiver perceptível que
o aluno seguiu contextualizando com o enredo do romance, bem como utilizou as palavras chave, ou algumas delas, quer dizer que este fez uma boa leitura do romance e teve boa
compreensão deste. A escrita será avaliada por meio dos textos presentes em cada história, serão utilizadas regras gramaticais para isso.

Com essa atividade, o aluno além de aprender sobre o romance estudado, estará colocando em prática a teoria estudada sobre o conteúdo Gênero Textual, e ainda, se tornará coautor
daquela narrativa, deixando de ser apenas consumidor do produto cultural e transformando-se em prosumer (produtor + consumidor). Conforme Okada (2011), a transição da web 1.0
para web 2.0 trouxe mudanças nas práticas e maneiras de aprender, visando autonomia, coautoria e socialização. “Essa transição exige uma mudança do conceito de “elearning” -
aprender focado no acesso de recursos digitais, para o conceito de “colearning 2.0” - coaprender com base nas múltiplas coautorias” (OKADA, 2011, p. 130). Com isso, propomos a
inclusão deste novo cenário no meio educacional para o aluno tornar-se sujeito autônomo de sua aprendizagem, produzindo conteúdos, seja para a educação formal ou informal.

A educação deve organizar-se em torno de quatro aprendizagens fundamentais que, ao longo de toda a vida, serão de algum modo para cada indivíduo, os
pilares do conhecimento: aprender a conhecer, isto é adquirir os instrumentos da compreensão; aprender a fazer, para poder agir sobre o meio envolvente;
aprender a viver juntos, a fim de participar e colaborar com os outros em todas as atividades humanas; finalmente aprender a ser, via essencial que integra as
três precedentes. (DELORS; EUFRAZIO, 1998, p. 11)
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Por isso, a imersão de recursos da transmídia no processo ensino aprendizagem ligará os alunos aos pilares educacionais, aprendendo a conhecer, a fazer, a viver junto e a ser por meio
da (co) aprendizagem que visa o enriquecimento da educação formal e também da educação informal via uso de inúmeros recursos, tecnologias e metodologias para ampliar a
inter-autonomia e participação ativa e colaborativa do aprendiz (OKADA, 2011, p. 128). Assim podemos afirmar que a criação de conteúdos por meio do processo transmidiático trará
aos indivíduos a característica de “coautores críticos”, que expandem conteúdos formais e/ou informais integrando, segundo Okada (2011, p. 131) “aprendizagem, pesquisa e formação
de forma colaborativa”.

Considerações finais

Somos formados e transformados pela cultura presente no meio social em que vivemos nos tornando sujeitos culturais. Esta, por sua vez, é maleável, ou seja, está sujeita a mudanças,
seja pela integração “do novo” à cultura já existente, bem como pela descoberta (revelação do desconhecido), seja pela junção de culturas de povos diferentes. Assim, mencionamos o
que são denominadas “Culturas Híbridas”. Estas podem ser descritas como fusões de diferentes culturas, por exemplo, “velha” e “nova”, de diferentes povos. É a miscigenação cultural
que está cada vez mais presente em uma sociedade na qual, meios e mídias estão muito presente e influenciando acirradamente a comunicação entre os sujeitos culturais. A
necessidade de comunicação entre os sujeitos é a mesma, o que está mudando é forma como estes estão se comunicando. Com isso, percebemos a hibridização do que já existia
(comunicação) com o novo (formas de comunicação).

As novas formas de se comunicar dos sujeitos estão relacionadas à transplantação do termo consumidor para prosumer. Estes passam de meros receptores de conteúdos para
produtores consumidores, ao mesmo tempo em que consomem o conteúdo, podem produzir uma extensão deste, explanar sua ideia, construir outros conteúdos na mesma temática
etc. Em resumo, os sujeitos culturais são, hoje, participativos, coautores, cocriadores, e os meios e mídias estão facilitando esta transformação social.

Nesse contexto surge a Narrativa Transmídia, uma grande história dividida em partes, e estas, por sua vez, distribuídas em diferentes mídias. Ou ainda, uma história (inicial) que possui
“aberturas” que possibilitem a expansão desta por meio da criação de narrativas paralelas, também disponibilizadas em mídias distintas. Ressaltando que cada mídia possui
características específicas, que podem potencializar as histórias que estão disponíveis nelas. Através desses recursos da transmídia, propomos a expansão do romance Capitães da
Areia, como alternativa possibilitadora de engajamento do leitor/aluno com a leitura literária.

Com a leitura do romance Capitães da Areia, percebemos aberturas na narrativa deixadas pelo autor, ou seja, histórias que não se encerram. Essas histórias evidenciam uma leitura
sem margens, pois estas aberturas, talvez deixadas propositalmente, aguçam a imaginação do leitor para criar, desdobrar e finalizar, ou não, essas histórias. Para isso, sugerimos essa
leitura focada no personagem Pedro Bala, o qual em determinado momento do enredo deixa de ser “menino de rua”, e passa a lutar a favor do povo como grevista, a partir daí não
sabemos mais como se desenrolou a história desse personagem.

Dessa maneira, propomos uma atividade de expansão do romance, focada nesse personagem, aplicada em uma turma de ensino médio do Colégio de Aplicação da Universidade Federal
de Sergipe, situado na cidade de São Cristóvão/SE. No desenvolvimento da atividade, os alunos teriam que fazer a leitura do romance, em seguida criar uma narrativa a partir de um
gênero textual (previamente determinado) que dê continuidade à história da vida do personagem Pedro Bala e disponibiliza-la em uma mídia (previamente determinada),
preferencialmente, a que possua características que melhor se adequem à narrativa criada. Concluídas as produções, estas serão avaliadas/analisadas quanto à adequação da
linguagem utilizada pelo discente na produção do gênero escolhido, bem como a mídia escolhida, se esta potencializa a história criada, e ainda, serão analisadas habilidades de leitura,
compreensão e escrita dos discentes, para isso será utilizado o método análise de conteúdo.

Pensamos, com essa atividade, trabalhar de forma prática com os discentes o conteúdo Gênero Textual, estimular o engajamento do leitor/aluno, criando a extensão da história do
personagem, disponibilizando-a em uma(s) plataforma(s) de mídia(s) diferente(s), bem como o aprimoramento de suas habilidades de leitura, compreensão e escrita. Dessa forma,
concluímos que a leitura sem margens aguça, ainda mais, a imaginação do leitor, constituindo assim, uma potencialidade para a leitura e interação mais ampla entre sujeito e produto
cultural.
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