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Resumo:
O presente artigo consiste na análise e caracterização dos textos literários produzidos no
ciberespaço, como notícias, textos de blogs, artigos científicos, posts em redes sociais
como Facebook, Twitter, entre outros, contos e histórias de terror (CreepyPastas), e
informações em geral. Após a avaliação de um questionário em que foram observadas
as preferências de leitura de alunos de diferentes níveis como Ensino Médio, Técnico,
Superior, Especialização, Mestrado e Doutorado, verificou-se a capacidade do suporte de
textos na Internet a fim de definir características heterogêneas para a literatura no
ambiente virtual (ciberliteratura).
Palavras-chave: Ciberespaço. Leitura. Internet. Literatura.
Abstract:
This article is about the analysis and characterization of the literary text produced in
cyberspace, such as news, blog texts, scientific articles, social networking sites such as
Facebook, Twitter, among others, tales and horror stories (CreepyPastas), and
information in general. After the evaluation of a questionnaire in which the reading
preferences of students of different levels were studied, such as High School, Technical,
Higher, Specialization, Master's and Doctorate, we verified the capacity of the text
support on the Internet in order to define heterogeneous characteristics for literature in
the virtual environment (cyberliterature).
Keywords: Cyberspace. Reading. Internet. Literature.

1. Introdução.
Na contemporaneidade, o surgimento de novas Tecnologias da Informação e
Comunicação (TIC), provoca uma mudança na postura do ser humano perante o mundo que
está se digitalizando, incorrendo em questões acerca de transformações culturais e sociais
deveras importante para a compreensão do que entende-se por criar e ler literatura neste
novo paradigma que surge com o espaço digital (ciberespaço).
De acordo com Silva (2011), a Internet constitui-se como um instrumento para a
criação e divulgação da literatura, ideias e conhecimentos através de dispositivos
tecnológicos como computadores pessoais (PC), correio eletrônico, pagers, celulares, entre
outros.
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Com inúmeras transformações digitais que surgem atualmente, muitos podem vir a
pensar que a literatura por meio do livro pode estar próxima da extinção, porém, Silva
(2011, p. 2) explica que tal pensamento constitui-se em um grande equívoco:
Com tantas transformações tecnológicas, muitos podem
pensar no fim do livro e, até o mais extremistas, no fim da literatura.
Contudo, isso é um grande equívoco, pois esses são dois finais ou,
como queiram alguns, “duas mortes” que estão muito distantes.
Podemos afirmar que o futuro da literatura está no espaço virtual, ou
ciberespaço, o qual pode ser considerado como um mundo cheio de
possibilidades.

A literatura vista por meio das telas de um computador, que é conhecida atualmente
como Ciberliteratura, tem como principal característica a manipulação da linguagem por
meio de textos, sons e imagens. Logo, pode-se dizer que o ciberespaço proporciona o
surgimento de novos textos a partir de uma nova linguagem, hipertextual. Tal leitura
permite que computadores e demais dispositivos tecnológicos ofereçam leituras em
direções diferentes, onde milhões de pessoas buscam cada vez mais informações por meios
eletrônicos e digitais. (SILVA, 2011)
Partindo desse princípio, a leitura de textos em ambientes virtuais permite aos
usuários escolher o que quer ler, ver, ouvir, interagir ou compartilhar com outros usuários na
Internet. Por conseguinte, não existem fronteiras no território do ciberespaço, e todas as
pessoas podem utilizá-lo para consumo de informações em geral, pesquisa e descoberta de
novos conhecimentos, criação e compartilhamento de conteúdos, bem como acontece o
esboroamento de barreiras geográficas, que deixam de existir no mundo virtual.
Um dos tipos de produção textual no ciberespaço mais utilizados são os blogs, que
são espaços onde escritores podem criar textos para compartilhar ideias, experiências,
vídeos, fotos, informações, assim como ler o que outros usuários escrevem a partir da seção
de comentários do blog. Para Souza e Câmara (2013), os blogs constituem um suporte digital
em que novos autores são inseridos no ciberespaço, e passam a fazer parte de seu universo
denominado blogosfera. As autoras ainda salientam que por meio dos blogs, as pessoas
podem buscar e compartilhar informações em tempo real, interagir com outros usuários,
bem como opinar acerca do texto em questão.
A escritora e designer Ana Peluso, deu uma entrevista ao site Cronópios, em 2007,
onde discorreu na ocasião sobre a crescente expansão dos blogs - Uma de suas impressões
foi:
Hoje, lança-se um Blog como se lança um livro. Ou até mais.
Acredito que infinitamente mais. Se isso é ruim? Claro que não. Isso,
por um lado, é o que de melhor aconteceu para a literatura, para as
artes, para qualquer tipo de expressão. Isso fez com que o
concretista do sudeste conhecesse o cordelista do centro-oeste,
tendo, ambos, como recurso extra, a opção de comentarem
publicamente o que pensam, respectivamente, a respeito de suas
obras. [...] A que isso pode levar? Ao triunfo da obra sobre o artista, e
finalmente à liberdade de ambos [...].
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Ainda segundo Peluso (2007), a existência da literatura na Internet propicia que
inúmeros textos estejam sempre à disposição de seus usuários, de forma gratuita, acessíveis
apenas por um clique na tela do computador.
Por adendo, a autora ainda pontua que o surgimento da ciberliteratura não elimina a
literatura tradicional, e assim como em sua forma impressa, a literatura digital também é
delimitada por tendências, gostos e pensamentos semelhantes, com a vantagem de
transcender as barreiras materiais e geográficas de acesso por meio da Internet, bem como
também possuir recursos de interatividade.
O acesso a textos e informações no ciberespaço dá-se através da linguagem
hipertexto, que é basicamente a forma de escrita eletrônica para a Internet, isto é, uma
forma de mostrar as informações em monitores de dispositivos tecnológicos, na qual um
usuário pode escolher um caminho de acesso por meio de cliques do dedo ou mouse. Nesse
sentido, Di Luccio e Nicolaci-da-Costa (2007) discorrem que:
[...] o hipertexto coloca o leitor contemporâneo diante de
uma textualidade móvel e infinita que lhe permite fazer ajustes
textuais singulares. É uma textualidade que nos remete ao mundo
das navegações. Tendo a tela como suporte, navegamos de um texto
a outro a partir de links” (2007, p.98 apud GRIGOLETTO, 2009, p. 2),
ou seja, partes de uma janela de navegação que transportam a outra
janela, como textos, imagens e menus.

Destarte, o uso de hipertexto e novas tecnologias fazem surgir cada vez mais blogs,
sites e páginas personalizadas online que permitem que quaisquer registros de dados e
informações sejam feitos, desde informações em geral, até conteúdos literários. O conteúdo
que surge na Internet possui um tom mais atrativo, por permitir que os usuários interajam
por meio de textos, vídeos, hipertextos, imagens, sons, entre outros, bem como navegar
entre páginas como bem entender.
Indubitavelmente, a ciberliteratura é um meio para propagação da palavra e da
transformação desta, por meio da virtualização da escrita no ciberespaço, considerando que
o computador é a ferramenta não só de circulação de textos clássicos, mas também como
plataforma base para a criação de divulgação de novos textos como os oriundos de blogs,
sites, fóruns, comunidades online, Creepypastas, entre outros. A respeito da utilização do
computador no âmbito da literatura, Pierre Levy afirma que:
Se considerarmos o computador como uma ferramenta
para produzir textos clássicos, ele será apenas um instrumento mais
prático que a associação de uma máquina de escrever mecânica, uma
fotocopiadora, uma tesoura e um tubo de cola. Um texto impresso
em papel, embora produzido por computador, não tem estatuto
ontológico nem propriedade estética fundamentalmente diferente
dos de um texto redigido com instrumentos do século XIX. Pode-se
dizer o mesmo de uma imagem ou de um filme feitos por
computador e vistos sobre suportes clássicos. Mas se considerarmos
o conjunto de todos os textos (de todas as imagens) que o leitor pode
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divulgar automaticamente interagindo com um computador a partir
de uma matriz digital, penetramos num novo universo de criação e
de leitura de signos.
Considerar o computador apenas como um instrumento a mais para
produzir textos, sons ou imagens sobre um suporte fixo (papel,
película, fita magnética) equivale a negar sua fecundidade
propriamente cultural, ou seja, o aparecimento de novos gêneros
ligados à interatividade. (LEVY, 1996, p. 40-41)

Para mais, além dos dispositivos tecnológicos, a Internet pode ser vista como o
principal suporte para a ciberliteratura, como por exemplo, o leitor pode fazer uso de
leituras de clássicos e ao mesmo tempo efetuar buscas no Google sobre o conteúdo lido,
trocar experiências sobre o mesmo em redes sociais, blogs, vídeos no YouTube, entre outros.
De acordo com Munari (2011), os avanços tecnológicos poderiam tornar o livro cada
vez mais interativo, o que em sua opinião não o caracterizaria mais como livro, mas sim
como hiperlivro, aludindo à hipermídia, que é a convergência entre várias mídias, como
linguagens, textos, artes, músicas, imagens, fotos, sons. Nesse tocante, a autora pergunta e
explana como seria a interface de um hiperlivro:
Mas, e se o “livro” oferecer tudo isso na mesma interface?
O dicionário, o vídeo, os comentários críticos, a biografia do autor, o
espaço de criação? E aqui não falo de links e plugins, mas de HTML5,
que permite a convergência multimídia de uma forma muito mais
integrada. Conectado a essa web semântica, o próprio “texto” seria
capaz de linkar o leitor a outros textos, numa rede infinita. (MUNARI,
2011, p.6)

Munari ainda destaca que nesse cenário o livro seria vivo (os textos sempre foram).
“Imaginemos: na tela finíssima de oled1 o leitor lê um texto literário recém comprado, com
um toque, pela internet (caminhando, ele passou em frente a uma livraria, que “jogou” para
seu aparelho uma propaganda do livro).”
Sequencialmente, “no texto há referência a uma data, ele toca a tela, em cima do
número, desencadeando a busca por significados para aquele termo – a web semântica
compreende, sem a necessidade de sites de busca – e escolhe uma sugestão, que ele põe à
margem do livro.” A autora ainda descreve esse cenário de possibilidades descrevendo que
o livro vivo na Internet ainda poderia conter vídeos, trilha sonora para momentos de
suspense, romantismo, entre outros. Entrementes, essa nova categoria de leitura traz para
dentro de si a hipermídia por meio de música, vídeos, textos, (MUNARI, 2011, p. 6) isto é, em
uma palavra: interatividade.
Na atualidade, o surgimento de conceitos ligados ao ciberespaço, como hiperlivro,
ciberliteratura, cibercultura, entre outros, também traz grandes desafios para a sociedade.
Não há dúvidas de que com a invenção do computador e o avanço das tecnologias, a
1

OLED, sigla para Organic Light-Emitting Diode, traduzido por Diodo Emissor de Luz Orgânico. Basicamente
trata-se de uma “película de composto orgânico que emite luz em resposta a uma corrente elétrica”. O OLED é
utilizado para “criar exibições digitais em dispositivos como telas de televisão, computadores, sistemas
portáteis, como telefones celulares, consoles de jogos portáteis e PDAs”. (CHIKKER et al, 2016)
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humanidade imerge cada vez mais na Internet, principalmente pelo acesso à informação de
forma ubíqua, ou seja, de qualquer lugar, hora ou momento.
Nesse sentido, crianças, adultos, jovens, idosos e pessoas de todas as etnias e lugares
do mundo podem estar conectadas por meio de rede social, blogs, fóruns, sites, jogos
online, entre outras plataformas. Porém, na contramão dos avanços céleres das tecnologias,
existem setores da sociedade, como a escola, que busca equilibrar em seu contexto o
ciberespaço, e o mundo letrado através do livro, ou seja, a escola, representante da cultura,
tem o desafio de incorporar em seus projetos de ensino e educação esse fantástico meio de
comunicação: a Internet, que veio para se estabelecer como a forma dominante de
comunicação. (COELHO, 2008)
Logo, pode-se dizer que essa esperada transformação do ensino não será
concretizada apenas com a inserção de dispositivos tecnológicos em sala de aula, mas, com
uma reestruturação do saber, que vai além do mero acesso à Internet e da diversão, sendo
necessário também que os estudantes sejam preparados para a utilização intensiva da
Internet, com o conhecimento da Palavra, das normas da Língua Portuguesa, do correto uso
das tecnologias, e por parte dos docentes, também há a necessidade de uma nova formação
docente, que esteja preparado para um objetivo de ensino que Língua e Literatura e o novo
instrumental (Internet), trabalhem concomitantemente (COELHO, 2008), isto é, na aplicação
de tecnologias e softwares no apoio ao processo de ensino e aprendizagem dos alunos.
Para mais, entende-se que o grande desafio da escola é a integração entre a Internet
e o conhecimento por meio da Língua e Literatura. Logo, tal integração já vem sendo tentada
por especialistas e educadores nas multimídias2, e que já há 40 anos, preocupava a socióloga
americana Margaret Mead (1968):
Chegamos ao ponto em que temos de educar as pessoas
naquilo que ninguém sabia ontem, e prepará-las para aquilo que
ninguém sabe ainda, mas que alguns terão que saber amanhã.

Nesse sentido, entende-se que a autora se refere ao surgimento da chamada geração
digital, que se vale muitas vezes da tecnologia de forma abusiva, trocando muitas vezes a
vida real pela vida da Internet. Para mais, pode-se afirmar que a Internet pode ser uma arma
digital, em especial nas mãos de crianças e adolescentes que não sabem o que estão
fazendo, justificando o uso da tecnologia apenas com a desculpa da aparência e da imagem
tecnológica. Assim, deve-se pensar e refletir acerca dos desafios de uma educação digital
como meio eficaz de auxiliar a referida geração no bom uso das novas ferramentas de
comunicação presentes na contemporaneidade.

2. Materiais e Métodos

2

Especialistas e educadores nas multimídias: Profissionais e docentes das áreas de Educação, Mídia e
Tecnologia e afins, que enfocam seus estudos em busca da validação de informação e transformação desta em
conhecimento a fim de transformar a tecnologia como um instrumento facilitador da vida das pessoas no dia a
dia, bom senso de como usar as redes, educação digital, uso seguro e responsável dos dispositivos como
tablets, notebooks e smartphones.
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A metodologia do trabalho é a pesquisa básica do tipo exploratória através de
levantamento bibliográfico, cujo intuito é o desenvolvimento da ciência, sem uma aplicação
prática prevista. O referencial teórico do trabalho foi reunido por meio de pesquisa
bibliográfica, que é aquela em que as informações relevantes para a pesquisa que se intenta
realizar encontram-se em artigos científicos e livros. (GERHARDT; SILVEIRA, 2009)
A pesquisa bibliográfica é feita a partir do levantamento de
referências teóricas já analisadas, e publicadas por meios escritos e
eletrônicos, como livros, artigos científicos, páginas de web sites.
Qualquer trabalho científico inicia-se com uma pesquisa bibliográfica,
que permite ao pesquisador conhecer o que já se estudou sobre o
assunto. Existem porém pesquisas científicas que se baseiam
unicamente na pesquisa bibliográfica, procurando referências
teóricas publicadas com o objetivo de recolher informações ou
conhecimentos prévios sobre o problema a respeito do qual se
procura a resposta (FONSECA, 2002, p. 32).

Do corpus selecionado para a pesquisa, fez parte principalmente um questionário
desenvolvido no Google Forms, cujo objetivo foi o de verificar os hábitos de leitura de cerca
de 80 pessoas, dos mais variados níveis de escolaridade, de Ensino Médio, Técnico, Superior,
Especialização, Mestrado e Doutorado. O questionário em questão foi formulado em quatro
seções: a primeira solicita o consentimento e algumas informações pessoais do respondente,
a segunda seção diz respeito à prática de leitura como um todo, seguidamente, a terceira
seção aborda as práticas de leitura na Internet, e por fim, a quarta seção enfoca em
conteúdos textuais na Internet, com o intuito de descobrir o que os usuários mais leem
quando estão imersos no ciberespaço.
A escolha por pesquisar a literatura e novos textos que surgem na Internet justificase pelo fato de que se trata de um tema atual e de deveras importância, especialmente
quando compreende-se que o ciberespaço cresce cada vez mais, possibilitando por sua vez o
surgimento de novos textos. No mundo todo, há milhares de textos que surgem no
ambiente virtual, como notícias, blogs, Creepypastas, posts em redes sociais, fóruns de
discussões, artigos, livros online, entre outros, e todos esses textos e categorias de textos
são administrados por novos autores que surgiram somente a partir desse suporte digital;
rompendo assim as amarras impostas pelo tradicional mercado editorial, democratizando a
publicação e compartilhamento de literatura e novos textos por meio de ferramentas
tecnológicas e do ciberespaço.

3. Resultados e Discussões
A pesquisa realizada neste trabalho lançou mão de referencial teórico, especialmente
livros e artigos científicos que enfocam leitura e literatura na Internet, bem como do uso de
pesquisa quantitativa por meio de um questionário formulado no Google Forms. O
questionário em questão contou com quatro seções que buscam avaliar os hábitos de
leituras dos entrevistados, em especial no tocante à Internet, bem como buscou saber os
tipos de textos mais lidos no ciberespaço.
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Na avaliação do questionário, a Figura 1 demonstra o nível de escolaridade dos 80
respondentes da pesquisa denominada “Pesquisa sobre Leitura e Literatura na Internet”.

Figura 1. Nível de escolaridade.
Fonte: Elaborada pelos autores.

Na Figura 1 pode-se notar que o nível de escolaridade dos participantes da pesquisa
varia bastante, destaca-se que 28,7% encaixam-se na opção “Superior Completo”, 17,5% em
“Curso Técnico”, seguido de 15% em “Mestrado incompleto” e 8,8% “Especialista”, logo, as
demais opções estão com índices menores e complementam o gráfico.
Na primeira seção do questionário denominada “Informações Pessoais”, também
foram questionadas as áreas de atuação e/ou formação do entrevistado, e as respostas
foram as mais variadas possíveis, como por exemplo: Tecnologia da Informação (TI),
Marketing, Direito, Design, Jornalismo, Sociologia, História, Arquitetura, Segurança do
Trabalho, Comunicação Social, Administração, Química, Engenharia Civil, Vendas, Rádio e TV,
Endomarketing, Biblioteconomia, Pedagogia e Letras, Mecânica, Artes Plásticas, Docência,
Segurança Privada, dentre outras.
Na segunda seção, nomeada “Quanto aos hábitos de leitura”, foram realizadas
perguntas acerca dos hábitos de leitura para os entrevistados, a fim de avaliar o nível e o
tempo de dedicação à leitura, bem como os gêneros preferidos de cada pessoa e os
formatos mais utilizados para obter informações. A Figura 2 mostra o meio mais utilizado
para a obtenção de informações no dia a dia.
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Figura 2. Meio de obtenção de informações.
Fonte: Elaborada pelos autores.

Nota-se na Figura 2 que das 80 pessoas que responderam o questionário, 96,3%
utilizam a Internet como principal meio de obtenção de informações, e apenas uma pequena
parcela divide-se entre bibliotecas e periódicos impressos (jornais e revistas). Esses dados
reforçam o que é mostrado na Figura 3 a seguir.

Figura 3. Formato mais utilizado para obter informações.
Fonte: Elaborada pelos autores.

A Figura 3 demonstra que 81,3% das pessoas entrevistadas preferem o formato
online para acessar informações, e apenas 2,5% optaram pelo formato impresso, e os 16,2%
restantes responderam que não têm preferência quanto ao formato. Os dados apresentados
na Figura 2 e 3 refletem Duarte (2011), que afirma que o mundo virtual disponibiliza uma
quantidade ilimitada de textos, onde os paradigmas textuais são alterados e novas
possibilidades de textos surgem aos usuários, transformando o leitor não apenas em um
mero leitor de textos, mas também em um explorador de um universo digital repleto de
infinitas navegações ao clique de um mouse.
Na Figura 4 são listados os principais gêneros que os entrevistados leem.

Figura 4. Gêneros preferidos dos entrevistados.
Fonte: Elaborada pelos autores.
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Destaca-se no gráfico da Figura 4 a preferência pelo gênero Ficção, abarcando 47,5%
das respostas, seguidos de Literatura Científica com 37,5% das preferências, e Esportes e
Lazer com 30%. Ainda completam os dados levantados: Literatura Estrangeira com 26,3%
das escolhas, Literatura Nacional com 20%, Romance com 18,8%, Culinária e Gastronomia
com 18,8%, Artes com 23,8%, Economia com 20%, Auto Ajuda com 20%, Esoterismo com
1,3%, Ciências humanas com 1,3%, Jornalístico com 1,3% e Técnico nas áreas de
Comunicação e Gestão com 1,3%. A Figura 5 mostra o gráfico acerca da frequência de leitura
dos entrevistados.

Figura 5. Frequência de leitura dos entrevistados.
Fonte: Elaborada pelos autores.

O gráfico da Figura 5 demonstra que 57,5% dos entrevistados leem diariamente,
enquanto 22,5% leem semanalmente, seguido de 13,7% que efetuam a prática da leitura
mensalmente.
Sequencialmente, a Figura 6 apresenta as impressões que os usuários têm da leitura,
e de como enxergam em sua opinião essa prática.

Figura 6. Impressões acerca da prática da leitura.
Fonte: Elaborada pelos autores.

Nota-se que na Figura 6, 63,7% das pessoas participantes da pesquisa enxergam a
prática da leitura como “Prazerosa”, 20% como “Cansativa, mas necessária”, 13,8% como
uma prática “Rotineira”, e apenas 2,5% responderam que não gostam de ler.
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A seção 3 do questionário apresenta os hábitos de leitura dos entrevistados na
Internet, com o intuito de mensurar a imersão das pessoas no ambiente virtual. Para mais, a
Figura 7 apresenta um gráfico de acesso à Internet.

Figura 7. Acesso à Internet.
Fonte: Elaborada pelos autores.

Com base na Figura 7, nota-se que quase a totalidade dos entrevistados acessa a
Internet regularmente, onde 98,8% responderam que acessam regularmente, e apenas 1,2%
responderam “Às vezes”. O acesso regular à Internet dá-se também em grande parte pelo
fato de que 58% da população brasileira usam a Internet, e de acordo com Bocchini (2016),
em reportagem que apresenta os dados da 11ª edição da pesquisa TIC Domicílios, que mede
o uso, a posse e os acessos dos brasileiros às Tecnologias da Informação e Comunicação
(TICs). Ademais, a pesquisa demonstrou que cerca de 102 milhões de brasileiros acessam a
Internet.
Cumpre salientar que os dados apresentados pela pesquisa da TIC Domicílios
também escancaram a desigualdade social no acesso à Internet, visto que a população
brasileira atualmente encontra-se na casa dos 207 milhões, ou seja, de acordo com a
pesquisa acima somente metade dos brasileiros acessam a Internet em casa, o que denota
que a inclusão digital segue em segundo plano no país e o tema merece maior destaque nos
campos políticos e acadêmicos.
A Figura 8 apresenta o gráfico contendo os dispositivos tecnológicos que os
entrevistados mais utilizam em seus acessos no ambiente virtual.
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Figura 8. Dispositivos tecnológicos.
Fonte: Elaborada pelos autores.

Os dados da Figura 8 mostram que o acesso à Internet por parte dos participantes do
questionário é feito quase majoritariamente por um Smartphone, que abarca um total de
91,3% dos votos, já o Notebook vem logo em seguida com 65% das escolhas, o Computador
Pessoal com 35%, e por último o Tablet com 8,8%. Os dados desse gráfico são reforçados
pela pesquisa da TIC Domicílios, onde Bocchini (2016) apresenta que 89% dos 102 milhões
de brasileiros que acessam a Internet, o fazem por meio de um telefone celular, seguido
pelo computador de mesa com 40%, e do notebook com 39%.
A Figura 9 a seguir demonstra os locais em que os respondentes do questionário mais
acessam a Internet.

Figura 9. Locais de acesso a Internet.
Fonte: Elaborada pelos autores.

O gráfico da Figura 9 mostra que 71,3% dos questionados acessam a Internet de seus
lares, enquanto 23,7% acessam no trabalho, e parcelas menores acessam na faculdade e na
rua. Os dados aqui também são corroborados pela pesquisa da TIC Domicílios, onde a fração
de casas no Brasil com acesso à Internet alcança 34,1 milhões, ou seja, cerca de 50% dos 102
milhões de brasileiros que acessam o ciberespaço de alguma forma. (BOCCHINI, 2016)
A Internet pode ser considerada como um campo para divulgação de textos,
conhecimentos e ideias, e no ciberespaço, a literatura e novas formas de textos encontraram
um meio ideal para sua propagação. Nesse sentido, a Figura 10 procura saber dos
respondentes se os mesmos acreditam que o uso de textos e da literatura no ciberespaço
estaria extinguindo o uso do livro.

11

Figura 10. O Ciberespaço e o livro.
Fonte: Elaborada pelos autores.

Os dados levantados na Figura 10 evidenciam que 68,8% dos questionados acreditam
que a literatura no ciberespaço não extinguiria o uso do livro de forma tradicional, e 31,3%
acreditam que extinguiria. Os dados aqui levantados demonstram que as pessoas acreditam
que o livro sobreviverá à Internet, ou utilizará dela como um mundo de possibilidade para a
leitura. Arato (2009) expõe em artigo para a Universidade Federal de Goiás, que:
Segundo a professora Suely de Aquino Gomes,
coordenadora do curso de Biblioteconomia da Universidade Federal
de Goiás, o livro, como qualquer outro meio, deve ser superado à
medida que a tecnologia avança. “Qual o objetivo do livro?
Divulgação de idéias, socialização, reconhecimento de propriedade
intelectual, prestígio... isso num meio eletrônico acaba? Não acaba: o
livro é só um meio”, diz a professora. Além disso, para a
biblioteconomista, a internet devolve a ferramenta de trabalho para
o autor. “Você não precisa mais de um editor pra imprimir e distribuir
a sua obra. Você mesmo publica, divulga, chega até seus leitores sem
intermediários”, diz ela. Por este prisma, a internet deixa de ser o
monstro exterminador do hábito da leitura para se tornar um mundo
de possibilidades.

Segundo Levy (1996): “Considerar o computador apenas como um instrumento a
mais para produzir textos, sons ou imagens sobre um suporte fixo (papel, película, fita
magnética) equivale a negar sua fecundidade propriamente cultural, ou seja, o
aparecimento de novos gêneros ligados à interatividade”. Partindo desse princípio, é
inegável que o ciberespaço é responsável pelo surgimento e propagação de literatura e
ciberliteratura. A Figura 11 demonstra se os questionados já efetuaram leituras na Internet.
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Figura 11. Leituras na Internet.
Fonte: Elaborada pelos autores.

A Figura 11 acima mostra que 97,5% dos entrevistados já fizeram leituras de alguma
forma no ciberespaço, enquanto apenas 2,5% responderam que não. Com base na Figura 11,
a Figura 12 a seguir questiona as pessoas sobre os tipos de leitura mais realizados na
Internet.
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Figura 12. Tipos de Leituras na Internet.
Fonte: Elaborada pelos autores.

Na Figura acima, é notabilizado que 93,5% dos respondentes da pesquisa acessam
notícias como principal forma de leitura na Internet, 90% responderam que já efetuaram
leituras de posts e opiniões em redes sociais como Facebook e Twitter, 76,3% em blogs,
73,8% buscam informações em geral, 72,5% já leram livros online, 2,6% em Artigos
científicos, 2,6% em Mangás, 1,3% em Periódicos, 1,3% em Literatura Técnica e 31,3% já
acessaram Creepypastas, que de acordo com Maia (2015, p.7) são:
[...] histórias de fantasmas/espíritos/alienígenas, animais
selvagens, rituais macabros, desaparecimento de pessoas, suicídio,
fatos que a História não conta, entre outros. São construídas por
meio de copia e colagem de narrativas distribuídas pela Internet, com

o objetivo de causar medo em seus leitores.

Ademais, a Figura 12 ainda indica que 1,3% dos entrevistados já realizaram leituras
de artigos científicos, 1,3% de mangás, 1,3% de literatura técnica, entre outros.

4. Considerações Finais
Atualmente, falar de literatura e Internet é falar da convergência entre várias mídias
e textos no ciberespaço, onde a rede mundial de computadores é suporte e ferramenta para
a criação de novos textos e gêneros literários, bem como para a literatura que é transferida
para a Internet. Ademais, de acordo com Munari (2011), a livraria digital Amazon, sediada
nos Estados Unidos, vendeu em 2011 mais ebooks (livros digitalizados), do que livros
impressos. Tal fato demonstra que de certa forma há uma migração da leitura para a
hiperleitura (leitura no ambiente virtual).
Destarte, a pesquisa realizada por meio de questionário demonstrou que em sua
grande maioria, os respondentes acessam regularmente a Internet para suas práticas de
leituras, e utilizam-se de dispositivos móveis como principal meio tecnológico para tal, além
de que, foi verificado também que os participantes da pesquisa conhecem vários textos
oriundos do espaço virtual, como textos de blogs, redes sociais, notícias, Creepypastas, entre
outros, o que por sua vez denota a expansão cada vez mais célere do espaço virtual, e da
adesão de pessoas que o acessam. Como adendo, para trabalhos futuros, indica-se o estudo
da ciberliteratura em dois termos, o online e o offline.
Munari (2011) explica que a leitura online é quando o usuário efetua a leitura de um
determinado texto conectado à Internet, “podemos viajar pelo ciberespaço em busca de
outros sentidos para a nossa leitura – mapas, palavras desconhecidas, personagens, fatos, o
autor, curiosidades sobre o livro.” Já a leitura offline é quando o leitor utiliza apenas um
dispositivo tecnológico para realizar suas leituras, sem o acesso à Internet, assim, o leitor
estaria preso ao texto e desprovido da possibilidade de navegar no ambiente virtual.
Contudo, todo esse contexto de leituras na Internet também pode apresentar alguns
desafios, em especial para a educação, visto que existe uma forte ameaça no uso intensivo
da Internet, ou mesmo no convívio alienado com o ciberespaço. Assim, se os usuários, em
especial os estudantes em formação, não forem preparados com o domínio da palavra, da
língua portuguesa e com a literatura, incorrem em auxiliar a degradar a sua língua,
reduzindo-a a um mero dialeto “internetês”. Cumpre, portanto refletir se a língua presente
na Internet pode assumir o papel representante de língua única capaz de atender os altos
objetivos de um sistema complexo como é o da língua portuguesa, o que por sua vez
também sugere-se como futura pesquisa.
Cabe ressaltar, que de acordo com Coelho (2008), o “internetês” é uma redução da
língua portuguesa a poucos signos e letras, e que tornam o texto assim escrito algo
completamente incompreensível para quem não for capaz de decifrá-lo.
Assim, o presente trabalho demonstrou, ao menos parcialmente, que os atuais
paradigmas textuais estão sendo modificados com o crescimento exponencial da Internet,
bem como esta proporciona o surgimento de novas práticas literárias do homem
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contemporâneo, engajando o ser humano cada vez mais na transformação da práxis social e
cultural.
Epilogando a discussão, pode-se dizer que as novas TICs em conjunto com a Internet
concederam a possibilidade do surgimento de uma literatura essencialmente digital, com
base na hipermídia da realidade virtual para sua existência. Logo, no ambiente virtual, o
texto eletrônico possibilita ao leitor uma interação maior, por meio de compartilhamentos
de suas experiências com a leitura em redes sociais, opiniões nas seções de comentários,
textos em fóruns de discussão, ou seja, o leitor torna-se um coautor desse texto, visto que o
mesmo vai efetuando escolhas durante a leitura, através do toque do dedo na tela de um
smartphone ou de um clique de mouse, e essas escolhas podem ocasionar resultados
diferentes a cada leitura realizada do mesmo texto.
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