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 1. INTRODUÇÃO 

 Gênero literário produzido a partir de meios digitais, a literatura eletrônica 
surgiu já na década de 50, através de experimentos realizados com a obra “O 
Castelo”, de Franz Kafka, pelo grupo liderado pelo filósofo e matemático alemão 
Max Bense, o qual, à época, fora influenciado pelas reflexões em torno da 
cibernética, introduzidas por Norbert Wiener. Katherine Hayles (2008, p.21) a define, 
em poucas linhas, como toda "obra com um aspecto literário importante que 
aproveita as capacidades e contextos fornecidos por um computador independente 
ou em rede". Frequentemente, a literatura digital é confundida com livros literários 
digitalizados, os quais possuem características muito semelhantes às de um livro 
impresso, mas são lidos e distribuídos em meios digitais. A literatura propriamente 
digital, por sua vez, é “nascida” em meio digital, utilizando-se, portanto, de recursos 
provenientes da evolução dos computadores. 

 O objetivo geral da pesquisa é investigar os processos de negociação de 
sentidos estabelecidos na recepção da literatura digital por parte de alunos do 
ensino fundamental e médio. Um estudo acadêmico sobre literatura digital é 
relevante porque determinados conceitos na crítica literária e na teoria da literatura 
parecem não se adequar quando aplicados a esse tipo de obra literária, pois as 
ficções digitais dialogam com diferentes artefatos, formas e gêneros midiáticos.  

A pesquisa se divide em três etapas: 
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1) Estudo aprofundando do aporte teórico-epistemológico a ser utilizado nas 
reflexões: a pragmática do texto literário na perspectiva da semiótica, de um lado, e 
a teoria da recepção/consumo na perspectiva dos Estudos Culturais, de outro lado. 

2) Trabalho a ser realizado em escola, com alunos do ensino fundamental e médio 
de leitura de obras digitais bem como produção de obras produzidas pelos alunos.  

3) Análise e reflexão sobre as especificidades da prática de leitura e interpretação 
das obras digitais, a partir dos dados de pesquisa gerados na segunda etapa, 
enfatizando a negociação de sentidos por parte do leitor. 

 No momento a pesquisa está em sua terceira fase: análise do trabalho 
executado em uma turma de segunda série da Escola Estadual de Ensino 
Fundamental Pepita de Leão, situada no município de Porto Alegre. 

2. METODOLOGIA 

 A metodologia empregada consiste em: pesquisa bibliográfica sobre estudos 
culturais e tipologia da literatura digital (com ênfase em ficção interativa, ficção 
hipertextual e poesia virtual); a elaboração de atividades didáticas de literatura digital 
e planejamento de aulas com ênfase em interpretação de textos em formato 
impresso e digital. Tais atividades deverão ser gravadas de modo a ser criado um 
banco de dados que servirá como base para reflexões e análises posteriores. Essa 
etapa está inspirada nos estudos de etnografia conforme desenvolvidos no campo 
dos Estudos Culturais, entendendo-se que o melhor contexto em que se pode 
dialogar com um determinado público a respeito das mensagens e textos que 
consome é o lugar em que ocorre o próprio processo. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As atividades realizadas abarcaram leitura e interpretação de poemas bem 
como de narrativas e se dividiram em dois grupos: primeiro, houve manuseio de 
alguns poemas do livro de Sérgio Caparelli, Poesia Visual, a partir do qual 
realizaram-se leitura, reflexão e formação de palavras listadas pelos alunos no 
quadro negro e em folha de papel. Posteriormente, foi realizado um trabalho com 
esse mesmo poema em sua versão hipertextual, que pode ser encontrada no 
seguinte endereço eletrônico: http://www.ciberpoesia.com.br/.  Da mesma forma, foi 
realizado um trabalho de leitura de narrativa hipertextual a partir de uma versão 
adaptada A cigarra e a formiga; em seguida, houve um trabalho de leitura de fábulas 
em suporte impresso. 

Os resultados obtidos através das observações efetuadas em uma turma de 
ensino fundamental com faixa etária entre 9 e 12 anos permitem concluir, primeiro, 
que a maior parte dos alunos não estava familiarizada com a literatura digital. Em 
segundo lugar, os alunos possuem, como repertório literário prévio, alguns livros 
clássicos da literatura infantil, além de histórias em quadrinhos, disponíveis em sala 
de aula. Em terceiro lugar, no que se refere ao uso de computador e da internet em 
diversos dispositivos, os alunos passam a maior parte do tempo ocupados com 
jogos eletrônicos, com as redes sociais, pesquisas sobre esportes, músicas e 
celebridades, não priorizando a internet como uma ferramenta de estudos. Em 
quarto lugar, quanto às atividades desenvolvidas em sala de aula, foi possível 
perceber uma certa decepção dos alunos quando perceberam que o trabalho a ser 
realizado com computador não se relacionava com o uso de jogos eletrônicos. A 



maior parte dos alunos teve dificuldade em se concentrar na leitura dos poemas 
digitais. Em quinto lugar, os exercícios de literatura digital com ênfase em elementos 
de jogos eletrônicos como gameplay e recursos hipermidiáticos foram bem 
sucedidos e conseguiram prender a atenção dos alunos. No entanto, eles se 
concentraram na brincadeira com os próprios recursos, apresentando dificuldades 
para ler e interpretar o conteúdo semântico dos poemas.  

4. CONCLUSÕES/CONSIDERAÇÕES 

 A literatura digital apresenta características específicas em relação à literatura 
em formato impresso, porém, como é muitas vezes excluída do cânone da literatura, 
são necessárias outras análises e abordagens ao ser trabalhada em sala de aula.  
Conforme foi possível observar a partir das atividades realizadas em sala de aula, as 
crianças possuem acesso relativamente amplo às tecnologias digitais, porém suas 
atividades estão centradas principalmente em jogos eletrônicos e uso das redes 
sociais. Esse tipo de uso impactou negativamente na realização das atividades de 
leitura literária no computador, pois houve uma espécie de decepção quando foram 
instadas a ler poemas de forma mais densa. Havia uma expectativa forte de brincar 
e continuar fazendo aquilo que normalmente fazem quando utilizam a Internet. 

 A inclusão digital em sala de aula demanda trabalhos com habilidades e 
competências numa concepção mais ampla, já que as novas tecnologias influenciam 
diretamente o processo cognitivo dos alunos. Sobre a inclusão da literatura digital na 
rede de ensino, Buckingham afirma que:  

 

O advento da mídia digital apresenta desafios ainda mais amplos para a 
escola enquanto instituição. Uma questão-chave, levantada por vários 
autores, concerne ao seu papel no enfrentamento das desigualdades de 
acesso à tecnologia surgida na sociedade. Acesso, neste sentido, é mais do 
que disponibilidade de equipamento, ou uma questão de habilidades 
técnicas: é também uma questão de capital cultural – a capacidade de usar 
formas culturais de expressão e comunicação (BUCKINGHAM, 2010, p.53). 

   

 Entretanto, isso não significa que o suporte impresso deva ser substituído, 
mas sim, que o computador deve se tornar uma ferramenta cada vez mais 
imprescindível nas salas de aula.  
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