
No atual contexto, as tecnologias têm mudado as demandas de leitura e o 
comportamento do leitor diante do novo suporte textual (a tela). Entenda, assim, como 
se caracteriza o (hiper)texto e a (hiper)leitura. » por Vanessa Raquel da Costa Furtado* 

s vários estudos sobre texto e leitura 
desenvolvidos nos últimos anos são 
categóricos ao afirmar que a leitura 
de um texto em muito ultrapassa 
a decodificação de seus signos 

lingüísticos. Antes de tudo, deve-se ressaltar o que 
se acredita ser texto. De acordo com a definição de 
Ingedore G. V. Koch, "o conceito de texto depende das 
concepções que se tenha de língua e sujeito". Como aqui 
é adotada a ideia de língua em seu sentido interacional, 
texto equivale ao resultado de uma interatividade, ou 
seja, o texto não é "algo que preexista a essa interação", 
ainda partindo da definição de Koch. Desse modo, 
percebemos que o interlocutor tem parte indissociável 
na construção dos sentidos do texto. Na verdade, ele 
é um reconstrutor. Sobre a produção de um texto, 
Koch ainda menciona que "esta atividade compreende, 
da parte do produtor do texto, um 'projeto de dizer'; 
e, da parte do interpretador (leitor/ouvinte), uma 
participação ativa na construção do sentido, por meio 
da mobilização do contexto (em sentido amplo), a 
partir das pistas e sinalizações que o texto lhe oferece. 
Produtor e interpretador do texto são, portanto, 
'estrategistas', na medida em que, ao jogarem o 'jogo 
da linguagem', mobilizam uma série de estratégias -
de ordem sociocognitiva, interacional e textual - com 
vistas à produção do sentido". 

Estamos vivenciando a era das novidades 
tecnológicas e isso tem acarretado constantes 
mudanças na vida das pessoas. Cada vez mais somos 
introduzidos em ambientes virtuais e, para tanto. 

é necessária uma preparação dos sujeitos a fim de 
uma efetiva participação nestas novas práticas. Com 
as inovações vieram as mudanças na estrutura do 
texto, que se tornou ainda mais dinâmico e não 
linear, exigindo do leitor habilidades especiais ou 
diferenciadas das que dispõe para a leitura do texto 
"tradicional". A internet (ou o ambiente virtual) 
proporciona ao leitor uma participação efetiva na 
construção do texto que lê, seja comentando-o, 
modificando-o ou interagindo com o autor em tempo 
real, retomando o aspecto interatividade, de que 
falamos anteriormente. 

Segundo os autores Anne-Marie Chartier, 
Christiane Clesse e Jean Hébrard, de Ler e escrever: 
entrando no mundo da escrita, desde sempre o leitor 
acredita selecionar o que gosta ou quer ler, "mas, 
através de suas escolhas e de suas exclusões, cada 
um revela também aquilo que é totalmente capaz ou 
incapaz de compreender num determinado momento 
de sua história". Com base nisto é que começamos a 
falar em hipertexto, que, para a Dra. Vanda Maria da 
Silva Elias, "não é simples soma de textos, mas um texto 
aberto ou múltiplo que se constitui como um evento 
comunicativo a partir da realização de um percurso do 
leitor e da atualização de alguns textos em detrimento 
de inúmeros outros". 

Antônio Carlos Xavier, em sua obra 
Hiperleitura e interatividade na Web 
2.0, chama a possibilidade de 
escolha da leitura na 
internet de self- — A ut
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service, pois o leitor folheia o cardápio disponível no 
sítios digitais seleciona o que vai querer e, em seguida 
serve-se das "iguarias" dos hiperlinks que mais 
lhe apetecerem, na porção que desejar e na mesma 
velocidade do fluxo do pensamento. 

De acordo com o excerto acima, pode-se perceber 
que o hipertexto não é feito para ser lido do começo 
ao fim (noção que se tem dos textos tradicionais) e 
sim através de escolhas e descobertas do leitor, mas 
isso somente é possível graças à estrutura maleável do 
hipertexto que dá ao hiperleitor diversos caminhos. 

A idéia de hipertexto não é recente, mas foi com 
o advento da internet que ele se constituiu como um 
texto de acessibilidades variadas. Não convém dizer, 
no entanto, que o hipertexto é um amontoado de 
textos, ou ainda que, como discorre Xavier, seja um 
conjunto de enunciados justapostos aleatoriamente ou 
um mosaico de frases randômicas. 

Texto e hipertexto diferenciam-se, principalmente 
por o segundo ser mais interativo que o primeiro, 
sendo um espaço de veiculação mais ágil e de uma 

dialogicidade instantânea. É sabido ainda que a 
principal divergência entre texto e hipertexto é a não 
linearidade em maior grau do segundo. Xavier explica 
como isso pode auxiliar o leitor ou ainda atrapalhá-lo, 
no caso de um leitor despreparado ou iniciante. 

Esse princípio não linear de construção do 
hipertexto pode tanto contribuir para aumentar 
as chances de compreensão global do texto, como 
também há o risco, e é bom que se diga, de essa falta 
de linearidade fragmentar o hipertexto de tal maneira 
a deixar o leitor iniciante desorientado, disperso. 

Ao contrário do possa parecer, o hipertexto não 
é absolutamente não linear se considerarmos as 
relações da estrutura profunda da língua. A própria 
não linearidade hipertextual tem limites. O que há na 
verdade é uma liberdade de curso para o leitor, que 
utiliza estratégias de ordem sociocognitiva no processo 
de compreensão de textos. 

Mais adiante versaremos mais minuciosamente 
acerca das caraterísticas da leitura em ambientes 
virtuais: a hiperleitura. 
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começar a leitura por onde lhe convier. Portanto, 
a hiperleitura não é uma característica sobre do 
hipertexto digital. 

Com base nos conceitos de hipertexto e hiperleitura 
aqui abordados é que iniciamos a próxima seção, 
tratando dos usos e/ou habilidades de uso da leitura 
em hipertextos digitais. 

LETRAMENTOS EM HIPERTEXTOS 
O letramento, dentre suas multifaces, exige 

diferentes habilidades dependentes dos domínios 
sociais com os quais se vai lidar. As primeiras 
concepções de letramento relacionavam-se ao 
conhecimento e domínio do código linguístico. Essa 
visão já foi ultrapassada por uma nova que usa o 
termo no plural - letramentos - para designar práticas 
sociais que envolvem a escrita e outras modalidades 
de linguagem. 

A HIPERLEITURA E SUAS 
CONFIGURAÇÕES 

As novas tecnologias modificaram as formas de 
ler e escrever. Segundo Ana Elisa Ribeiro, em seu 
capítulo Os hipertextos que Cristo leu, essas tecnologias 
se somam a um rol de práticas de leitura e escrita, 
são híbridas em sua natureza e origem, já que são, ao 
menos em parte, familiares ao leitor, e são alternativas 
a outros modos de ler e escrever. No mundo virtual, 
o espaço de escrita deixa de ser o papel e passa a ser 
a tela, seja do computador, do celular ou dos mais 
diversos portáteis que surgem a cada dia, e tornam-
se indispensáveis. E, com a invasão desses aparelhos 
nas vidas, é necessário a todo instante aperfeiçoar as 
habilidades de leitura e escrita. 

Não há divergência entre leitura e hiperleitura 
no processo cognitivo de construção de sentidos. O 
hiperleitor é apenas um leitor diferente porque acopla 
as habilidades da leitura tradicional a outras que ele 
adquire com o uso de novos suportes, configurando 
uma nova prática de linguagem. 

Nesse ponto, é essencial restringir os limites dentro 
dos quais a hiperleitura se inscreve como categoria 
autossuficiente e em si distinta da leitura, bem como os 
pontos de encontro entre esses dois processos. 

Sob a perspectiva de hipertexto, todo leitor é 
também um autor, já que toda leitura torna-se um ato 
de escrita, exigindo do leitor a escolha de um caminho 
dentre tantos possíveis para seguir, definindo-se, 
desse modo, a constituição do texto, em se tratando 
não só de seu começo, meio e fim, como também das 
informações que irão compor tais partes. 

No caso, só se pode diferenciar as modalidades se 
o foco incidir na maneira pela qual o hiperleitor atua. 
Do ponto de vista cognitivo, o hiperleitor constrói os 
sentidos através de métodos e processos já presentes na 
leitura "tradicional". 

Hiperler seria, portanto, construir elos entre 
todos os caminhos possíveis no hipertexto, já que 
o hiperleitor tem liberdade de criar os percursos de 
leitura. A leitura hipertextual mostra-se, assim, plural, 
porque implica no diálogo autor/leitor que assume 
também papel de coautor. O hiperleitor seria dotado 
de "autonomia de aprendizagem; criticidade sobre 
conceitos e definições a ser aprendidos; criatividade 
para utilizar os conceitos e definições e, situações não 
previstas", nas palavras de Xavier. 

Para a autora Carla Coscarelli, é possível hiperler 
em suporte que não seja o digital, pois o leitor pode A ut
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Se os letramentos consistem em práticas de 
uso da leitura e da escrita realizadas em contextos 
interacionais distintos, podemos inserir aí o contexto 
das novas tecnologias. A participação efetiva dos 
sujeitos nestas práticas institui o que Magda Soares 
chama de letramento digital. 

Com o boom tecnológico, criaram-se novas 
formas de leitura, escrita e maneiras de lidar com 
elas, ou seja, as atitudes do indivíduo ante esses 
eventos. A fim de ser bem sucedido ante esse 
"admirável mundo novo", o leitor se utiliza de seu 
conhecimento prévio e de outros recursos. Segundo 
Ribeiro, "Tudo isso faz com que o leitor não precise, 
a rigor, começar do zero ao lidar com um recurso, 
uma nova tecnologia de objeto de ler O que esse leitor 
faz, na verdade, é reconhecer certas características, 
deduzir outras, empregar a familiaridade que já 
possui, sua experiência de leitura pregressa, num 
suporte que demandará novas reações". 

É preciso habilitar-se para participar ativamente 
das situações em que se faz necessário o uso dessas 
novas tecnologias. Nesse caso, podemos falar em 
"alfabetização" digital, dadas as condições em que se 
renovam: incessantemente. E essa habilitação somente 
ainda pode se dar em práticas sociais, pois a escola 
ainda não está preparada para fazer esse papel. 

Ainda tomando a definição de Ana Elisa Ribeiro, o 
texto, para ser compreendido e interpretado, necessita 
de um leitor que faz reconfigurações relacionadas à 
percepção do texto que por ele é explorado. Ou seja, 
quanto menor a familiaridade com o tema, a estrutura 
e o suporte, mais ineficiente será a compreensão. 

O fato é que o leitor, cada vez mais letrado, deve 
ganhar a versatilidade de lidar com todos os gêneros, 
de maneira que não tenha a sensação de completo 
estranhamento quando tiver contato com novas 
possibilidades de texto ou de suporte. O letramento, 
além de significar a experiência com objetos de leitura, 
também deve possibilitar que o leitor deduza e explore 
o que pode haver de híbrido e reconhecível em cada 
gênero ou em cada suporte. 

Acerca das exigências do mundo contemporâneo 
em relação às tecnologias, a autora Angela Paiva 
Dionísio discorre que a sociedade tem agora outros 
tipos de representação e que os sujeitos letrados têm 
de serem capazes de compreender e produzir textos 

nas múltiplas formas de 
linguagem hoje existentes. 

Não podemos ignorar 
que há características que 
se diferenciam ao serem 
incorporadas à modalidade 
digital: ícones, imagens, 
cores, tamanhos, fontes e 
afins são características 
dos hipertextos e o sujeito 
letrado digitalmente 
não deixa esses recursos 
passarem despercebidos, 
isto é, ele compreende 
que são elementos a 
serem integrados à sua 
leitura, como forma de 
complementar o sentido. 

*Vanessa Raquel da Costa Furtado é Mestranda em Estudos da Linguagem pela Universidade Federal do Piauí. 

CONEXÃO. 
INTERAÇÃO, 
INTERPRETAÇÃO 

Conectar-se ao mundo, 
hoje, significa, sobretudo, 
ter competência de usar as 
ferramentas tecnológicas 
e com elas interagir. É por 
isso que diversos estudos 
vêm sendo desenvolvidos 
a fim de perceber como os sujeitos participam de 
práticas interacionais mediadas pelo computador, 
principalmente. O acesso a essas ferramentas é, além 
de tudo, uma forma de integração social. 

O hipertexto integra esse leque de novas 
possibilidades de leitura e tem no hiperleitor, além de 
decifrador e interactante, um colaborador, à medida 
que, é ele quem traça os caminhos a serem percorridos. 
Sem mencionar o fato de que toda leitura é única, pois 
os links acessados não serão escolhidos na mesma 
ordem, formando um novo texto. 

Ante de tais reflexões, concluímos dizendo que 
apropriar-se, ou letrar-se digitalmente, destas novas 
práticas de uso da língua é uma necessidade que, como 
na leitura tradicional, tem por papel fundamental 
ampliar as possibilidades de interpretação do sujeito 
no contato com as múltiplas linguagens. A ut
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Text Box
Fonte: Conhecimento prático: língua portuguesa, São Paulo, n. 38, p. 60-63, 2013. 




