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RESUMO

Este trabalho apresenta os resultados parciais de uma prática de leitura de hipercontos realizada
numa turma de 9º ano do Ensino Fundamental de uma escola pública do estado da Bahia. Trata-se de
um recorte de um Projeto de Qualificação (em fase de dissertação), desenvolvido no Mestrado
Profissional em Letras, na Universidade Federal de Sergipe, Campus de Itabaiana. A partir dessa
prática de leitura, os resultados preliminares apontam que, quando se trata de leitura na tela, os
alunos têm demonstrado um interesse maior, pelo fato de a mesma permitir novas possibilidades de
leitura que o texto impresso não possibilita, como a leitura hipertextual. Além disso, pelo seu caráter
híbrido e multissemiótico, o hiperconto apresenta um diferencial se comparado ao texto impresso: a
possibilidade de o leitor fazer escolhas ao longo da leitura (por meio dos links) deixados pelo autor,
tornando-se uma espécie de coprodutor do texto.

Palavras-chave: Hiperconto. Hipertexto. Leitura. Literatura Digital. Participação do Leitor.

ABSTRACT

This work presents the partial results of a practice of reading hypercontos carried out in the 9th grade
class of the Elementary School of a public school in the state of Bahia. This is a cut of a Qualification
Project, developed in the Professional Master’s Degree in Letters, at the Federal University of Sergipe,
Itabaiana Campus. The observation function performed, when it comes to reading on screen, students
have a greater interest, while reading new reading possibilities is a bit larger, such as a hypertextual
reading. In addition, because of the hybrid and multisemiotic character, the hyperconto presents a
differential to do with the text, a possibility of being able to respond to the producer of the text.
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RESUMO

Este trabalho apresenta os resultados parciais de uma prática de leitura de hipercontos realizada
numa turma de 9º ano do Ensino Fundamental de uma escola pública do estado da Bahia. Trata-se de
um recorte de um Projeto de Qualificação (em fase de dissertação), desenvolvido no Mestrado
Profissional em Letras, na Universidade Federal de Sergipe, Campus de Itabaiana. A partir dessa
prática de leitura, os resultados preliminares apontam que, quando se trata de leitura na tela, os
alunos têm demonstrado um interesse maior, pelo fato de a mesma permitir novas possibilidades de
leitura que o texto impresso não possibilita, como a leitura hipertextual. Além disso, pelo seu caráter
híbrido e multissemiótico, o hiperconto apresenta um diferencial se comparado ao texto impresso: a
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possibilidade de o leitor fazer escolhas ao longo da leitura (por meio dos links) deixados pelo autor,
tornando-se uma espécie de coprodutor do texto.
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class of the Elementary School of a public school in the state of Bahia. This is a cut of a Qualification
Project, developed in the Professional Master’s Degree in Letters, at the Federal University of Sergipe,
Itabaiana Campus. The observation function performed, when it comes to reading on screen, students
have a greater interest, while reading new reading possibilities is a bit larger, such as a hypertextual
reading. In addition, because of the hybrid and multisemiotic character, the hyperconto presents a
differential to do with the text, a possibility of being able to respond to the producer of the text.

Keywords: Hiperconto. Hypertext. Reading. Digital Literature. Reader Participation.

Image: clip_image001.png

Image: clip_image002.png
RESUMEN

Este trabajo presenta los resultados parcial de una práctica de lectura de hipercontos realizada en la
clase de 9º año de la Enseñanza Fundamental de una escuela pública del estado de Bahía. Se trata
de un recorte de un Proyecto de Calificación, desarrollado en el Máster Profesional en Letras, en la
Universidad Federal de Sergipe, Campus de Itabaiana. La función de observación realizada, cuando
se trata de leer en la pantalla, los alumnos tienen un interés mayor, mientras que la lectura de nuevas
posibilidades de lectura es un poco mayor, como una lectura hipertextual. Además, por el carácter
híbrido y multisemiotico, el hiperconto presenta un diferencial para hacerlo con el texto, una
posibilidad de ser capaz de responder al productor del texto. Palabras clave: Hiperconto. Hipertexto.
Lectura. Literatura Digital. Participación del lector.

1 INTRODUÇÃO

No contexto educacional, a temática relativa à leitura, apesar de já ser bastante discutida, continua a
ser alvo do interesse de professores e pesquisadores devido à compreensão, por parte de todos, de
que uma das principais formas de o indivíduo se libertar das amarras sociais e tornar-se autônomo é
através da leitura, mais especificamente das práticas de letramentos, ou seja, as práticas sociais da
leitura e da escrita em ambientes digitais e não digitais.

É notório que muitos esforços são empreendidos constantemente por parte dos professores,
principalmente os de Língua Portuguesa (projetos de leitura, por exemplo) para minimizar a
problemática referente aos baixos resultados dos alunos no tocante à leitura, uma vez que tal
problemática acaba comprometendo sobremaneira o desenvolvimento do aluno como um todo, pois,
quando não se lê bem, ou seja, quando não se é capaz de compreender o que lê e se situar no
mundo através da leitura, outros problemas maiores vão surgindo, como dificuldades na escrita, na
expressão oral e na assimilação de novos conteúdos/conhecimentos.

No entanto, muitas tentativas por parte dos professores não conseguem dar conta de estimular os
discentes para que leiam com mais frequência e, consequentemente, se tornem leitores assíduos,
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algo que será de grande relevância para a sua formação integral (cultural, social, intelectual e moral).
Assim, os professores se deparam com grandes desafios para trabalhar com a leitura, principalmente
a leitura do texto literário, como apontam Pereira Debarba (2001), Viegas (2014) e Brito et al (2014).

Nessa esteira, precisamos, enquanto docentes, buscar novas possibilidades para despertar no
educando o gosto pela leitura, de modo que ele perceba que ela tem um grau de importância muito
grande para a sua vida, que perpassa o entretenimento gratuito, servindo, dentre tantas coisas, para
que ele se torne um cidadão cônscio de seus direitos e deveres na sociedade da qual é membro,
sabendo fazer o uso da leitura (diversas fontes) para realizar seus propósitos, sobressair-se diante de
situações adversas e aproveitar as oportunidades que a vida oferece.

Assim, visando oportunizar aos alunos do 9º ano de uma escola pública do estado da Bahia novas
possibilidades de leitura, já que eles demonstraram necessidade de melhoria, foi realizada uma
prática com o gênero hiperconto, um gênero digital que, por agregar várias semioses (texto escrito,
imagens estáticas e/ou em movimento, cores, som e links), acabam seduzindo o aluno a ficar por
mais tempo na tela lendo o texto literário, tendo em vista que os alunos atualmente, por estarem
conectados à tecnologia do computador e da internet, provavelmente leem mais na tela do que em
suportes impressos, devido à multissemiose presente na tela. Dessa forma, essa nova possibilidade
de leitura, a hipertextual, típica do hiperconto, pode ser um bom estímulo para que os discentes
passem a ler mais, o que pode ser a médio e longo prazos um caminho fecundo para uma melhoria
nos índices de leitura/letramentos.

Vale frisar que essa prática de leitura partiu de um Projeto de Qualificação desenvolvido no Mestrado
Profissional em Letras, na Universidade Federal de Sergipe, Campus de Itabaiana, projeto esse que
se encontra em fase de Dissertação. Ou seja, ainda não temos resultados definitivos sobre a força
dessa prática de leitura, mas, a partir de alguns resultados iniciais, temos condições de fazer uma
análise acerca do grau de aceitabilidade do hiperconto pelos alunos e o quanto ele pode contribuir
para que estes possam ler mais e melhor.

Nessa perspectiva, este trabalho tem respaldo em Spalding (2012), ao abordar o gênero hiperconto e
a literatura digital; Hayles (2009), ao discorrer sobre literatura eletrônica; Chartier (2002), quando
discute sobre a leitura na tela e no suporte impresso; Gomes (2011), ao abordar sobre o hipertexto;
Santaella (2013), a respeito da comunicação ubíqua, dentre outros.

2 CONSIDERAÇÕES SOBRE LITERATURADIGITAL

A literatura digital, pela forma como tem sido apresentada por alguns autores (SPALDING, 2012;
HAYLES, 2009), é uma literatura em ascensão, nascida no contexto da cibercultura, ou seja, num
contexto no qual as novas tecnologias da informação e comunicação (computador e internet) têm
modificado os hábitos tanto de leitura quanto de escrita por parte do indivíduo. Ou seja, devido às
mudanças espaço-temporais possibilitadas pela internet, grande parte da leitura que fazemos
cotidianamente está ligada às telas (computador, tablet e celular), o que tem corroborado para a
ampliação da literatura geral, que ganha novas possibilidades através da literatura digital.

Vivemos hoje na era da ubiquidade, na qual podemos estar em vários lugares ao mesmo tempo sem
a necessidade de nos deslocarmos fisicamente para realizar determinadas atividades (SANTAELLA,
2013). Dessa forma, no âmbito da literatura digital, o indivíduo/leitor pode estar lendo em qualquer
lugar, através do seu celular, que tem sido uma das coisas mais próximas dele nos dias de hoje. Se
bem direcionado pelo professor, ele pode ler o texto literário na tela, mas um texto literário com novas
características, com mais dinamicidade.

A literatura digital[i] é aquela obra literária feita especialmente para mídias digitais, impossível de ser
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publicada em papel, pois utiliza ferramentas próprias das novas tecnologias, como animações,
multimídia, hipertexto, construção colaborativa. Esse conceito ganha sustentação em Hayles (2009, p.
20), crítica literária norte-americana, ao dizer que a “literatura eletrônica, geralmente considerada
excludente da literatura impressa que tenha sido digitalizada, é, por contraste, nascida no meio digital,
um objeto digital de primeira geração criado pelo uso de um computador e (geralmente) lido em uma
tela de computador”.

Assim, nota-se que tanto Spalding (2012) quanto Hayles (2009) enveredam pelo mesmo caminho
quando o assunto é literatura na tela. A única diferença é que, nos Estados Unidos, costuma-se usar
o termo eletrônica, mas com o mesmo sentido do termo digital utilizado no Brasil.

Ao conceituar literatura eletrônica/digital, Hayles (2009) deixa claro que essa não é bem aceita,
provavelmente por muitos defensores da literatura tradicional impressa. Talvez pelo aspecto de
“liberdade” que esse tipo de literatura concede ao leitor, algo que na literatura tradicional impressa
não ocorre da mesma forma, pois o “controle” em relação ao direcionamento do texto recai
praticamente sobre o autor, como se este fosse o centro da obra, algo que teóricos como Barthes
(1988) e Eco (1988) não concordam, como aponta Santos (2007).

Segundo Santos, Gross e Spalding (2017, p. 124), “a literatura digital transpõe as bordas da literatura
impressa, pois rompe com o caráter estático do texto literário ao apresentar produções dinâmicas,
atrativas e interativas”. Duarte (2011, p. 04) comenta que:

A era das tecnologias digitais tem afetado diretamente a literatura
contemporânea. A internet tem possibilitado uma interatividade entre leitor e
autor. O leitor virtual é disperso e não quer apenas ler, mas também interagir
com a obra e se transportar pelos hipertextos tendo a possibilidade de navegar
por infinitos textos simultaneamente. Por essa razão, os textos virtuais exigem
mais agilidade do que os textos impressos, propiciando o surgimento de novos
gêneros literários, como as micronarrativas e as poesias visuais.

Ou seja, trata-se de novos tempos e de novos perfis de leitores, com destaque para o leitor virtual, ou
seja, aquele que lê na tela do seu aparelho eletrônico, que está acostumado com o touch screen.
Mais do que um simples leitor que toca na tela e segue os comandos, o leitor imersivo/virtual não se
contenta em obedecer ao que está posto na tela. Ele gosta de ter possibilidade de escolha entre mais
de uma opção para sentir-se mais ativo. Assim, esse tipo de leitor é:

[...] um leitor implodido cuja subjetividade se mescla na hipersubjetividade de
infinitos textos num grande caleidoscópio tridimensional onde cada novo nó e
nexo pode conter uma outra grande rede numa outra dimensão. Enfim, o que
se tem aí é um universo novo que parece realizar o sonho ou alucinação
borgiana da biblioteca de babel, uma biblioteca virtual, mas que funciona como
promessa eterna de se tornar real a cada “clique” do mouse (SANTAELLA,
2004, p. 19-32).

Nessa perspectiva, conforme Santos, Gross e Spalding (2017, p. 120), apesar das inquietações e
comparações entre a leitura na tela e a leitura do livro impresso, muito discutidas por alguns autores,
dentre eles Chartier, “o livro continua sendo objeto de encanto e paixão de muitas pessoas, e ele
pode sim, ser considerado como algo insubstituível [...]”. No entanto, é preciso que aprendamos a
conviver tranquilamente com outras possibilidades de fruição literária, pois, conforme Abreu (2006),
quando o assunto é literatura e gosto literário, não há consenso entre muitas pessoas, que
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geralmente tendem a desqualificar o que não lhe apraz por puro preconceito e por não tolerar o novo.

Nesse viés:

A literatura digital [...] sofre com o preconceito da crítica literária. Apesar disso
ela é uma realidade e está cada vez mais presente na formação de novos
leitores e escritores. Essa resistência ao novo é gerada pelo medo eterno de
que uma nova tecnologia possa matar algo que seja considerado precioso [...].
O estranhamento gerado pelas publicações literárias na internet tem
fundamento quando se toma a leitura como um processo construído pelo
hábito e experiência. Leva-se tempo para formar um hábito social e por essa
razão torna-se difícil desmistificá-lo. Entretanto, a literatura virtual é uma
realidade e tem formado costumes, sendo assim merecedora de atenção e
pesquisa (DUARTE, 2011, p. 02-03).

Dessa forma, é preciso que fique claro que a literatura digital, através de seus autores e adeptos (os
leitores), não tem a intenção de competir com a literatura tradicional impressa, uma vez que nunca se
objetivou isso. Os autores que trabalham com esse tipo de literatura, a exemplo de Spalding (2012) e
Hayles (2009), têm como propósito ampliar as possibilidades de leitura do indivíduo e, como nos
últimos anos os leitores têm cada vez mais lido na tela, esses e outros autores pensaram em utilizar
as ferramentas tecnológicas para ampliar o hábito de leitura do texto literário. No caso de Spalding, o
texto literário trabalhado na tela é o hiperconto (que será conceituado e detalhado mais adiante),
enquanto Hayles e outros autores norte-americanos têm focado na ficção hipertextual denominada
storyspace (KIRCHOF, 2016).

A nova vertente de literatura que aqui expomos, a Literatura Digital, não vem
como um recurso aleatório para preencher o tempo, ou simplesmente,
justificar a necessidade de se usar a tecnologia em sala de aula. É uma forma
legítima e autoral de arte. É fruto da idealização de escritores que têm um
compromisso com a arte da palavra e em formar novos leitores. São novas
formas de leituras para leitores de novos tempos (SANTOS, GROSS e
SPALDING, 2017, p. 128).

Com base no exposto, são exemplos de literatura digital: minicontos digitais, hipercontos e
ciberpoesia. Esses três exemplos, como se nota facilmente pela escrita, não são algo inédito, mas
uma ampliação dos gêneros tradicionais impressos repensados para a tela. Assim, o miniconto digital
surgiu a partir do miniconto tradicional; o hiperconto, do conto e a ciberpoesia, da poesia. A diferença
é que os novos gêneros são marcados pela multimodalidade, pelo movimento e pelo caráter
hipertextual, todos eles possibilitando mais participação do leitor, diferentemente do que ocorre nos
gêneros impressos, cuja participação é bem mais limitada.

Os gêneros da literatura digital são repletos de cores, imagens estáticas e/ou em movimento, sons e
links que, ao serem conjugados juntamente com o texto escrito, ampliam as possibilidades de
interpretação e de participação por parte do leitor. Portanto, detalhes como esses acabam
estimulando o leitor a ler cada vez mais na tela, devido ao fato de ter a possibilidade de escolha do
percurso da leitura, tornando-se uma espécie de coprodutor do texto.

3 CONHECENDO O GÊNERO HIPERCONTO

O gênero hiperconto, como se percebe em sua escrita, é um dos gêneros da literatura digital. Ele foi
criado com base no gênero conto, da literatura tradicional. Trata-se de um gênero que carrega marcas
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do conto, mas se diferencia dele pela ampliação de possibilidades na leitura, pois, pelo seu caráter
hipertextual, o hiperconto possibilita ao leitor interagir com o texto fazendo escolhas por meio dos links
deixados pelo autor em partes estratégicas da história, algo que acaba chamando bastante a atenção
do leitor e prendendo-o por mais tempo na tela.

Esse gênero foi criado em 2009 por Marcelo Spalding, escritor, jornalista e professor da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul e um dos nomes de destaque da literatura digital do Brasil.

Segundo Spalding[ii], em 2009 foram realizadas buscas com o termo “hiperconto” na Plataforma
Lattes, no Catálogo Online da Biblioteca da UFRGS, na Wikipédia e no site da Livraria Cultura e em
nenhuma delas o termo foi sequer mencionado. Hoje, nove anos depois, ao fazer uma busca por essa
palavra na internet, o leitor consegue encontrar cerca de dez sites que falam direta ou indiretamente
desse novo gênero digital, inclusive sites com vários hipercontos produzidos[iii].

O hiperconto é uma narrativa hipertextual marcada pelo uso constante de links. Esse tipo de narrativa
exige dos leitores novas competências e habilidades de leitura e de textualização, essenciais para a
ampliação do letramento dos mesmos. De acordo com Spalding:

O hiperconto seria uma versão do conto para a Era Digital. Sendo ainda um
conto, de tradição milenar, requer narratividade, intensidade, tensão,
ocultamento, autoria. O texto, naturalmente, ainda deve ser o cerne do
hiperconto, preservando seu caráter literário. Mas um bom hiperconto será
capaz de aproveitar as ferramentas das novas tecnologias para potencializar a
história que conta da mesma forma que os livros infanto-juvenis, por exemplo,
têm se utilizado da ilustração. Imagens, em movimento ou não, áudios,
hiperlinks, interatividade e quebra da linearidade são apenas algumas das
possibilidades do hiperconto. Claro que um bom hiperconto não precisa utilizar
todos esses recursos ao mesmo tempo, assim como há filmes belíssimos sem
efeitos especiais. Mas também não podemos deixar de perceber que um conto
de Borges simplesmente digitado e publicado na internet não passará a ser
um hiperconto ou um exemplo de literatura digital apenas por estar na internet,
e sim continuará a ser um belo conto de Borges (SPALDING, 2012, p. 153).

Ou seja, ao lermos um hiperconto, percebemos as principais características do conto (texto curto,
poucos personagens, uma única história desenvolvida e um único clímax), mas notamos também
outras possibilidades, como por exemplo, a de ouvirmos um áudio ao mesmo tempo em que fazemos
a leitura do texto impresso, o que torna o texto bem mais atrativo. Em um hiperconto de suspense, por
exemplo, ouvir um áudio que case com o texto escrito tende a intensificar a experiência, adicionando
camadas de sentidos à leitura. Outra possibilidade ainda mais interessante, e que marca o potencial
do hiperconto, é a participação do leitor na construção da tessitura textual, uma vez que, nesse tipo
de texto, o autor deixa links em partes estratégicas do texto, geralmente no meio e no clímax,
oportunizando ao leitor escolher o caminho que mais combina com o seu horizonte de expectativas.

Assim, o hiperconto é talvez um dos principais exemplos de texto a dar essa “liberdade” ao leitor. Ou
seja, o leitor não é obrigado a seguir a leitura do texto na ordem em que ele aparece. Ele pode, após
ler o início do texto, clicar em um link e ser direcionado para um caminho diferente.

Vale salientar que as escolhas na hora dos cliques não se dão por acaso, mas, em virtude do
horizonte de expectativas do leitor (BORDINI e AGUIAR, 1989), pois num hiperconto que apresenta
no meio do texto dois links, sendo um de suspense e outro romântico, o leitor provavelmente optará
por clicar naquele que mais representa os seus gostos pessoais. Uma pessoa romântica, ao se
deparar com essas duas possibilidades ou até com mais outra, já que a quantidade de links fica a
critério do autor, é muito tendente a escolher aquele que direciona a história para um caminho
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romântico.

Nessa ótica, os links não são postos no texto como meros adereços. Eles são de grande importância
para a construção da tessitura textual, pois, sem clique e outros recursos multisemióticos, o
hiperconto acaba ficando idêntico ao conto. Dessa forma, é importante enfatizar que os links possuem
função retórica nos textos, por isso, a presença deles contribui decisivamente para a construção de
sentidos e, mesmo as não escolhas também ajudam a comunicar, pois, ao não escolher certos links,
o leitor deixa claro que, no universo de suas expectativas de leitura, aqueles não são os que lhe
interessam (GOMES, 2011). Partindo desse prisma:

É preciso acompanhar essa revolução textual, provocada pelo ambiente
digital, que resulta em mudanças nas concepções de texto que desafiam até
mesmo as questões de autoria [...] independentemente de ser um texto já
elaborado, o leitor também poderá interferir em sua construção final,
determinando os passos sobre como a história irá se desenrolar (CANI, 2017,
p. 121-122).

O que a autora quer dizer com relação à autoria é que, a literatura digital, através do gênero
hiperconto, por exemplo, ao possibilitar ao leitor uma participação maior do que o texto impresso
permite, acaba colocando no bojo da discussão a questão da autoria. Ou seja, depois de todas as
escolhas feitas pelo leitor ele é o autor do texto Ou o autor continuará sendo o idealizador do texto e
de suas possibilidades Pode-se dividir autoria nesse caso São questões que cabem reflexão, mas que
ainda não têm uma resposta pronta e definitiva, ficando a cargo de cada um fazer uma análise crítica
acerca do contexto que envolve o hiperconto e fazer um juízo de valor pessoal sobre a autoria.

De todo modo, fica claro que, apesar de criar todas as possibilidades para o texto, o autor do
hiperconto não tem condições de adivinhar em quais links o leitor vai clicar. Ele pode até acertar um
caso ou outro por puro chute, mas, se 100 leitores fizerem a leitura do mesmo hiperconto, é
praticamente impossível o autor acertar as escolhas deles. É nesse contexto que Cani (2017) situa a
questão da autoria, ou seja, se o leitor construiu o texto com suas escolhas, ele passa a ser uma
espécie de coprodutor do texto, desafiando, dessa forma, a centralidade do autor na autoria.

O hiperconto é um gênero hipertextual e, por essa característica, seu texto é organizado em blocos
que se interligam. Há hipercontos mais simples, com links apenas para o leitor escolher qual o final
que deseja, e há também hipercontos mais sofisticados, com diversos links ao longo do texto e no
final, dando ao leitor várias possibilidades. Essas possibilidades só existem por conta do hipertexto.
Nessa visão, de acordo com Gomes:

[...] o hipertexto pode ser de quatro tipos combinantes: aberto, como um site
ou portal; fechado, como num CD-ROM, por exemplo; linear, quando o acesso
a outros documentos só pode ser feito numa determinada sequência
preestabelecida por seu autor; ou ainda reticulado, hierárquico e em rede, ou
seja, explorando diferentes formas de se organizar, prever ou permitir
percursos de leitura através dos cliques nos links (GOMES, 2011, p. 56).

Um grande exemplo de hipertexto reticulado, hierárquico e em rede é o hiperconto Um estudo em
vermelho[iv], de autoria de Marcelo Spalding. Esse hiperconto é bastante dinâmico e cheio de
semioses (texto escrito, imagens, som e links) e é muito interativo, apresentando 8 finais diferentes
para a mesma história, possibilitado por um processo de análise combinatória. Algo que aproxima
ainda mais o leitor nesse hiperconto é o fato de ele ter seu nome como participante em tempo real. O
leitor preenche um espaço em branco com o seu nome e outro com o e-mail. Ao clicar no link enviar,
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o texto começa a ser construído, novas telas vão surgindo e links vão aparecendo para o leitor
escolher o percurso da história, algo que capta a atenção do leitor, principalmente para os jovens que
vivem conectados.

Portanto, o hiperconto é um gênero com bastante potencial para que os alunos ampliem suas
possibilidades de leitura e, consequentemente, tenham uma desenvoltura melhor ao lerem. Para isso,
um bom trabalho desenvolvido pelo professor de Língua Portuguesa é o primeiro passo.

4 PRÁTICA DE LEITURA DO HIPERCONTO

Analisando o desempenho dos meus alunos de 9º no tocante à leitura, ficou perceptível que eles
apresentam índices de leitura abaixo dos esperados para alunos de 9º ano, ou seja, uma leitura fluída,
com obediência à entonação, tom da voz, dicção e pontuação, além, é claro, de uma atitude ativa e
responsiva frente ao texto, questionando o seu conteúdo para melhor compreendê-lo. Essa conclusão
foi obtida a partir de algumas atividades de leitura propostas, que revelaram tais fragilidades.

Notou-se, a partir de algumas aulas práticas de leitura individual e coletiva, a resistência de muitos
alunos em relação à leitura. Eles dificilmente pegam um livro para ler por espontânea vontade.
Quando o fazem, geralmente se veem obrigados, alegando que não gostam de ler. No entanto,
percebemos que há uma imaturidade da parte deles quando alegam que não gostam de ler, pois eles
estão conectados boa parte do dia, através de seus celulares, lendo e escrevendo sobre assuntos
diversos.

Assim, na tentativa de estimulá-los em relação à leitura e sua importância, pensamos que utilizar um
gênero multissemiótico seria uma proposta interessante para eles, tendo em vista que o hiperconto,
pelo seu caráter lúdico, consegue captar com mais facilidade a atenção e o interesse do leitor.

Dessa forma, a prática da leitura de hipercontos se deu na sala de aula. Em duas aulas seguidas de
Língua Portuguesa, foram apresentados dois hipercontos, sendo um em cada aula. Nesse momento,
os alunos ainda não sabiam que se tratava de hiperconto, tendo em vista que este era um gênero
desconhecido para eles até aquele momento.

Na primeira aula, foi apresentado no Datashow o hiperconto Um tiro para a liberdade[v]. Esse
primeiro hiperconto é mais simples, no entanto, é bastante multimodal, com a presença de cores,
imagens, videoclipe e alguns links.

Esse foi o primeiro contato dos alunos com esse novo gênero, o que os deixou bastante atentos,
curiosos e animados. Eles demonstraram bastante interesse no hiperconto e ficaram animados
quando viram, logo na primeira parte, a possibilidade de escolher entre dois caminhos a continuação
da história[vi], a partir de dois links deixados pelo autor. Precisamos fazer uma votação através do
levantar de mãos para decidir em qual dos links clicar para fazer a leitura. Outro ponto interessante é
que, abaixo da imagem da garota (que se encontra na página inicial do hiperconto), há um videoclipe
da música All of me, do cantor John Legend. Assim, à medida que o leitor vai lendo o texto, ele pode
ouvir a música, que pode ou não casar com o enredo da história em questão, mas é mais um atrativo
que o leitor pode explorar, e exploramos o videoclipe. Esse detalhe a mais no texto encantou os
alunos, deixando-os com mais vontade de continuar a leitura do hiperconto. Na sequência, na
segunda aula do dia, foi apresentado aos alunos um hiperconto mais sofisticado, intitulado Um estudo
em vermelho, já mencionado neste trabalho. Neste, o leitor pode participar diretamente, colocando o
seu nome e e-mail, tornando-se um dos personagens da história. Fizemos um teste utilizando o e-mail
de um dos alunos.

Na primeira tela do site hiperconto, quando o leitor entra, ele é convidado a participar de uma história
com oito possíveis finais, tendo a possibilidade de descobrir o seu fim a partir de suas escolhas ao
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longo da leitura da história, a partir dos links deixados pelo autor. Pelo design do site, o leitor sente-se
de fato convidado a mergulhar na história, na curiosidade de saber qual fim teria como participante
dessa trama.

Na segunda tela, o leitor, ao decidir participar da história, preenche os campos em branco com seu
nome e e-mail e clica em enviar, para que assim, a história comece a ser construída.

Na terceira tela, nota-se claramente a presença do leitor no hiperconto, que tem a história iniciada, na
qual ele procura a ajuda de um detetive, através de um e-mail enviado. A partir do envio, a história
passa a ser construída, pois o detetive vai responder, na próxima tela, e o leitor (que encomendou os
serviços do detetive), receberá uma resposta com caminhos a seguir, devendo o leitor escolher entre
dois links uma opção para tentar desvendar um mistério envolvendo sua irmã. O diálogo entre o leitor
e o detetive é um pouco longo, devido à quantidade de escolhas que o leitor tem que fazer. Ou seja,
várias outras telas são abertas ao longo da história, como já foi sinalizado em passagens desse
trabalho.

Após isso, foi combinado para a aula seguinte de os alunos irem para a sala de informática para
explorarem alguns hipercontos.

No laboratório de informática da escola, durante duas aulas, os alunos começaram a explorar alguns
hipercontos, demonstrando grande interesse por tais obras, não apenas pelas histórias, mas,
principalmente, por terem uma participação mais ativa a partir das escolhas feitas através dos links
disponibilizados e de toda a multimodalidade apresentada nos textos.

No dia seguinte, na terceira aula dessa etapa, os alunos foram divididos em 4 grupos e, foram
orientados a visitarem (extraclasse) o site http://www.hiperconto.com.br/ para explorarem o hiperconto
Um estudo em vermelho. Como os alunos estavam em trio (3) e um quarteto, ficou combinado que um
deles entraria no hiperconto com seu nome e e-mail, e, que os links a serem clicados seriam
decididos em comum acordo. A incumbência de cada trio/grupo era apresentar, na aula seguinte, o
final de seu hiperconto, mas, depois de contar passo a passo como a história foi contruída e como se
deu a escolha dos links.

No dia seguinte, na quarta aula, cada trio/grupo apresentou sua história e seu respectivo final, e, por
sorte, nenhum dos trios/grupos teve o mesmo final, devido aos links clicados por eles terem ido em
uma direção diferente, levando, dessa forma, a um final diferente.

No primeiro trio/grupo, a personagem principal da história descobre que sua irmã, aliou-se com um
detetive para extorqui-lo, forjando um sequestro que não existia, e, ao ser descoberta pelo irmão,
acaba fugindo de avião com o comparsa/amante/detetive, uma história com um final digno do
suspense policial.

Na história contada pelo segundo trio/grupo, a personagem principal descobre que sua irmã está
mentindo e, que está envolvida com o detetive contratado para encontrá-la. No final, o irmão descobre
suas mentiras, encurrala-a e ela assume sua relação com o detetive e o plano para lhe roubar, já que
eram os dois únicos herdeiros de um casal milionário que havia morrido num acidente de avião.
Nessa tessitura, a irmã acabou sendo presa e o detetive fugiu, dando um ar de mais mistério à
história.

Na história contada pelo terceiro trio, a personagem principal (um rapaz), contrata os serviços de um
detetive para procurar sua irmã desaparecida. Ambos eram herdeiros de um casal milionário que
sofrera um acidente e falecera. Mesmo pedindo uma quantia absurda pelos serviços, o rapaz não se
importou e resolveu pagar o valor solicitado para encontrar sua irmã desaparecida. À medida que os
contatos entre ele e o detetive vão sendo tecidos, o rapaz percebe que, sem querer, o detetive
menciona o apelido da irmã dele (Mixuca), que somente ele sabia e que, em momento algum, havia
mencionado isso para o detetive. Desconfiado de que o detetive estivesse envolvido no possível
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sequestro, o rapaz optou entre ligar para a polícia ou contatar um “amigo” (o Big Bang) para dar uma
prensa no detetive, ficando com a segunda opção. Ao chegar ao escritório do detetive, ambos
encontraram a jovem morta, usando um belo vestido escarlate. Big Bang, ao ouvir alguns passos,
tentou encontrar o detetive, que o alvejou com três tiros certeiros. O rapaz, sem saber o que fazer,
ficou encurralado na sala, sendo, alguns instantes depois, morto pelo detetive, que sumiu da cena,
como é típico de muitos detetives – sem deixar pistas.

A história contada pelo quarto trio/grupo, a irmã da moça que contratou o detetive acaba descobrindo
que eles são amantes. Então, ela contrata o Big Bang, e juntos, vão ao escritório do detetive dar uma
prensa nela. Lá chegando, o Big Bang encontra os dois amantes juntos, e, logo trata de acertar as
contas com o detetive, estrangulando-o na frente da amante. Em seguida, mata a irmã da contratante
com tiros, sem que a mesma tente impedir. Por fim, a contratante, cuidadosamente, coloca a arma na
mão do detetive e diz ao Big Bang que ele será recompensado pelo serviço.

Assim, com base no que foi apresentado, nota-se o quanto o hiperconto Um estudo em vermelho é
dinâmico, apresentando finais diferentes para diferentes leitores. Além disso, ainda restam 4
possibilidades de finais, que outros leitores, a partir de seus clicks escolherão, razão pela qual esse
gênero consegue atrair aqueles que têm a oportunidade de conhecê-lo.

4.1 Análise dos Dados

Ao observar todo o comportamento dos alunos diante desse trabalho inicial com hipercontos,
percebeu-se que esse é de fato um caminho fecundo para a melhoria da leitura dos mesmos, tendo
em vista o encantamento demonstrado por eles e a aceitação, algo que foi possível graças às novas
tecnologias da informação e comunicação, pois devido ao fato de os alunos serem adeptos das novas
tecnologias, eles viram com bons olhos a apresentação do novo gênero por ser algo atrelado ao
computador e à internet, algo com o qual eles têm contato constantemente.

Um ponto interessante que vale ser mencionado é que, durante a leitura de hipercontos em trio
sugerida para que os alunos fizessem fora da aula, nem todos os alunos ficaram satisfeitos com o fato
de escolher em trio, de modo que alguns deles, após completarem a tarefa em trio, voltaram ao site
através de seus celulares e fizeram um novo percurso, na curiosidade de encontrar um final mais
interessante para a história, partindo exclusivamente dos seus horizontes de expectativas. Isso foi
sinalizado por alguns alunos que classificaram aquele tipo de texto como bastante atrativo durante as
aulas, tanto nos momentos de trabalho com o hiperconto quanto em momentos posteriores.

Essa é justamente uma das ideias que se defende nesse trabalho, a ideia de ampliação do hábito de
leitura, defendido por Spalding (2012), pois, ao ler a primeira versão a partir das escolhas feitas e não
se sentir satisfeito com o final da história, questionando-se sobre a possibilidade de ser feita outra
escolha, isso leva o leitor a voltar ao texto e fazer outra tentativa, demorando por mais tempo na tela,
lendo uma nova história, ampliando ou fugindo do seu horizonte de expectativas, mas, de todo modo,
aprendendo, pois, em contato com a literatura, ele aprende a se enxergar no mundo, afinal, as
histórias que lemos não são puramente ficcionais. De uma forma ou de outra, nós acabamos nos
enxergando nelas, nos sentimos atores.

Dessa forma, esses resultados, apesar de parciais, já mostram que trabalhar com o hiperconto como
forma de estimular a ampliação de leitura por parte dos alunos envolvidos nessa pesquisa tende a ser
um caminho frutífero também para vários outros alunos, pois, com essa prática, ficou nítido que os
alunos passaram a ver a leitura com outros olhos, passaram a se sentir importantes como
coprodutores dos textos, por conta das escolhas feitas através dos links e, consequentemente,
passaram a ler melhor o texto impresso, o que ratifica a ideia de Spalding (2012) de que a literatura
digital através dos seus gêneros (miniconto, hiperconto e ciberpoesia) não está para concorrer com a
literatura tradicional impressa, mas, ampliar as possibilidades de leitura do indivíduo, o que contribuirá
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para uma formação mais sólida do mesmo.

Como o trabalho se encontra em andamento, é bem provável que os resultados finais da pesquisa
sejam ainda mais animadores e que os alunos estejam lendo cada vez mais, deleitando-se com a
literatura digital e também com a impressa.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esse trabalho se incumbiu de apresentar resultados parciais de uma prática de leitura realizada com
alunos do 9º ano de uma escola pública municipal da cidade de Coronel João Sá, estado da Bahia,
trabalho este fruto de um Projeto de Qualificação do Mestrado Profissional em Letras da Universidade
Federal de Sergipe, Campus de Itabaiana (em fase de Dissertação).

Tendo em vista que a leitura por parte dos alunos envolvidos demonstrou fragilidade, necessitando de
melhoria, houve a ideia de utilizar um gênero da literatura digital – o hiperconto, para estimulá-los a
lerem mais, ampliando, dessa forma, suas possibilidades de leitura.

Discutimos ao longo do texto algumas questões sobre literatura tradicional impressa e literatura
digital, que geralmente são comparadas como se fossem concorrentes e a digital sendo vista por
alguns autores como não sendo literatura. No entanto, deixamos claro que a literatura digital não está
para competir com a literatura impressa, mas simplesmente para oportunizar ao leitor novas
possibilidades de leitura que a tradicional não oferece, atendendo às necessidades da cibercultura.

Apresentamos o hiperconto, trazendo seu conceito e mostrando, através de exemplos, passo a passo
como funciona a leitura dele, explicando também a importância dos links nesse tipo de texto,
chamando atenção para função retórica deles, sem contar com a importância do hipertexto para o
gênero em estudo.

Em linhas gerais, discutiu-se a importância de o sujeito estar sempre em contato com a leitura,
independentemente do suporte (impresso ou digital), afinal, ler é sinônimo de liberdade. Quem lê mais
é mais consciente, enxerga o mundo e a si mesmo com olhares múltiplos, razão pela qual a leitura
deve fazer parte do cotidiano de todo indivíduo. A literatura, como compreendida por Cândido (1995)
é uma questão de direitos humanos, por isso, precisamos ensinar os nossos alunos a se
humanizarem cada vez mais através da leitura.
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visita aos sites. Para uma amostra mais detalhada, uma boa opção seria a inserção das capturas de
tela à medida que o texto fosse sendo construído, no entanto, como as normas desse trabalho não
permitem a inserção de imagens, cabe ao leitor interessado visitar os sites indicados.
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[1] Para uma melhor compreensão do percurso seguido ao clicar nos links, é interessante fazer uma
visita aos sites. Para uma amostra mais detalhada, uma boa opção seria a inserção das capturas de
tela à medida que o texto fosse sendo construído, no entanto, como as normas desse trabalho não
permitem a inserção de imagens, cabe ao leitor interessado visitar os sites indicados.
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