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RESUMO
Entre as revoluções provocadas pelo surgimento de novas tecnologias da informação e
comunicação, estão as alterações nos modos de produção, circulação e leitura dos textos,
diante das quais a forma física impressa divide espaço com a digital, totalmente fluida e
desterritorializada. No ciberespaço, a escrita passa a receber configurações eletrônicas,
possibilitando novas experimentações literárias, inclusive entre os textos direcionados à
infância. Uma problematização, então, emerge: de que forma as tecnologias de informação e
comunicação modificaram a leitura significativa e a produção literária destinada à infância?
Para essa reflexão, tomou-se a hipótese de que, com as tecnologias digitais, especialmente
com a hipermídia, o texto literário infantil se tornou ainda mais lúdico e intersemiótico,
exigindo novos modos de leitura e um leitor ainda mais atento e atuante. Nessa perspectiva,
esta pesquisa pretendeu analisar a linguagem utilizada na literatura infantil que circula no
ciberespaço, identificando manifestações que se apropriam do hipertexto e da hipermídia
como elementos de construção do texto, além de avaliar a recepção que as crianças conferem
a esse tipo de texto. Assumindo uma abordagem qualitativa e quantitativa, fez-se uma
pesquisa exploratória baseada em levantamento bibliográfico, análise de exemplos, aplicação
de questionário e estudo de caso, tendo como referência um grupo de estudantes do 3o ano do
Ensino Fundamental da Escola Municipal de Educação Básica Ana Busato, localizada no
município de Atílio Vivácqua, interior do Espírito Santo. A pesquisa indicou que as
tecnologias digitais modificaram não só o suporte textual, mas também a linguagem nele
utilizada, motivando autores a produzirem uma literatura infantil alimentada pelo hipertexto e
pela hipermídia, exigindo novos modos de leitura.

Palavras-chave: Literatura infantil; literatura eletrônica ou digital; virtualização; atualização.
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ABSTRACT
In the revolution brought about by the emergence of new technologies of information and
communication, changes are observed in the modes of production, circulation and reading of
the texts, in which printed physical forms are shared with digital, fluid and deterritorialized
ones. In cyberspace, writing receives electronic configurations, enabling new literary
experiments, including texts aimed at children. Thus, a question arises: how have the new
information and communication technologies changed the literary production for children and
significant reading? For this discussion, the main hypothesis is that, with digital technologies,
especially with hypermedia, children's literature texts have become even more playful and
intersemiotic, requiring new reading modes and a more aware and active reader. In this
perspective, the research aimed to analyze the language used in children's literature in
cyberspace, identifying events that embrace hypertexts and hypermedia as text construction
elements, as weel as to evaluate the reception that children have of this type of text. Using a
qualitative and quantitative approach, an exploratory research was carried out which included
review of the literature, sample analysis, questionnaires and a case study with a group of third
grade students at the Ana Busato Municipal School of Basic Education, in the city of Atílio
Vivácqua city, Espírito Santo, Brazil. Research data indicate that digital technologies have
changed not only the textual support, but also the language used therein, encouraging authors
to produce a literature for children that is fomented by hypertext and hypermedia, thus
generating new reading modes.
Keywords: Children's literature; electronic or digital literature; virtualization; actualization.
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1 INTRODUÇÃO

A escrita recebeu diferentes suportes ao longo da história. Se na antiguidade,
especialmente na Idade Média, os registros eram feitos em rolos, tempos depois isso ocorre
em outro formato, o códex. Com Gutenberg, o objeto denominado livro torna-se popular e
difunde a escrita, revolucionando o modo de ler: de uma leitura necessariamente oral e
limitada a uma leitura – também necessariamente – silenciosa e em grande quantidade. Dessa
forma, o desenvolvimento tecnológico modificou os modos de produção, de circulação e de
leitura de um texto e, com o surgimento das novas tecnologias de informação e comunicação,
tais alterações tornaram-se ainda mais profundas, influenciando até mesmo a produção
literária.
A partir de inovações instauradas pela tecnologia, textos tradicionais da cultura
impressa podem ser digitalizados e compor bibliotecas virtuais. Do mesmo modo, textos com
caráter literário são feitos em meio eletrônico para nele também serem lidos, utilizando com
frequência uma linguagem híbrida, caracterizada pelo hipertexto e pela hipermídia. Com isso,
a produção literária não só encontra nos dispositivos eletrônicos um novo modo de produção e
suporte textual, mas também uma nova linguagem, a informática, como mecanismo de
potencialização do próprio texto. Tais relações na criação textual resultam em uma literatura
feita de bits, que, entre outras denominações, é designada como literatura eletrônica ou digital.
A literatura eletrônica ou digital se abre a vários públicos, inclusive o infantil,
tornando o texto ainda mais lúdico e envolvente, seja pelo uso de recursos sonoros e cinéticos,
ou ainda, pelo próprio suporte em que se encontra, ou seja, smartphone, tablet, computador –
dispositivos pelos quais os jovens se sentem atraídos. De um modo geral, é possível dizer que,
junto a essa nova manifestação literária, emergem profundas alterações para uma literatura, a
infantil, iniciada há tão pouco tempo, no século XVII, quando a criança começou a ser
compreendida como um ser diferente do adulto, com necessidades e características próprias.
Se considerarmos o contexto nacional, ainda é necessário ressaltar que a literatura destinada à
infância é ainda mais recente, com o início datado entre os séculos XIX e XX. Os textos
direcionados à criança não desfrutaram de prestígio, constituindo um conjunto de menor
importância que, gradativamente, conquistou o interesse da crítica e dos pesquisadores.
Firmando uma preocupação tanto com o conteúdo quanto com a apresentação gráfica,
o livro literário destinado à infância passa a receber novas configurações que o diferenciam do
livro dirigido ao adulto, tais como cores, ilustrações e formatos interativos. Entre os suportes,
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inclui-se o eletrônico, no qual a criança tem acesso a um texto totalmente fluido e, quando
conectado em rede, desterritorializado e, não raro, gratuito. Nesse curso, a estaticidade do
texto impresso é suplantada pelo movimento inaugurado pelo cinema.
Essa relação do leitor infantil com o texto digital desperta, entretanto, algumas
indagações, tais como: qual a literatura infantil que circula no ciberespaço? O leitor dessa
nova literatura abstrai os abundantes elementos veiculados pela hipermídia e pelos hipertextos
que a compõem ou simplesmente se distrai, deambulando por seu labirinto intersemiótico?
São questões que não incitam especulações em torno da permanência ou desaparecimento do
objeto livro, mas que abrem a discussão sobre as mudanças que a revolução digital provocou
– provoca e provocará – no texto direcionado à criança e na sua recepção, enfim, no
surgimento de um espaço digital para a literatura infantil. Um ambiente que é denominado
neste trabalho como ciberespacinho, em alusão a um dos hipertextos do site da escritora e
ilustradora Angela Lago e à literatura eletrônica infantil, ou seja, aquela produzida no e para o
suporte eletrônico. Assim, esta pesquisa se refere ao texto em um aspecto duplamente virtual
– tanto informático quanto potencial –, enquanto uma escrita eletrônica que concentra os
efeitos encapsulados pelo autor e deixados à espera do leitor para que, finalmente, aconteça a
atualização – (re) significação – por meio da leitura. Nesse sentido, tem-se a presente
proposta de pesquisa Literatura eletrônica infantil: da virtualização à atualização no
ciberespacinho.
Dessa forma, esta pesquisa tomou como ponto de partida, duas manifestações literárias
bastante contemporâneas: uma por muito tempo designada como literatura menor, a literatura
infantil, e outra ainda com ares vanguardistas, a literatura eletrônica. Extraindo uma unidade
dessa somatória, tem-se enquanto objeto de estudo a literatura eletrônica infantil e a sua
recepção. Esta pesquisa busca, portanto, oferecer mais uma contribuição para a compreensão
da relação estabelecida entre o leitor e o texto.



Problema

A problemática escolhida para a discussão neste estudo consiste na seguinte questão:
de que forma as tecnologias de informação e comunicação modificaram a leitura significativa
e a produção literária destinada à infância?
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Hipótese

A tecnologia digital trouxe profundas alterações para o suporte textual e para a
linguagem, especialmente a partir do hipertexto e da hipermídia, tornando ainda mais lúdicos
e intersemióticos alguns textos destinados ao público infantil. Isso, consequentemente, oferece
novos modos de leitura que, para serem significativos, exigem um leitor atento e atuante.


Objetivos

Esta pesquisa tem como objetivo geral analisar a linguagem utilizada na construção de
uma literatura eletrônica dirigida ao público infantil e a recepção que este confere a tal texto,
tomando como critério as possibilidades de potencialização do texto e da leitura a partir da
hipermídia e do hipertexto.
Como objetivos específicos, tem-se:
 Apontar as mudanças ocorridas no suporte textual (do rolo à tela digital) e as
consequentes alterações nos protocolos da leitura e das experimentações textuais;
 Identificar manifestações de literatura infantil disponíveis no ciberespaço, verificando
em que aspectos as tecnologias de informação e comunicação modificam a produção
literária.
 Investigar sobre a estética da recepção infantil, observando as especificidades do texto
dirigido à criança e as reações desta diante da tela, bem como aspectos relacionados à
maturidade cognitiva e aos níveis da leitura.


Metodologia

Para atingir os objetivos propostos, inicialmente foi feita uma pesquisa bibliográfica e
a busca por sites de literatura infantil que se apropriassem de recursos tecnológicos para
construir uma literatura eletrônica ou digital, isto é, que fizesse uso das capacidades e
contextos fornecidos pelo computador – como o hipertexto e a hipermídia – para a construção
do texto destinado ao público infantil. Identificados os sítios que abrigavam uma literatura
eletrônica infantil, procedeu-se com a pesquisa de campo, a qual foi iniciada com a aplicação
de dois questionários: um sobre práticas de leitura e outro sobre o uso de aparelhos digitais
(computador, tablet, celular...). Traçado o perfil dos pesquisandos, foi realizada uma atividade
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de leitura com alguns hipertextos do site de Angela Lago, os quais também compuseram as
exemplificações da análise teórica.
Essa pesquisa de campo foi feita com 32 alunos do 3o ano do Ensino Fundamental,
crianças entre 8 e 9 anos, na Escola Municipal de Educação Básica Ana Busato, localizada no
município de Atílio Vivacqua, interior do Espírito Santo. Tal instituição foi selecionada para a
pesquisa por apresentar laboratório de informática com acesso à internet.


Justificativa

Esta pesquisa justifica-se pelo fato de as transformações históricas e tecnológicas
ocorridas na sociedade sempre terem influenciado nos modos de produção textual e, por
conseguinte, na formação do sujeito leitor. Também é considerável que os novos suportes
textuais, os digitais, bem como o emprego de recursos hipertextuais e hipermidiáticos,
clarificam uma nova forma de ler e despertam alguns questionamentos sobre a recepção que é
dada pelos leitores mais jovens a esse texto ornado por sons, imagens, movimentos e
hipertextos.
Dessa forma, esta discussão se torna relevante para a compreensão da relação
estabelecida entre o leitor e a literatura em meio eletrônico. Tendo em vista o uso cada vez
mais precoce das tecnologias digitais, é possível considerar que a investigação proposta é de
grande importância para a verificação da funcionalidade da linguagem eletrônica no processo
de leitura, trazendo contribuições para a educação na contemporaneidade.
Por fim, cabe ressaltar que a delimitação do objeto de estudo em questão também
ocorreu em função da linha de pesquisa da qual faz parte esta proposta de estudo –
Interdisciplinaridade em Comunicação, Educação e Novas Tecnologias da Informação –,
tendo em vista que tal assunto viabiliza discussões que interligam aspectos relativos à
comunicação estabelecida pelo texto e à tecnologia utilizada em sua produção e circulação,
além de estar correlacionado ao cenário educacional, no que tange a formação de leitores.


Partes da dissertação

Esta dissertação está dividida em seis partes: a introdução, três capítulos de revisão de
literatura, um de metodologia e discussão dos resultados e, por fim, a conclusão.
A primeira parte, a introdução, visa orientar o leitor sobre a estrutura da dissertação.
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A segunda parte aborda a mudança do suporte textual em decorrência das evoluções
tecnológicas e seu consequente impacto sobre o próprio texto e sobre os protocolos de leitura,
tendo como referência as contribuições teóricas de Guglielmo Cavallo e Roger Chartier, bem
como as de Lúcia Santaella. Partindo das modificações ocorridas no suporte, no texto e na
leitura, também foram acrescentadas reflexões sobre a correlação entre essas alterações e o
próprio fazer literário, tomando como referência o surgimento da literatura eletrônica/digital.
Na terceira parte, ampliou-se a discussão em torno das experimentações literárias em
suporte eletrônico, tendo como referência algumas manifestações que se apropriaram da
informática para a construção do texto. Para tanto, foram essenciais as contribuições teóricas
de Katherine Hayles, Lúcia Santaella, Edgar Roberto Kirchof e Jorge Luiz Antônio. Em
seguida, as ponderações sobre a literatura em suporte eletrônico foram detalhadas e
restringidas à literatura direcionada ao público infantil. Nessa etapa da pesquisa, foram tecidas
considerações sobre a literatura infantil e seu histórico, a importância da ilustração e da
ludicidade no texto produzido para crianças, bem como aspectos em que a tecnologia digital
pode funcionar como potencializadora do texto. Neste capítulo, foram apresentados alguns
materiais literários disponíveis no ciberespaço, as quais variam entre conteúdos digitais e
digitalizados.
Na quarta parte, tratou-se da recepção estética que a criança concebe ao texto,
levantando questões relativas à maturidade cognitiva, aos níveis de leitura e à imaginação
literária. Considerou-se ainda o conceito de atualização e virtualização do texto, partindo das
contribuições teóricas de dois representantes da Estética da Recepção – Hans Robert Jauss e
Wolfgang Iser – e alcançando os apontamentos feitos pelo filósofo contemporâneo Pierre
Lévy. Ao final deste capítulo, o estudo foi convertido para a recepção da literatura eletrônica,
tendo em vista a hipermídia e o hipertexto como elementos capazes de construir um
significado – um nó – que poderá ou não ser apreendido pelo pequeno leitor.
Em seguida, na quinta parte, dedicou-se ao detalhamento dos procedimentos
metodológicos adotados para a efetivação da pesquisa, como principais métodos, formas de
coleta de dados, análise e discussão dos resultados.
Por fim, na sexta parte, foi dada a conclusão obtida por meio do estudo bibliográfico
realizado e da análise dos dados obtidos.
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2 AS TECNOLOGIAS E AS ALTERAÇÕES NA ESCRITA, NA LEITURA E NA
LITERATURA

A existência de um texto depende de um suporte que garanta a sua leitura (ou escuta),
exigindo, por isso, uma materialidade capaz de permitir a sua realização para além do
pensamento, tornando-o visível ou audível. O que os autores fazem, então, não são livros,
mas, sim, textos: ―escrevem textos que se tornam objetos escritos – manuscritos, gravados,
impressos e, hoje, informatizados – manejados de diferentes formas por leitores de carne e
osso cujas maneiras de ler variam de acordo com as épocas, os lugares e os ambientes‖
(CAVALLO; CHARTIER, 1998, p. 9).
Afinal, o que seria livro? Seria uma referência tipográfica fixada a partir da imprensa
de Gutenberg? Citando Evaristo Arns1 (1993), Machado (1994, p. 204), esclarece que o
termo livro (liber) já teve uma conotação mais genérica e designava os dispositivos de fixação
do pensamento de um modo geral – pedra ou madeira, a tabuleta de cera ou o rolo de
pergaminho, entre outros – e, com a expansão do cristianismo e com a generalização do
formato cristão, o códex, a terminologia livro passou a designar exclusivamente o texto
encadernado, não havendo um vocábulo mais genérico para se referir a qualquer outro
dispositivo de fixação do pensamento.
Com os formatos digitais, a noção de contiguidade física em torno do objeto livro
retoma seu caráter rarefeito do passado e a edição digital ―liberta o texto de sua relação com o
livro. Este, a partir de então, não determina mais aquele. O texto existe fora de seu suporte
material‖ (CLÉMENT, 2003, p. 30).
Conforme o formato em que está registrado, o texto consequentemente varia sua
estrutura e seus modos de leitura. Migrando para a tela, o que tradicionalmente se dava na
linguagem verbal é somado à linguagem eletrônica – especialmente ao hipertexto e à
hipermídia –, resultando alterações até mesmo na produção literária. Entre essas mudanças,
está o texto produzido especialmente para o contexto eletrônico, ornado de imagens,
movimentos, sons e links. Trilhando pelas relações íntimas estabelecidas entre tecnologia,
suporte, escrita e leitura, este capítulo chegará ao destino pretendido: o emprego da linguagem
informática para a construção de uma nova manifestação literária – ainda que humana –
estritamente eletrônica.
1

Autor do livro A técnica do livro segundo São Jerônimo, obra na qual são tratadas passo a passo todas as
técnicas de produção do objeto livro, tomando como referência o trabalho de um dos maiores escritores cristãos,
São Jerônimo.
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2.1 Suporte, escrita e leitura: transformações em mão única

Certas práticas de leitura e o suporte textual volumen constituem um legado grego
estendido a Roma. A partir do século III-II a. C., os registros textuais – sobretudo os gregos,
como despojos de guerra – se expandiram em território latino. A leitura, inicialmente,
constituiu-se como uma atividade privada e exclusiva das classes elevadas, mas, pelo
progresso da alfabetização na época imperial romana, ampliou-se. Muitas bibliotecas foram
erguidas, ainda que o interesse não fosse a leitura, mas a manutenção das memórias históricas,
originando um novo grupo de leitores: ―[...] o público não era mais somente de elite,
revelando-se muitas vezes pouco sagaz ou indeciso em suas escolhas‖ (CAVALLO;
CHARTIER, 1998, p. 18).
No texto em rolo, a leitura em voz alta era essencial, pois tornava possível a
coordenação entre a ação de ler e a de manusear o suporte textual: ―[...] pegava-se o rolo com
a mão direita, desenrolando-o progressivamente com a esquerda, a qual segurava a parte lida;
acabada a leitura, o rolo permanecia enrolado na mão esquerda‖ (CAVALLO, 1998, p. 78).
Executava-se, assim, um ritual que limitava as ações do indivíduo: ―Demandando o uso das
duas mãos, os rolos impediam que o leitor fizesse anotações enquanto lia‖ (WALTY;
FONSECA; CURY, 2000. p. 16).
Com a popularização do ensino da leitura, os escritos passaram a ser criados ou
adaptados exatamente para esse público, ocasionando uma demanda de novos textos. Nessa
perspectiva, o livro rolo é substituído pelo livro com páginas, o códex: ―A mesma necessidade
de aproximar o livro do leitor ou, se quisermos, de ir ao seu encontro, vai levar ao
aparecimento do códex (códice), o livro-caderno ‗com páginas‘. [...] Por sua própria forma, o
códice permitia ao leitor ficar com uma mão livre‖ (CAVALLO, 1998, p. 90).
O códex se torna uma possibilidade de menor custo, já que a escrita passa a ocupar os
dois lados do suporte e seu material de confecção, o pergaminho, não é tão caro e trabalhoso
quanto o papiro usado anteriormente. Assim, a partir do século II d. C2, o códice surge entre
os romanos. Tratava-se, ainda, de um formato mais apropriado aos textos de referência e
àqueles que demandavam concentração intelectual, como os textos jurídicos e os cristãos.
A respeito dessa preferência dos cristãos pelo livro-caderno, Guglielmo Cavallo (1998,
p. 91-2) acrescenta que o rolo estava ligado ―à tradição cultural das classes dominantes‖,
enquanto o cristianismo se equiparava a uma ―revelação escrita destinada a todos‖,
2

Segundo Guglielmo Cavallo (1998, p. 91), a partir do século II, o livro em rolo começa a perder terreno até
total domínio do códice.
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pretendendo dirigir-se a indivíduos ―alfabetizados de diferentes níveis sociais e culturais‖, de
instrução média ou baixa. Manguel (1997, p. 65) ainda acrescenta que ―os cristãos primitivos
adotaram o códice porque descobriram que era muito prático para carregar, escondidos em
suas vestes, textos que estavam proibidos pelas autoridades romanas‖.
Com o texto distribuído em páginas, o leitor adquire liberdade no manuseio do
suporte, o que gera uma leitura mais livre e aponta para indícios da relação entre a recepção e
o formato textual: ―transformações do livro e transformações das práticas de leitura somente
podiam avançar juntas‖ (CAVALLO; CHARTIER, 1998, p. 19). Há, desse modo, uma escrita
e uma leitura que se completam: ―O texto escrito era uma conversação, posta no papel para
que o parceiro ausente pudesse pronunciar as palavras destinadas a ele‖ (MANGUEL, 1997,
p. 61). Do mesmo modo, a representação da linearidade da fala através do desenrolar do rolo é
destituída pelo códex, ―que subverteu a relação com o escrito, tornando possível a indexação,
a localização de fragmentos, o livre percurso do texto‖ (CLÉMENT, 2003, p. 29).
O novo suporte textual marca as mudanças na prática de leitura da Antiguidade à
Idade Média do mundo ocidental, especialmente no que diz respeito ao Ocidente latino. A
parte oriental do Império Romano – de capital Bizâncio – não sofreu fragmentação, mantendo
por toda Idade Média o ensino público e o privado, privilegiando, assim, a alfabetização, os
círculos de leitura e as bibliotecas particulares. O livro continuou como mercadoria, sendo
tomado como objeto de excelência e instrumento da civilização bizantina. Manteve-se uma
leitura em voz alta.
Já no Ocidente latino, era incutida uma leitura concentrada em locais fechados como
igrejas, celas, claustros, escolas, normalmente, limitada a textos religiosos. Na Europa da Alta
Idade Média, a leitura sonora passa a ser silenciosa ou murmurada, devido ao objetivo
religioso dado ao livro: aprender sobre Deus e alcançar a salvação. Dessa forma, os textos
deveriam ser compreendidos, repensados e memorizados – por tal motivo, propunha-se a
leitura de poucos livros, mas de modo a guardá-los na memória. Além disso, o formato do
texto seccionado em páginas do códex remetia a uma leitura meditativa e a vida comunitária
dos círculos religiosos sugeria uma leitura em voz baixa. Era um período em que se escrevia
muito, mas lia-se pouco: ―O livro nem sempre destinado à leitura revela-se, além de trabalho
piedoso e instrumento de salvação, como bem patrimonial e em suas formas mais elevadas,
preciosas, monumentais, torna-se sinal do sagrado e do mistério sagrado‖ (CAVALLO;
CHARTIER, 1998, p. 21). A pouca prática de leitura também atrapalhava a divisão rápida e
segura de palavras e frases como era determinado pela leitura sonora, exigindo convenções
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gráficas que a orientasse. Daí uma alteração significativa no ler: ―[...] separação das palavras
adequadas a uma leitura que não mais respondia a um ritmo retórico da frase, no uso de
convenções gráficas, litterae notabiliores, que guiavam os olhos entre as partes do texto –
uma prática diferente da pontuação [...]‖ (CAVALLO; CHARTIER, 1998, p. 21). A
pontuação, entretanto, não contribuía na orientação da leitura:
A pontuação, tradicionalmente atribuída a Aristófanes de Bizâncio (cerca de
200 a. C.) e desenvolvida por outros eruditos da biblioteca de Alexandria,
era, na melhor das hipóteses, errática. Agostinho, tal como Cícero antes dele,
com certeza tinha que ensaiar um texto antes de lê-lo em voz alta, uma vez
que a leitura à primeira vista era uma habilidade incomum naquela época e
levava amiúde a erros de interpretação (MANGUEL, 1997, p. 65).

Entre os séculos XI e XIV, renascem as cidades, junto com as quais surgem as escolas
e o desenvolvimento da alfabetização. Daí o exercício da escrita e da leitura tornarem-se
função um do outro: é comum que se leia para escrever e que se escreva para alguém ler.
Surgem nesse período as primeiras universidades e valorização do livro para a leitura – época
da escolástica. Há uma oferta de textos feitos para leitura rápida, proporcional aos
encurtamentos estabelecidos pelo limite das páginas e os livros recebem modificações que
auxiliam na leitura e na consulta: rubricas, sinais de parágrafos, títulos de capítulos, separação
entre texto e comentário, índice, entre outras.
Surge no século XIII a silenciosa biblioteca destinada à leitura – não ao acúmulo de
livros – e o livro em língua vulgar, escrito por leitores e que circulava entre a burguesia que
não conhecia o latim. Na nobreza, o livro era equivalente a artigo de luxo, que celebrava o
esplendor do príncipe e de sua corte. Entre a Idade Média e a Idade Moderna, a leitura
silenciosa e ocular torna-se uma norma interiorizada e praticada com naturalidade. No século
XVIII, surge uma leitura sem custos, representada pelas livrarias de empréstimos e pelas
sociedades de leitura.
Com a invenção da imprensa e dos tipos móveis por volta de 1430, a cultura do
impresso se instala, mesmo apresentando falhas na fidelidade ao texto original. Os caracteres
móveis e a prensa móvel trazem transformações técnicas para as práticas de leitura: baixo
custo e agilidade na fabricação do livro permitem a sua circulação em grande escala e
transformam as condições de transmissão e recepção do texto, segundo Cavallo e Chartier
(1998, p. 26). Com isso, o livro que, durante a Idade Média, ficou restrito a religiosos e a
estudantes, alcança um novo público que, com o passar do tempo, foi se formando por
crianças e mulheres – até então sem a atenção de autores e editoras.
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O registro textual que era o resultado de um meticuloso trabalho manuscrito que
aproximava o códex de uma verdadeira obra de arte passa a ser realizado por máquinas,
fazendo com que a essência artística do material produzido pelos copistas-artesãos não fosse
mais uma característica do objeto livro. Assim, a reprodutividade técnica que Gutenberg
instituiu para a escrita desfaz o estatuto artístico do livro, como ocorre também com os
desenhos através da xilogravura e da fotografia:

O aqui e agora do original constitui o conteúdo da sua autenticidade, e nela
se enraíza uma tradição que identifica esse objeto, até os nossos dias, como
sendo aquele objeto, sempre igual e idêntico a si mesmo. A esfera da
autenticidade, como um todo, escapa à reprodutividade técnica, e
naturalmente não apenas à técnica. Mas, enquanto o autêntico preserva toda
a sua autoridade com relação à reprodução manual, em geral considerada
uma falsificação, o mesmo não ocorre no que diz respeito à reprodução
técnica [...] (BENJAMIN, 1987a, p. 167-168).

Em outras palavras, como também pontua Walter Benjamin (1987a, p. 170), a
reprodutividade técnica elimina a aura: ―[...] uma figura singular, composta de elementos
espaciais e temporais: a aparição única de uma coisa distante, por mais perto que ela esteja‖.
Além disso, duas das três inquietações que sempre perturbaram a cultura da escrita podem ser
correlacionadas à reprodução mecânica do texto: a corrupção e o excesso. Se, anteriormente,
uma primeira preocupação – o temor da perda – foi amenizada com a cópia ou a impressão de
livros considerados ameaçados, a segunda – a corrupção dos textos –, ocasionada pelas falhas3
nas cópias manuscritas, torna-se ainda mais recorrente com uso dos tipos móveis, o que
origina uma terceira aflição – a do excesso:
Na era do impresso, a ignorância dos tipógrafos ou dos revisores, como os
maus modos dos editores, trazem riscos ainda maiores. Daí, os esforços dos
autores para escapar das teias da livraria e da reprodução mecânica.
Preservar o patrimônio escrito frente à perda ou à corrupção suscita também
uma outra inquietude: a do excesso. A proliferação textual pode se tornar um
obstáculo ao conhecimento (CHARTIER, 1999, p. 99).

Com o desenvolvimento tecnológico e o aperfeiçoamento editorial, a qualidade do
texto impresso tornou-se indiscutível. Assim como, por avanços tecnológicos, o livro
impresso é criado e difundido, provocando alterações no suporte da escrita e na leitura, uma
tecnologia contemporânea, a digital, introduz novos modos de produção, armazenamento,
3

Na tarefa solitária assumida pelos copistas, geralmente monges, as falhas nos manuscritos não seriam assim tão
ingênuas, podendo estar associadas a uma atitude de censura ou de intervenção decorrente não de erros, mas da
sensação de autonomia conferida por tal ofício.
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circulação e leitura do texto. As influências da máquina na produção escrita e mesmo o modo
como a escrita passa a ser utilizada na paisagem urbana desperta inquietações, como
demonstra Walter Benjamin (1987b, p. 27), ao constatar as mudanças de recepção de textos
provocadas pela coletividade da vida urbana: ―Agora tudo indica que o livro, nessa forma
tradicional, vai ao encontro de seu fim‖. Nessa perspectiva, tem-se ainda que:

A escrita, que no livro impresso havia encontrado um asilo onde levava sua
existência autônoma, é inexoravelmente arrastada para as ruas pelos
reclames e submetida às brutais heteronomias do caos econômico. [...] Se há
séculos ela havia gradualmente começado a deitar-se, da inscrição ereta
tornou-se manuscrito repousando oblíquo sobre escrivaninhas, para afinal
acamar-se na impressão, ela começa agora, com a mesma lentidão, a erguerse novamente do chão. Já o jornal é lido mais a prumo que na horizontal,
filmes e reclames forçam a escrita a submeter-se de todo à ditatorial
verticalidade. E, antes que um contemporâneo chegue a abrir um livro, caiu
sobre seus olhos um denso turbilhão de letras cambiantes, coloridas,
conflitantes, que as chances de sua penetração na arcaica quietude do livro se
tornaram mínimas. Nuvens de gafanhotos de escritura, que hoje já
obscurecem o céu do pretenso espírito para os habitantes das grandes
cidades, se tornarão mais densas a cada ano seguinte (BENJAMIN, 1987b, p.
27-8).

De um modo geral, os atrativos dos meios audiovisuais, sempre fartos de intenções, se
apresentam às pessoas de uma forma sedutora – quase hipnótica –, enquanto o livro,
silencioso e estável, não desperta o mesmo fascínio dos que vivenciam o ritmo urbano (pós)
moderno. Ainda que essas colocações de Benjamin datem em quase um século4, emerge uma
impressão inteiramente hodierna em relação à metrópole por ele detalhada e à fragilidade
assumida pelo objeto livro. Basta trazer essas percepções para o século XXI e as revoluções
decorrentes da tecnologia digital na concepção de leitura, produção e circulação do texto:

Graças aos procedimentos de digitalização, o texto doravante está separado
do objeto-livro. Essa mutação marcará sem dúvida o fim da era inaugurada
pela invenção do livro. Ela é em todo caso mais fundamental que a invenção
da imprensa, que na sua época não subverteu a forma do livro, mas apenas
tornou possíveis sua multiplicação e sua difusão. Anuncia uma mudança nos
nossos hábitos de escrita e de pensamento (CLÉMENT, 2003, p. 28).

O desenvolvimento tecnológico gradativamente – ou seria abruptamente? – oferece
novas técnicas de produção, tornando seu produto final tão dependente da ação humana

4

A obra Rua de mão única (Einbahnstrasse) é de 1928.
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quanto da ação maquinal, como ocorre com o texto em suporte eletrônico. Estaria o objeto
livro fenecendo como anunciou Walter Benjamin? Mesmo que tal temor ainda seja frequente,
evidencia-se cada vez mais a perfeição e a necessidade que o livro tomou junto à posteridade,
recebendo estrutura e aspectos gráficos que o tornam esteticamente atrativo, manuseável e,
não distante, prático e essencial. Capa, contracapa, orelha, sumário, paginações, capítulos,
tudo formando uma materialidade não só física, mas também cultural, especialmente pelo
valor das edições: quem hoje não gostaria de ler a primeira edição de alguma obra de
Machado de Assis, como Dom Casmurro ou Memórias Póstumas de Brás Cubas? Por que
não dizer também o valor sentimental que o livro desperta? Ele é capaz de lucidar lembranças
e emoções: seja através da caligrafia dos rabiscos feitos em leituras passadas ou da dedicatória
escrita a próprio punho, seja pela fragrância que emana, seja pelas marcas do tempo que se
acumularam na superfície palpável do papel, como as manchas.
O livro no formato códex revigora-se e convive com um novo suporte, o eletrônico,
sob uma retroalimentação que promove ambos os formatos: frequentemente o impresso
remete o leitor ao eletrônico e este, por sua vez, também o direciona para o texto em papel. O
que na verdade se destaca é que, com a tecnologia digital, o texto – inclusive o literário –
passa a dispor de novas técnicas de criação, leitura e circulação que não podem ser ignoradas.
Do mesmo modo, torna-se discutível a relação que as gerações mais jovens estabelecem com
o livro e com a própria leitura – o que seria mais atrativo para a criança: ler um livro ou jogar
no computador?

2.1.2 Um novo texto: o digital
Com o formato digital e a internet, a escrita se desmaterializa e o texto passa a ter
dispositivos de deslocamento e de construção diferentes do impresso, alterando as noções de
contiguidade física e, ao mesmo tempo, ampliando a sua difusão:
Sem materialidade, sem localização, o texto em sua representação eletrônica
pode atingir qualquer leitor dotado do material necessário para recebê-lo.
[...] Todo leitor, onde estiver, sob a condição de estar diante de um visor de
leitura conectado à rede que assegura a distribuição de documentos
informatizados, poderá consultar, ler, estudar qualquer texto, independente
de sua localização original (CHARTIER, 1999, p. 104).

No livro digital, o texto pode fundamentar-se no hipertexto e na hipermídia resultando
em manuseios distintos daquele mantido com o papel. Nesses casos, o texto não só autoriza o
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leitor a dar a sua linearidade como a estimula intensamente. Tal formato promove uma escrita
que se oculta em camadas interpostas prontas para serem desvendadas, conforme os cliques e
a ordem previamente determinada pelo autor:
O leitor da leitura na Internet encarna o papel do detetive auditivo que lê as
pistas do hipertexto, que segue as linhas e que estabelece uma relação
plausível entre os vários segmentos do texto. Em vez de seguir apenas os
links fornecidos, o leitor-detetive também tem de procurar e encontrar os
missing links. Não pode confiar. Na estrutura linear do link do hipertexto,
tem de decifrar a ligação secreta, as estratégias discursivas e restabelecer a
ligação temática das presunções auditivas a partir do tópico, servindo-se do
seu instinto de detetive. A audição alcançada sobre uma trama labiríntico /
rizomática do nosso saber universal enciclopédico visa a uma ordem das
coisas provisória e hipotética (VILLAÇA, 2002, p. 109).

A partir de dispositivos técnico-informáticos representados por palavras ou imagens
que possibilitam um deslocamento praticamente instantâneo entre textos, os hiperlinks ou
links remetem o leitor a outras dimensões textuais, conferindo grande velocidade na
sobreposição das páginas. É certo que esse tipo de conexão não está restrito ao contexto
informático. Há tempo que os textos impressos fazem o uso de notas de rodapé e de palavras
remissivas, as quais requerem conhecimento extra e intratextual, os quais implicam uma
atividade de busca por parte do leitor, formando uma intertextualidade existente a partir de
uma rede mnemônica fundamentada em inumeráveis textos. Pode-se dizer, então, que a noção
de hipertexto tem origem nas relações analógicas do impresso5 com a memória do leitor,
sendo aperfeiçoada e, de certo modo, materializada pela velocidade oportunizada pela
tecnologia digital. No texto digital, o hipertexto passa a ser representado graficamente: ―A
intertextualidade em rede não é apenas uma relação com a memória do intérprete, entre o
texto atual e a memória do texto. Os dois textos são igualmente presentes e interligáveis entre
si por links, estruturados a vários níveis‖ (VILLAÇA, 2002, p. 108).
As conexões intertextuais que estariam internalizadas em um leitor assíduo são
externadas – e, não distante, lançadas indiscriminadamente – a partir de processadores de
palavras, formando os hipertextos eletrônicos: um texto se funde a inúmeros outros textos
acessíveis aos cliques do leitor. Dessa forma, o hipertexto apresenta-se como um dispositivo
que só se faz visível em sua virtualidade eletrônica, de modo que, sendo impresso, perde sua
multiplicidade e torna-se uno:
5

A memória do leitor, somada aos textos que já leu, estabelece com o texto impresso uma relação analógica. Na
verdade, uma relação de diversos impressos entrelaçados virtualmente (em potência) pela lembrança do leitor
que tem internalizada, hipertextualmente, sua própria coletânea.

22

A sensação paradoxal de tocar e não tanger tactilmente o Hipertexto, de
atualizá-lo sem senti-lo fisicamente, ou seja, de poder manuseá-lo,
transportá-lo, virtualmente, de um lado a outro, cortá-lo, reconstruí-lo, editálo e até imprimi-lo, e, ao mesmo tempo, não poder envolvê-lo nas mãos
como se faz com um texto em celulose, torna a relação leitor-texto, no
mínimo, diferente. A impressão do Hipertexto não resolve esse problema,
porque uma vez impresso, ele deixa de ser "hiper", toma-se um texto
gutenberguiano, perde a sua ubiquidade espaço-temporal, além de esvaziarse de sua capacidade de apresentar imagens animadas e efeitos sonoros,
fatores que o singularizam em relação ao texto material (XAVIER, 2002, p.
30).

Com o hipertexto, tem-se um texto necessariamente não-sequencial, não importa a
vontade do leitor, e que resulta no incentivo de uma leitura igualmente descontínua por meio
do acesso praticamente ilimitado a outros textos alocados no ciberespaço: ―[...] se a leitura no
computador se dava de forma linear, agora com o hipertexto temos uma rede
multidimensional na qual cada ponto ou nó pode ser potencialmente conectado a qualquer
outro‖ (VILLAÇA, 2002, p. 103). Essa dinâmica do hipertexto não é casual. Segundo
Marcuschi (2000, p. 96), é possível determinar a natureza do hipertexto, atribuindo-lhe as
seguintes características:


Não-linearidade: flexibilidade desenvolvida pelas ligações sugeridas;



Volatilidade: não tem a estabilidade dos textos de livros impressos;



Espacialidade topográfica: espaço de leitura e de escrita que não tem limites
definidos;



Fragmentariedade: há uma constante ligação entre textos breves, sem um centro
regulador;



Acessibilidade ilimitada: permite o acesso a todo tipo de fonte (jornais, museus,
literaturas, dicionários etc.);



Multissemiose: interconecta simultaneamente a linguagem verbal com a não-verbal, de
modo integrado;



Interatividade: devido à acessibilidade ilimitada e pela relação de um leitor navegador
com múltiplos autores.

Os hiperlinks, linguisticamente, podem exercer várias funções, dentre as quais, Xavier
(2002) e Koch (2005), destacam a dêitica, a coesiva e a cognitiva. Na função dêitica,
apontam-se os participantes, o lugar ou o tempo em que um enunciado é produzido,
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contribuindo para o monitoramento do olhar do leitor, tanto retrospectiva, quanto prospectiva,
temporal e cognitivamente. Nessa função, entrelaçam-se discursos, sugerindo direções para o
hiperleitor se enveredar e funcionando como ―focalizadores de atenção‖ e ―ejetam o leitor
para fora do texto que naquele momento está na tela, remetendo suas expectativas de
completude de compreensão para outros espaços ali referenciados‖ (KOCH, 2005, p. 65).
Já na função coesiva, o hiperlink também pode interligar as informações, desfazendo a
aparência aleatória dessas entradas textuais: ―Não somente remeter e entrelaçar os discursos
em um universo enorme de outros dizeres agora disponíveis hipertextualmente, mas,
sobretudo, ‗amarrar‘ as informações para permitir que os usuários as transformem em
conhecimento real e em conclusões relativamente seguras [...]‖ (XAVIER, 2002, p. 169).
Para exercer a função cognitiva, de acordo com Xavier (2002, p. 173), o hiperlink
deverá aglutinar ―significações abrangentes e extensivas a domínios vários do saber, a fim de
funcionar produtivamente na leitura hipertextual, i.e., encaixados nos quadros mentais e nos
mundos possíveis normalmente desencadeados em um leitor mediamente letrado.‖ Isso
significa que o acabamento estético dado ao hiperlink (cores, luzes, movimentos) não é
suficiente e deixa claro que, além de atrair o hiperleitor, é necessário ainda que haja um
significado que o instigue.
Representado não apenas por palavras, o texto digital pode unir ao elemento verbal
imagens não estáticas acompanhadas de som. Assim em uma única mídia e mantendo o
princípio do hipertexto emerge a hipermídia:

Longe de ser apenas uma nova técnica, um novo meio para a transmissão de
conteúdos preexistentes, a hipermídia é, na realidade, uma nova linguagem
em busca de si mesma. Essa busca depende, antes de tudo, da criação de
hiper-sintaxes que sejam capazes de refuncionalizar linguagens que antes só
muito canhestramente podiam estar juntas, combinando-as e retecendo-as em
uma mesma malha multidimensional (SANTAELLA, 2005, p. 392).

Além de possuir diversas mídias que convergem para um único texto, como principiou
o cinema, a hipermídia ainda se constrói sob os padrões dos hiperlinks. Assim, o designer da
hipermídia mantém um caráter típico do hipertexto, crivado pela hipertextualidade, não
linearidade, interatividade e navegatividade, sendo, ainda, acrescido de hibridismo linguístico
– associação de duas ou mais mídias em conjunção simultânea de diversas linguagens.
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Diante da tecnologia digital, o livro enquanto objeto não existe e o texto se torna um
fluxo imaterial, cuja superfície é inacessível ao tato do leitor6. Isso acarreta consequências que
modificam as relações convencionais do triângulo autor-texto-leitor, trazendo à história da
leitura novos paradigmas.
2.1.3 A leitura e suas revoluções

As mudanças de suporte textual acarretaram alterações na transmissão e na recepção
do texto e deram origem a novos modos de ler. Como fora mencionado, em termos de
formato, a imprensa de Gutenberg apenas atribui uma continuação ao códex, uma vez que
mantém o princípio das folhas dobradas e reunidas em caderno por meio de uma capa
(CAVALLO; CHARTIER, 1998). Sob tal aspecto, as revoluções da leitura se iniciaram antes
da imprensa e se constituem em três.
A primeira revolução da leitura na Idade Moderna tem início com a mudança na
função do texto escrito, entre os séculos XII e XIII, quando deixa de ser monástico – arquivo
de memórias históricas, sem preocupação com a leitura – para ser escolástico, objeto e
instrumento intelectual. Nesse período, o livro podia ser usado tanto para a leitura oral quanto
para a silenciosa, conforme o interesse do leitor. Com isso, ―a revolução da leitura precedeu
portanto à do livro, visto que a possibilidade de leitura silenciosa é, pelo menos para os
leitores letrados, clérigos da Igreja ou notáveis leigos, muito anterior à metade do século XV‖
(CAVALLO; CHARTIER, 1998, p. 28). Ocorria uma leitura intensiva, isto é, limitada a
poucos livros.
A segunda revolução da leitura corresponde à segunda metade do século XVIII,
também em tempos anteriores à industrialização da fabricação do livro. Nesse momento, a
leitura extensiva7 – em grande quantidade de livros – teria substituído a intensiva:
O leitor ―intensivo‖ era confrontado a um corpus limitado e fechado de
livros, lidos e relidos, memorizados e recitados, compreendidos e decorados,
transmitidos de geração em geração. [...] O leitor ―extensivo‖, da Lesewut,
da ―obsessão de ler‖, que se apodera da Alemanha no tempo de Goethe, é
um leitor completamente diferente: consome impressos numerosos,
6

A falta de superfície material para o texto, de certa forma, se mantém mesmo com o tablet, pois o contato do
leitor se dá com a tela e não com o texto propriamente. Por isso, em um dispositivo eletrônico, não há noção da
dimensão do texto.
7
Como ressalva para essa revolução da leitura, destacam-se os romances, os quais provocam nas pessoas o
desejo de ler e reler o texto – resultado da identificação com os personagens e do envolvimento emotivo com a
narrativa –, provando que a leitura intensiva coexistiu, de certo modo, com a extensiva.
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diferentes, efêmeros; ele os lê com rapidez e avidez; submete-os a um olhar
crítico que não subtrai mais nenhum domínio à dúvida metódica. Uma
relação com o escrito, comunitária e respeitosa, feita de reverência e
obediência, daria assim lugar a uma leitura livre, desenvolta, irreverente
(CAVALLO; CHARTIER, 1998, p. 28).

A transmissão eletrônica dos textos e as maneiras de ler por ela impostas evidenciam a
terceira revolução da leitura, a leitura de navegação. A leitura na tela traz novidades na
noção de contexto, pois há uma substituição da contiguidade física dos textos – livro, jornais,
revistas, por exemplo – em um único suporte. Também é modificada a materialidade que liga
o texto ao objeto impresso, transformando todo o sistema de identificação e de manejo dos
textos. Destaca-se a reorganização no trato da escrita que possibilita uma concomitância entre
a produção, a transmissão e a leitura de um mesmo texto, já que essas funções podem ser
desempenhadas por um mesmo indivíduo, caracterizando-o como autor, editor e distribuidor –
simultaneamente. Alteram-se, ainda, as categorias estéticas que caracterizam as obras e as
noções de biblioteconomia. Coerções inquestionáveis são rompidas: o leitor pode realizar no
texto múltiplas intervenções, como indexá-lo, copiá-lo, recompô-lo, entre outras; o texto pode
atingir qualquer pessoa, não importa o lugar, possibilitando a formação de uma biblioteca
universal, isto é, com todos os livros do mundo. Assim, verifica-se que:
[...] o leitor da era eletrônica pode construir a seu modo conjuntos textuais
originais cuja existência, organização e aparência somente dependem dele.
[...] A eletrônica, que permite a comunicação dos textos a distância, anula a
diferença, até agora indelével, entre o espaço do texto e o espaço do leitor
(CAVALLO; CHARTIER, 1998, 31).

Cabe ainda ressaltar que alguns fatores como a expansão da alfabetização, o ingresso
de novas classes leitoras (mulheres, crianças, operários) na cultura impressa e a diversificação
na sua produção fizeram com que ocorresse, no século XIX, uma grande dispersão dos
modelos de leitura. Assim, o ler não está mais sob os parâmetros humanísticos8 que
caracterizam o leitor tecnicamente treinado para confrontar, comparar e verificar o texto; a
leitura também não está particularizada como ensinamento e devoção religiosa. Há um modo
de ler que contrasta entre o ideal único imposto por normas escolares e a diversidade das
práticas próprias de cada comunidade de leitores e, por isso, afastada de modelos: ―Com o
século XIX, a história da leitura entra na época da sociologia das diferenças‖ (CAVALLO;
CHARTIER, 1998, p. 36).
8

A leitura humanística refere-se àquela do caderno de lugares-comuns, baseada em um instrumento denominado
roda de leitura, o qual, movido por engrenagens, possibilitava a leitura de vários livros ao mesmo tempo.
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Dialogando com as proposições de Guglielmo Cavallo e Roger Chartier (1998), Lúcia
Santaella (2004) distingue três tipos de leitores: o contemplativo, o movente e o imersivo.
Importante salientar que tais pesquisadores não restringem o conceito de leitura apenas à
decifração de letras, expandindo-o a outros códigos semióticos, como a imagem. Dessa forma,
o termo texto também assume uma acepção ampla, em sentido lato, segundo a qual ―designa
toda e qualquer manifestação da capacidade textual do ser humano, (quer se trate de um
poema, quer de uma música, uma pintura, um filme, uma escultura etc.), isto é, qualquer tipo
de comunicação realizada através de um sistema de signos‖ (FÁVERO; KOCH, 2000, p. 25).
O leitor contemplativo ou meditativo teorizado por Santaella (2004) é aquele da era do
livro impresso e da imagem em forma fixa e expositiva, o que corresponde ao período do
Renascentismo até meados do século XIX, período em que a leitura silenciosa é disseminada
e consolidada, ao mesmo tempo em que ocorre maior acesso aos livros e a textos mais
complexos através das publicações impressas9. Tempo em que a leitura do livro é
essencialmente contemplação, uma ação de avanços e retrocessos de um leitor solitário e
concentrado. Enfim, um leitor que:

[...] tem diante de si objetos e signos duráveis, imóveis, localizáveis,
manuseáveis: livros, pinturas, gravuras, mapas, partituras. É o mundo do
papel e do tecido da tela. O livro na estante, a imagem exposta à altura das
mãos e do olhar. Esse leitor não sofre, não é acossado pelas urgências do
tempo. Um leitor que contempla e medita. Entre os sentidos, a visão reina
soberana, complementada pelo sentido interior da imaginação. [...] Um livro,
um quadro exigem do leitor a lentidão de uma dedicação em que o tempo
não conta (SANTAELLA, 2004, p. 24).

O segundo tipo de leitor é o movente ou fragmentado, um indivíduo fruto do excesso
de estímulos do cenário urbano, desenhado na multiplicidade de imagens e nos registros que
fazem com que tudo seja transformado em mercadoria e a própria percepção do mundo se
torna, cada vez mais, direcionada para o imediato e para a segurança contra os riscos da
cidade grande, logo, para a necessidade de adaptar-se ao novo imposto pelo mercado
(SANTAELLA, 2004, p. 27). É um leitor que faz parte de uma realidade fragmentada e
transitória, que está cingido pelo excesso e pela instabilidade, que ―marcam o psíquico
humano com a tensão nervosa, a velocidade, o superficialismo, a efemeridade, a hiperestesia,
tudo isso convergido para a experiência imediata e solitária do homem moderno‖

9

Publicações essas que se dividiam entre nobres e precárias, sendo muitas pouco cuidadas e pouco custosas,
comercializadas por mascates, como aponta Santaella (2004, p. 22).
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(SANTAELLA, 2004, p. 29). Essa é a época do advento do jornal e das aglomerações
humanas e sígnicas nos centros urbanos, em que o leitor:

[...] foi se ajustando a novos ritmos da atenção, ritmos que passam com igual
velocidade de um estado fixo para um móvel. É o leitor treinado nas
distrações fugazes e sensações evanescentes cuja percepção se tornou uma
atividade instável, de intensidades desiguais. É, enfim, o leitor apressado de
linguagens efêmeras, híbridas, misturadas (SANTAELLA, 2004, p. 29).

Seguindo as alterações proporcionadas pelo advento da tecnologia digital, na chamada
era digital – início do século XXI –, um terceiro tipo de leitor é apontado por Lúcia Santaella
(2004): o leitor imersivo, virtual. É o leitor conectado à tela, que ―vai unindo, de modo asequencial, fragmentos de informação de naturezas diversas, criando e experimentando, na
sua interação com o potencial dialógico da hipermídia, um tipo de comunicação multilinear e
labiríntica‖ (SANTAELLA, 2004, p. 12). Para se referir a tal tipo de leitor, Lúcia Santaella
parte da hipótese de que ―a navegação interativa entre nós e nexos pelos roteiros alineares do
ciberespaço envolve transformações sensórias, perceptivas e cognitivas que trazem
consequências também para a formação de um novo tipo de sensibilidade corporal, física e
mental‖ (SANTAELLA, 2004, p. 34). Trata-se, assim, de um receptor de hipermídia que
utiliza habilidades distintas daquelas empregadas pelo leitor de um texto impresso e pelo
receptor de imagens, como ocorre com o espectador de cinema e televisão. O manuseio de
páginas e as constantes anotações feitas pelo leitor ativo do texto impresso passam a concorrer
com a passividade do leitor do cinema, incorporado pela figura do espectador. Curiosamente,
então, a televisão, a partir da tecnologia digital, aproxima a passividade do cinema à reação
ativa que caracteriza o livro, originando uma parcialidade interacional: as programações
televisivas estimulam a participação dos espectadores por meio de ligações, e-mail, WebCam,
WhatsApp e Facebook. Os estímulos para a formação de um público são intensificados.
Alterado o texto, também o perfil do leitor e da leitura se modifica em decorrência de
tecnologias emergentes. É nesse curso que o surgimento do suporte e da linguagem digital
intensifica experimentações até mesmo na literatura, fazendo emergir novos tipos textuais.
Digo experimentações intensificadas – e não criadas – a partir da tecnologia digital por
compreender que esta, por assim dizer, tornou realizáveis princípios analógicos já provados
pela criatividade de autores que não limitaram suas obras a um exercício de linearidade, mas,
ao contrário, testaram os limites da não linearidade possibilitada pelo códex, como o fez
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Machado de Assis, em Memórias Póstumas de Brás Cubas10, ou ainda Bartolomeu Campos
de Queirós, em Ciganos11. Assim, conexões estruturais e mnemônicas viabilizadas intra e
intertextualmente são refeitas e potencializadas pelo hipertexto eletrônico e o hibridismo do
ritmo cotidiano dos centros urbanos é recriado e intensificado pela hipermídia. Desse
contexto, desenvolve-se uma literatura eletrônica ou digital.

2.2 A linguagem informática a serviço da literatura

No século XXI, as obras são escritas, editadas, compostas e enviadas aos
computadores que as converterão em livros, gerando, portanto, uma literatura computacional,
como indica a pesquisadora e crítica literária Katherine Hayles (2009, p. 61). Assim, quase
todos os livros impressos são, antes de tudo, arquivos digitais, ainda que esse caráter
computacional fique mais aparente na literatura eletrônica. Peculiar, entretanto, que as
experimentações literárias com a linguagem eletrônica não são tão recentes quanto parecem.
Há uma presença visível há cerca de duas décadas apenas, mas seus antecessores datam, pelo
menos nas poesias para o computador, do início dos anos 1960 (HAYLES, 2009, p. 43).
Também Ana Ratherly (1978), professora e escritora portuguesa, refere-se às relações entre
poesia e computador pautando-se em um tempo anterior à difusão da tecnologia digital tal
qual se manifesta hoje:

A primeira experiência de poesia com computadores, segundo a informação
generalizada, foi levada a cabo em Itália por Nanni Balestrini em 1961, com
o seu célebre poema ―Tape Mark 1‖, precedendo portanto a apresentação da
experiência de Louis Couffignal que o refere como marco inicial, devendo
também ser mencionado que o poema ―Tape Mark 1‖, em tradução
portuguesa, assim como uma notícia desenvolvida sobre a experiência de
Balestrini, foram publicados no Jornal de Letras e Artes em Dezembro de
1961, em Lisboa (RATHERLY, 1978, p. 76).

Já o pesquisador brasileiro Edgar Roberto Kirchof (2013, p. 129) faz referência à
ocorrência de experimentações poéticas com a linguagem de computação ainda na década de
50 do século XX, pelo grupo liderado pelo filósofo e matemático alemão Max Bense, o qual,

10

Um romance que, por via de regra, direciona a leitura a turbulências e flutuações permutacionais que, entre
tantas outras, se materializam sob uma antidedicatória e a figura de narrador-personagem-defunto.
11
Obra de cunho memorialista que oferece ao leitor, em um mesmo livro, dois cursos para a história narrada,
fazendo com que a história se desdobre a cada página avançada. Uma estratégia que ainda sugere terceiros e
quartos rumos para a leitura, pois o modo como o texto está distribuído em seu suporte tanto permite, quanto
estimula diferentes modos de leitura.
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à época, fora influenciado pelas reflexões em torno da cibernética, introduzidas por Norbert
Wiener.
A produção de literatura eletrônica cresce do mesmo modo que se aprimora a
manifestação da eletrônica na literatura. Por isso, ainda que impresso, o texto arma-se de
estratégias para ―atender as expectativas de um público assentado no mundo digital‖
(CARVALHO, 2010, p. 155). Ora, diante desse contexto, o que muda para a literatura?
Nesse novo fazer literário, nem todo texto do meio digital se classifica como literatura
eletrônica. Esse é um termo criado por Noah Wardrip-Fruin, crítico de literatura eletrônica e
chefe da comissão da ELO12 (Eletronic Literature Organization), juntamente com sua equipe.
Literatura eletrônica é definida, então, como ―obra com aspecto literário importante que
aproveita as capacidades e contextos fornecidos por um computador independente ou em
rede‖ (HAYLES, 2009, p. 21). O que traria a um texto a feição literária? Segundo Marisa
Lajolo (1991, p. 38), a linguagem literária promove um espaço de interação de subjetividades
(autor e leitor) que escapa ao imediatismo, à predictibilidade e ao estereótipo das situações e
usos da linguagem cotidiana, driblando o leitor. Em outras palavras, a literatura é Arte, ―um
ato criador que por meio da palavra cria um universo autônomo‖, conforme anuncia Nelly
Novaes Coelho (1976, p. 23). Sob a linguagem eletrônica, contudo, o texto literário intensifica
seu caráter experimental e torna-se híbrido, em correspondência às transformações nos modos
perceptivos e cognitivos pelos quais a sociedade está passando em decorrência dos avanços
tecnológicos.
Para designar essa literatura que emerge da cibercultura, Pedro Barbosa (2003) utiliza
as denominações Infoliteratura e Ciberliteratura, compreendendo-a como um ―procedimento
criativo novo, nascido com a tecnologia informática, em que o computador é utilizado, de
forma criativa, como manipulador de signos verbais e não apenas como simples armazenador
e transmissor de informação [...]‖ (BARBOSA, 2003, p. 4). Nessa perspectiva, o suporte
eletrônico – não só o computador, mas, em um contexto mais recente, o tablet e o smartphone
– extrapola a mera função de arquivo e/ou veículo de informações para estabelecer inovadoras
conexões com a Literatura.
A partir dessas construções textuais, tornam-se explícitas questões sobre a delineação
dada ao texto literário eletrônico e sobre o seu nível, não aspectos ligados ao fim ou
permanência do livro impresso. À dimensão verbal tão intrínseca à Literatura, agrega-se a
dimensão computacional e outros signos, de modo que:
12

Disponível em: <http://eliterature.org/what-is-e-lit/>. Acesso em: 09 out. 2014.

30

[...] novos critérios de literariedade devem ser redefinidos e não mais
centrados na capacidade de estranhamento da linguagem verbal, como
advogam os Formalistas Russos, e sim no diálogo entre diferentes
linguagens, pois a literatura deixa de ser linguagem verbal e amplia seus
horizontes, suas delimitações, para tornar-se texto verbal, sonoro, visual,
audiovisual, digital, em outro contexto (ANTONIO, s.d).

Com a (re) configuração da linguagem literária a partir de softwares, o escritor, além
do típico domínio da palavra, precisa manipular a linguagem cibernética – razão que prédetermina parcerias entre escritores, programadores e designers gráficos –, gerando uma
literatura experimental, cingida por um mosaico semiótico que articula pensamento humano e
processamento computacional: ―A conjunção da língua com o código tem estimulado
experimentos na formação e na colaboração de diferentes tipos de linguagens‖ (HAYLES,
2009, p. 36). Nessa nova literatura, as proficiências visual e gráfica se tornam tão necessárias
quanto a verbal, assinalando as alterações às quais a Literatura está suscetível: ―cada época
fundamenta-se de acordo com a sua maneira de interpretar a vida e o mistério da condição
humana‖ (COELHO, 1976, p. 23).

2.2.1 Literatura eletrônica: a poética do ciberespaço

As novas formas de criação literária que surgem a partir do computador e do espaço
virtual criado pelas redes computacionais têm recebido muitos nomes. Entre essas
designações, Santaella (2012, p. 230-231), ao referir-se a Mourão (2001) e Costa Santos
(2010), menciona: literatura gerada por computador, literatura informática, infoliteratura,
literatura algorítmica, literatura potencial, ciberliteratura, literatura generativa, hiperficções,
texto virtual, geração automática de texto, poesia animada por computador e poesia
multimídia.
Segundo Katherine Hayles (2009, p. 23), as primeiras produções de literatura
eletrônica hipertextual foram feitas em Storyspace13 que, com o Hypercar da Mancintosh, foi
o programa escolhido por muitos escritores de literatura eletrônica no final dos anos 1980 e
1990 e, com o desenvolvimento da Word Wide Web, novos softwares de autoria foram
criados. Com isso, a natureza da literatura eletrônica também sofreu alterações, de modo que
os trabalhos pioneiros se pautaram em blocos de texto com gráficos, animação, cores e som
13

Um programa de autoria de hipertexto criado por Michael Joyce, Jay Davi Bolter e John B. Smith e depois
licenciado a Mark Bernstein, da Eastgate Systems, o qual ampliou e atualizou o programa.
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limitados; já os recentes utilizam mais as capacidades multimodais da Web: ―[...] enquanto o
link de hipertexto é considerado a característica mais marcante dos primeiros trabalhos, os
mais recentes usam uma variedade de linguagens de navegação e metáforas de interface que
tendem a desacentuar o link como tal‖ (HAYLES, 2009, p. 24).
Demarcando distinções entre esses dois momentos da literatura eletrônica, Hayles
(2009) determina os primeiros trabalhos como primeira geração e os posteriores como
segunda geração, estabelecendo como marco o ano 1995. Assim tem-se a primeira obra
hipertextual, produzida em 1987, afternoon: a story, de Michael Joyce. Trata-se da história de
um homem recém-divorciado que testemunhou um acidente de carro que pode ou não pode
ter envolvido a ex-mulher e seu filho. Nessa narrativa hipertextual são oferecidos
desenvolvimentos de enredo alternativos que dependerão das sequências de lexias escolhidas
pelo leitor, o que dará origem a um enredo próprio – ao optar entre os links, um enredo é
eleito como titular pelo leitor, enquanto outros permanecem ocultados nos links não abertos.
Partindo do objetivo de ―fomentar e promover a leitura, a escrita, o ensino e a
compreensão da literatura como ela se desenvolve e persiste em um ambiente digital em
mudança‖

14

, a ELO – Eletronic Literature Organization –, uma iniciativa de produção,

conservação e divulgação da literatura eletrônica nos Estados Unidos desde 1999, traz uma
Coleção de Literatura Eletrônica15, na qual estão publicados dois volumes, cada um com
aproximadamente sessenta obras, sendo o primeiro de outubro de 2006 e o segundo de
fevereiro de 2011.

Figura 1: Primeiro e segundo volumes da Coletânea de Literatura Eletrônica.
Fonte: < http://collection.eliterature.org>.

14

Conforme informa a ELO, pelo site <http://eliterature.org/elo-history/>, o qual inclui escritores, artistas,
professores, acadêmicos e desenvolvedores.
15
O
primeiro
volume
organizado
por
Katherine
Hayles.
Disponível
no
endereço
<http://collection.eliterature.org/>. Acesso em: 03 set. 2014.
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No menu de cada coletânea, tem-se uma visualização parcial dos textos arquivados,
pois as obras se encaixam uma ao lado da outra formando um mosaico que, ao toque do
cursor, revela o nome da obra e de seu autor, restando ao leitor/navegador o clique que
definitivamente permitirá o acesso a uma das obras disponibilizadas na tela. Nessa estrutura,
não há volume físico para a coletânea. Cada link remete o leitor a um hipertexto diferente, ágil
e facilmente:
Com o hipertexto e as múltiplas janelas das telas, a operação se torna fácil e
provoca um novo modo de ler. O prototexto se torna parte integrante do
texto, que surge assim mais como um processo em curso de elaboração do
que como uma obra definitiva. De resto, as novas capacidades de
armazenamento modificam o estatuto da nota de rodapé de páginas e das
referências cruzadas. Não há mais necessidade de buscar o texto citado pelo
autor em uma edição que se tornou inencontrável. Pode-se ter acesso a ela
diretamente e ler grandes trechos, ou até mesmo – por que não? – sua
integridade (CLÉMENT, 2003, p. 32).

A discussão em torno da literatura eletrônica não se encerra como uma questão
meramente entusiástica e efêmera, mas se amplia com a ascensão da internet e as
experimentações motivadas pelo desenvolvimento da tecnologia digital. O sítio da ELO
frequentemente divulga conferências sobre literatura digital e, em 2014, publicou a chamada
de trabalhos para o terceiro volume da Coletânea de Literatura Eletrônica, com previsão de
publicação para 2016, tendo como objetivo conservar exemplos notáveis da literatura
eletrônica a partir de uma comunidade internacional de profissionais, além de representar o
estado atual da literatura eletrônica e arquivar obras historicamente significativas das gerações
anteriores16.
No Brasil também é possível apontar iniciativas de arquivamento de literatura digital,
como faz o sítio Movimento Literatura Digital17, idealizado por Marcelo Spalding, Ana Mello
e Maurem Kayna. Nesse espaço, há informações teóricas sobre a literatura em meio
eletrônico, bem como links de obras que circulam na web, entre as quais estão criações do
próprio grupo idealizador do site: Jogo do gato poeta, de Ana Mello; Minicontos Coloridos e
Hiperconto: um estudo em vermelho, de Marcelo Spalding; Desfocado, de Mauro Paz. Ainda
são divulgados, entre outros projetos: 18:30 e Dois Palitos, de Samir Mesquita; Ciberpoesia,

16

Conforme anuncia a página principal da ELO. Disponível em:< http://eliterature.org/>. Acesso em: 03 nov.
2014.
17
Formado em jornalismo e Letras, mestre e doutor em Literatura pela UFRGS. Atua como jornalista, escritor e
professor universitário de língua portuguesa e criação literária.
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de Sérgio Capparelli e Ana Gruszynski; Revista Artéria 8, organizada por Omar Khouri e
Fábio Oliveira Nunes.
No meio acadêmico nacional, destaca-se a revista Texto Digital, uma publicação
semestral do Núcleo de Pesquisas em Informática, Literatura e Linguística - NuPILL
(<http://www.nupill.org/>), vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Literatura e ao
Departamento de Línguas e Literaturas Vernáculas do Centro de Comunicação e Expressão
da Universidade Federal de Santa Catarina. Além de artigos, tal revista apresenta em seu
conteúdo seções específicas designadas à publicação de obras digitais de pesquisadores
e/ou artistas. Desse modo, é possível encontrar trabalhos como WordToys (1996/2006)
Poesía digital interactiva18, da escritora argentina Belén Gache.
Em Portugal, há o site Po-ex.net19 – Arquivo Digital da Literatura Experimental
Portuguesa –, um domínio web criado desde 2005 para disseminação da PO.EX – poesia
experimental – na Internet. Entre os principais autores, está o professor e pesquisador Rui
Torres20, o qual também é colaborador do diretório da ELO.
A literatura eletrônica apresenta, então, um contexto bastante difundido e rico de
possibilidades criativas. Katherine Hayles (2009), por exemplo, ainda cita a CAVE, um espaço
de realidade virtual, em três dimensões, localizado na Brown University, nos Estados Unidos.
Trata-se de um ambiente utilizado para literatura interativa e cujo líder é Robert Coover,
professor de literatura experimental: ―Executadas em um espaço tridimensional em que o
usuário coloca óculos de realidade virtual e manipula um joystick, essas obras representam a
literatura não como uma página impressa duradoura mas como uma experiência corporal‖
(HAYLES, 2009, pp. 28-9). Trata-se de uma experimentação de grande investimento
financeiro, o que a torna disponível apenas para cientistas da Brown University.
Ilustrando esse tipo de trabalho, está a obra Screen21, de Robert Coover, que é baseada
em uma narração falada, assim introduzida: ―Em um mundo de ilusões, mantemos nosso
controle através das memórias‖. Em seguida, são exibidos textos em três paredes verticais em

18

Disponível em: <findelmundo.com.ar/wordtoys>. Acesso em: 04 set. 2014.
Disponível em: < http://www.po-ex.net/>. Acesso em: 04 set. 2014.
20
Professor Associado com Agregação na Universidade Fernando Pessoa (UFP); professor convidado em
Mestrados da Universidade Nova de Lisboa, Universidade de Santiago de Compostela (Espanha) e Universidade
de Tallinn (Estónia). Docente convidado no Erasmus Intensive Program in European Digital Literatures na
Universidade Complutense de Madrid (Espanha). Membro do Board of Directors da Electronic Literature
Organization.
21
Obra produzida por Noah Wardrip-Fruin, com Josh Carroll, Robert Coover, Shawn Greenlee e Andrew
McClain (2003). Disponível em: < http://collection.eliterature.org/2/works/wardrip-fruin_screen.html>. Acesso
em: 04 set. 2014.
19
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ambiente CAVE, como em um mural, sendo um texto narrado por uma voz feminina e outro
por uma voz masculina e ambos relatando recordações que escapam mesmo quando o
narrador tenta agarrar-se a elas. Literalmente, as palavras começam a se distanciar das paredes
e mover-se no ambiente tridimensional – o texto ganha um caráter cinético. Com as luvas de
dados, o usuário pode tentar jogá-las de volta nas paredes, contudo mais palavras se movem e
outras circulam com trajetórias difíceis de controlar, originando neologismos, palavras sem
sentido e frases caóticas. Por fim, todas as palavras caem no chão, misturadas, tornando
impossível a leitura convencional. A respeito dessa criação, Katherine Hayles (2009) declara
que:
Entrar na narrativa agora não significa deixar a superfície para trás, como
quando um leitor mergulha em um mundo imaginário tão atraente que ele
deixa de notar a existência da página. A ―página‖, outrossim, torna-se uma
tipologia complexa que se transforma rapidamente de uma superfície estável
para um espaço ―jogável‖, no qual o leitor é participante ativo (HAYLES,
2009, p. 29).

Nessa concepção, a leitura em um suporte eletrônico recebe uma configuração
tridimensional. Projetos como Screen principiaram a criação de novos softwares e a adoção de
novas iniciativas de literatura eletrônica, resultando em trabalhos cuja finalidade é a execução
na tela de aparelhos eletrônicos já popularizados, como o computador – e também portáteis,
como notebooks, tablets e smartphones.

2.2.2 Categorias da literatura em meio digital

As manifestações de literatura eletrônica aparecem sob várias categorias, contudo,
como ainda se trata de uma forma emergente, há uma variação de nomenclaturas para
designá-las. Assim, Katherine Hayles (2009) indica algumas classificações para a literatura
eletrônica, o que também é feito por Edgar Roberto Kirchof (2009), ao recorrer às colocações
feitas por Yoo (2007).
Katherine Hayles (2009, p. 22-43), citando obras e autores, conceitua e exemplifica os
gêneros de literatura eletrônica, permitindo a seguinte compreensão a respeito de cada um:


ficção de hipertexto: tem como característica central a ligação de estruturas
conectivas constituídas por links de hipertextos e o uso de capacidades
multimodais (variedade de linguagens de navegação e metáforas de interface);
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ficção na rede interligada: composta por som, texto falado, texto animado,
montagens gráficas e outras funcionalidades de estrutura de rede interligada;



ficção interativa: muito semelhante às obras mencionadas, porém, apresenta
elementos de jogo de forma mais marcante; seu principal interesse é a narrativa,
por isso, o usuário atua/joga a fim de interpretar;



narrativa locativa: forma dependente das tecnologias móveis; vão das ficções
breves enviadas por capítulo a celulares até as narrativas com uma localização
particular, que precisam de tecnologias de GPS;



instalações: instalações apropriadas para sites em que o local é fixo, como nos
ambientes CAVE de realidade virtual ou em espaços de projeção;



codework: nomeia uma prática linguística em que uma língua natural é
hibridizada com expressões de programação como um dialeto crioulo,
principalmente para os que têm intimidade com as denotações das linguagens de
programação;



arte generativa: um algoritmo é usado para criar textos conforme uma estrutura
aleatória ou para misturar e reorganizar textos pré-existentes;



poema em Flash: formado por telas sequenciais que avançam automaticamente ou
com poucas intervenções do usuário.

Yoo (2007), conforme cita Kirchof (2009, p. 49-50), estabelece classificações mais
condensadas para a literatura que circula em meio eletrônico:


literatura digitalizada: textos produzidos e editados de modo tradicional, mas,
posteriormente, digitalizados. Isso ocorre, por exemplo, com vários clássicos da
literatura canônica ocidental que hoje compõem bibliotecas virtuais ou estão
disponíveis em CD-ROM;



editoração colaborativa: textos produzidos por meio de recursos disponíveis
unicamente em meio digital, mas com estrutura linear, como funcionam os ebooks;



textos (ou escrita) colaborativos: também apresentam estrutura linear e não
poderia ser produzido sem as possibilidades interativas da internet. São escritos
por grupos que utilizam programas como MUDS, MOOs e chats;



literatura hipertextual: é baseada na não-linearidade proporcionada pelos links
eletrônicos;
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literatura hipermidiática: fundamentada em hipertextos e recursos multimidiáticos
(sons, imagens, animação); constitui-se da hibridação entre linguagens, suportes e
meios diferenciados.

De um modo geral, a literatura produzida em meio digital se difere da literatura
impressa, não pelo suporte eletrônico, mas, e principalmente, pelo emprego do contexto e das
capacidades da informática para a produção literária. No decorrer desta pesquisa, essas
distinções serão diluídas em duas categorias gerais para a literatura – neste caso, a infantil –
que circula no ciberespaço: uma denominada como literatura digitalizada, que segue os
princípios do texto impresso, sendo, por isso, totalmente realizável no papel; outra designada
como literatura digital ou eletrônica, isto é, que só existe no contexto informático, perdendo
suas especificidades (hipertexto e hipermídia) quando impressa:

Diferente da literatura digitalizada, a literatura digital não se caracteriza pela
mera digitalização de um texto previamente existente na forma impressa.
Antes, trata-se de experimentos literários que fazem uso simultâneo da
linguagem literária e da linguagem de programação de computador para a
construção dos textos. Assim sendo, visto que obras digitais já nascem como
um híbrido entre dois códigos, a maior parte delas pode ser lida unicamente
em ambiente digital – com exceção, talvez, de alguns poemas visuais
produzidos com recursos de computação gráfica, que podem ser impressos
sem perdas muito expressivas de significado (KIRCHOF, 2013, p. 129).

A literatura eletrônica ou digital é, de um modo geral, aquela que não pode ser
convertida para o papel e encontra-se movida pela cultura contemporânea, como jogos de
computador, filmes, animações, artes digitais, desenho gráfico e cultura visual eletrônica.
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3 LITERATURA NA TELA: INOVAÇÕES PARA O PÚBLICO INFANTIL

Como já foi delineada no capítulo anterior, a produção de literatura para o suporte
eletrônico se torna uma prática cada vez mais recorrente, afinal, as situações cotidianas que
remetem as pessoas para o universo digital também são mais frequentes e incondicionais,
envolvendo até mesmo os que declaram não depender de tais recursos tecnológicos – quem,
por exemplo, não possui e-mail ou não utiliza a internet, o computador, o smartphone, o
notebook, enfim, aparelhos eletrônicos para se comunicar, fazer compras, pesquisar, ler?
Nesse ir e vir, entre a realidade física e a virtual, o texto literário também encontra seu
nicho no ciberespaço e incorpora uma nova linguagem para a poética, a eletrônica, a qual
também passa a ser matéria prima para uma literatura desterritorializada, aberta e dirigida aos
mais diversos públicos, inclusive ao infantil. Nenhum outro grupo melhor justificaria o
surgimento de uma literatura feita exclusivamente para a tela, quando se tem em vista que as
gerações mais jovens atuam intensamente no uso das tecnologias de informação e
comunicação (TICs). Segundo a Pesquisa TIC Kids Online22, cujo objetivo é medir o uso e os
hábitos da população brasileira usuária de internet de 9 a 17 anos em relação às TICs, 79%
dos usuários pesquisados em 2013 apresentavam perfil próprio em redes sociais virtuais,
enquanto que, em 2012, eram 70%. Se, em 2012, tinha-se que 21% das crianças e
adolescentes acessam internet pelo celular e 2% pelo tablet, em 2013, esses números passam,
respectivamente, para 53% e 16%.
Tem-se, assim, um contexto em que a tecnologia digital se torna não só mais acessível
aos jovens, como também passa à condição de item básico, exercendo as mais diversas
funções – pesquisa, comunicação, entretenimento, orientação, arquivo, câmera, álbum,
gravador, calculadora, entre tantas outras. Ora, nesse contexto tão distinto, a literatura infantil
permaneceria intacta?
Considerando as potencialidades da informática e o seu uso por um público cada vez
mais jovem, a literatura infantil, ainda que muito recente, tem se transmutado para os suportes
eletrônicos, acarretando novas e profundas transformações em seu formato e em sua
linguagem, permitindo que o texto transite tanto no papel quanto na tela digital, desdobrandose entre o hipertexto e a hipermídia, ao mesmo tempo em que se aproxima cada vez mais dos
jogos.

22

Disponível em:< http://www.cetic.br/media/analises/TIC_kids_online_2013_hangout_imprensa.pdf>. Acesso
em: 22 nov. 2013.
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3.1 Literatura infantil: do papel à tela

Os primeiros livros para crianças foram produzidos ao final do século XVII e durante
o século XVIII, quando a criança começou a ser compreendida como um ser diferente do
adulto, com necessidades e características próprias. Nessa época, a literatura destinada à
infância distinguia-se conforme posições sociais: as crianças nobres liam os grandes
clássicos23 sob a instrução de um adulto preparado para isso; já aquelas das classes populares
liam ou ouviam as histórias de cavalaria ou ainda lendas e contos folclóricos – a literatura de
cordel.
O texto direcionado à infância não desfrutava de prestígio, tanto que Contos da
Mamãe Gansa (1697), cujo título original era Histórias ou narrativas do tempo passado com
moralidades, do autor Charles Perrault, já um nome importante nos meios intelectuais
franceses, tem sua autoria atribuída ao filho adolescente deste, Pierre Darmancourt, e
dedicatória ao herdeiro da França, país que tem um rei ainda criança:
A recusa de Perrault em assinar a primeira edição do livro é sintomática do
destino do gênero que inaugura: desde o aparecimento, ele terá dificuldades
de legitimação. Para um membro da Academia Francesa, escrever uma obra
popular representava fazer uma concessão a que ele não podia se permitir.
Porém, como ocorrerá depois a tantos outros escritores, da dedicação à
literatura infantil advirão prêmios recompensadores: prestígio comercial,
renome e lugar na história literária (LAJOLO; ZILBERMAN, 1999, p. 1415).

Com a ascensão da burguesia e sua necessidade de solidificação política e ideológica,
instituições foram convocadas a trabalhar a seu favor. Assim, a família e a escola passam a
cumprir papéis sociais essenciais para a consolidação burguesa. Se a preservação de um
modelo familiar baseado na divisão de trabalho entre seus membros 24 era essencial, um
beneficiário deveria ser eleito para gratificar tal esforço conjunto.
Dessa forma, a criança se torna a motivação para a existência familiar e a preservação
da infância passa a canalizar um prestígio social que não existia até então: ―Os primeiros
livros para crianças foram produzidos ao final do século 17 e durante o século 18. Antes disto,
não se escrevia para elas, porque não existia a ‗infância‘ [...]‖ (ZILBERMAN, 1998, p. 13).

23

Dentro da literatura apropriada à infância, estão as Fábulas, de La Fontaine (entre 1668 e 1694), As aventuras
de Telêmaco (1717), de Fénelon, e os Contos da Mamãe Gansa, cujo título original era Histórias ou narrativas
do tempo passado com moralidades, de Charles Perrault (1697).
24
O estereótipo familiar da burguesia consistia na divisão do trabalho entre seus membros, de modo que ao pai
cabia a sustentação econômica e à mãe, a gerência da vida doméstica privada.
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Esse contexto estimulou o aparecimento de objetos industrializados (brinquedos) e culturais
(livros), além de novos ramos da ciência destinados à infância (psicologia infantil, pedagogia
e pediatria). Como se atribui à criança fragilidade e despreparo, a escola também é convocada
para a solidificação da burguesia, deixando o status de atividade opcional ou desnecessária
para se tornar obrigatória e essencial, não só para a burguesia, mas também para todos os
segmentos da sociedade.
As primeiras obras publicadas para o público infantil chegaram ao mercado livreiro
na primeira metade do século XVIII e, em decorrência da industrialização e dos novos
recursos tecnológicos que modernizaram a sociedade, a literatura assume a condição de
mercadoria. Se, por um lado, a literatura infantil assume uma condição comercial, por outro,
por fundamentar-se sobre a língua escrita, passa a depender da capacidade de leitura das
crianças e supor sua passagem pelo crivo da escola. A literatura infantil fica numa posição
subsidiária em relação à educação, por isso, frequentemente assume um tom pedagógico que
inspira confiança à burguesia, principalmente por imitar seu comportamento – à literatura,
atribuía-se uma função prática, utilitária.
Setores da crítica e da teoria literárias discutem algumas questões relacionadas à
literatura infantil, como o tipo de representação a que os livros procedem, isto é, o modo
como o adulto quer que a criança veja o mundo:

[...] o escritor, invariavelmente um adulto, transmite a seu leitor um projeto
para a realidade histórica, buscando a adesão afetiva e/ou intelectual
daquele. Em vista desse aspecto, a literatura para crianças pode ser escapista,
dando vazão à representação de um ambiente perfeito e, por decorrência,
distante (LAJOLO; ZILBERMAN, 1999, p. 19).

Por outro lado, como também ponderam Lajolo e Zilberman (1999, p. 20), a literatura
infantil é capaz de traduzir ao pequeno leitor uma realidade que ele consegue assimilar por
meio de sua sensibilidade, de modo que a visão do adulto pode se complementar e fortalecer
com a adoção da perspectiva da criança, eliminando quaisquer vestígios de uma postura
doutrinária e direcionada para o educar. Como muitas obras publicadas no século XVIII
pactuavam com as instituições envolvidas com a educação da criança, poucas permaneceram.
Entre as produções que persistiram, estão os contos de Perault e as adaptações de romances de
aventuras, como os clássicos Robinson Crusoé (1719), de Daniel Defoe, e Viagens de
Gulliver (1726), de Jonathan Swift, os quais se mantiveram vivos dividindo assiduidade de
criação e consumo. Tal aceitação também ocorre com a coleção de contos de fadas dos irmãos
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Grimm, no início do século XIX, 1812, de tal forma que os contos de fadas se tornaram uma
referência para a literatura infantil, definindo o tipo de livro que agrada mais aos leitores
mirins, conforme Lajolo e Zilberman (1999, p. 21):


Histórias fantásticas: Hans Christian Andersen, em Contos (1833);

Lewis Carroll, em Alice no país das maravilhas (1863); Collodi, em
Pinóquio (1883); James Barrie, em Peter Pan (1911);


Histórias de aventura em lugares exóticos e comandadas por jovens

audaciosos: James Fenimore Cooper, em O último dos moicanos (1826);
Jules Verne, em Cinco semanas num balão (1863); Mark Twain, em As
aventuras de Tom Sawyer (1876); Robert Louis Stevenson, em A ilha do
tesouro (1882);


Histórias com o cotidiano da criança, sem acontecimentos fantásticos:

Cônego von Schmid, em Os ovos de Páscoa (1816); a Condessa de Ségur,
em As meninas exemplares (1857); Edmond De Amicis, em Coração (1886).

Já no Brasil, a literatura infantil, além de manter um caráter pedagógico, também
constituía uma adaptação de produções europeias, as quais normalmente circulavam em
edições portuguesas que se distanciavam bastante da língua materna dos leitores brasileiros.
Teve início entre os séculos XIX e XX com o processo de urbanização e a exigência do
mercado consumidor de produtos industrializados, entre os quais estavam os livros e revistas
de literatura infantil, tendo como marco o lançamento e sucesso da revista infantil O TicoTico, em 1905. De um modo geral, tem-se que, até 1920, a literatura infantil era composta,
basicamente, de traduções de contos de fadas europeus, como os Contos da carochinha, e
adaptações de textos, como os de Júlio Verne. A produção literária brasileira destinada à
infância é iniciada com Monteiro Lobato, que publica, em 1920, A menina do nariz
arrebitado, primeira obra com elementos da cultura local, construída sob uma visão
emancipatória da infância e com o uso de ilustrações coloridas.
Com Monteiro Lobato, a verdadeira literatura infantil brasileira se inicia. O autor criou
uma ficção que orbitava em torno de personagens lembrados até hoje: Dona Benta, Tia
Nastácia, Pedrinho, Narizinho, Emília, Visconde de Sabugosa, Quindim e Rabicó. Entre os
ensinamentos dos personagens adultos e a fantasia de criaturas fantásticas, a narrativa fluiu
conquistando o gosto do público infantil. Também caracteriza Lobato o aproveitamento do
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dialeto brasileiro, a exploração do folclore, o uso de elementos e personagens da literatura
infantil tradicional, ou, simplesmente, a exploração da imaginação.
Hoje a literatura infantil passa por uma época de grande florescimento que também
gera discussões, pois há grandes interesses de venda e consumo do livro infantil enquanto
mercadoria, fruto da cultura de massa. Ainda assim, a qualidade com que a maioria dos livros
é produzida se torna um aspecto de superior relevância. Há, assim, livros em que é feita a
releitura de contos de fadas e outros em que o texto se constrói a partir do humor e da ironia;
outros abordam com delicadeza dramas humanos do cotidiano ou tematizam questões de
gênero, etnia e diferenças em geral. Destacam-se também aqueles que retomam o folclore ou
são feitos a partir de poéticas de grande qualidade estética. São muitas as tendências, mas,
ainda assim, vigora o interesse dos pequenos leitores pelos clássicos de literatura infantil, que
agora gozam de traduções mais apropriadas e criativas releituras.
Pode-se dizer que a literatura infantil brasileira se intensificou na década de 70 e as
estruturas composicionais dos livros foram readaptadas conforme o mundo visual emergente.
Assim, os livros ilustrados, livros de imagens, álbuns coloridos, álbuns de imagens ou álbuns
de figuras25 se tornaram uma indicação para as crianças pequenas (a partir dos 2 ou 3 anos)
que iniciam sua relação de prazer e conhecimento entre elas e o mundo que as cerca. Uma
tendência que nasceu em decorrência da Escola Nova (ou da Educação Renovadora), que
procurou criar atividades didáticas que levassem a criança a uma participação mais ativa no
processo educativo. Enfim, embora não seja literatura infantil no sentido tradicional do termo,
o livro de imagem pertence tanto ao campo da arte literária como ao da arte pedagógica,
conforme demarca Nelly Novaes Coelho (1993, p. 170). Nessa categoria, perfila o que Jean
Perrot (2002) chama de livros-vivos, isto é, livros de imagem semelhantes a brinquedos, em
que a aparente gratuidade e a feição de brinquedo tiram do objeto livro o contexto das
obrigações e dos trabalhos escolares: ―Os ‗livros-vivos‘ e as imagens são ferramentas e
mediadores que entram no lúdico, ajudando o leitor a ‗deslizar‘, por assim dizer, pelo ‗prazer
do texto‘ [...]‖ (PERROT, 2002, p. 34).
O livro ilustrado contemporâneo e suas sequências narrativas muito bem construídas,
frequentemente se mostram como produções complexas, com inferências implícitas a dados
culturais do universo adulto, levando em consideração o mediador da leitura. Diante disso,
seria minimizador estabelecer que seu receptor, necessária e unicamente, tem que ser as
25

De acordo com Nelly Novaes Coelho (1993, p. 170), uma das mais significativas e mais divulgadas
experiências entre os álbuns de figura é Álbums du Père Castor, com uma de suas séries traduzida no Brasil, em
1980, para a Editora Ática: a Série Realejo.
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crianças em seus primeiros anos de vida, como aquelas que ainda não foram alfabetizadas.
Tais narrativas visuais, enquanto objetos artísticos, podem agradar a várias idades.
Nesse curso, os livros destinados às crianças já não são pensados apenas pelo viés da
palavra escrita, exigindo considerações sobre o processo de construção do sentido a partir do
convívio das diferentes linguagens que compõem o texto – o que demonstra inclinações para a
visualidade e a interação entre as linguagens verbal e não verbal. A literatura infantil passa,
então, a utilizar a palavra desenhada, isto é, a ilustração e a imagem 26, compondo tanto
narrativas visuais quanto verbo-visuais, híbridas, podendo ainda se basear na própria
linguagem, partindo da intertextualidade e da metalinguagem.
A partir da disseminação das novas tecnologias de informação e comunicação, não só
a multimodalidade impressa se aperfeiçoou e se tornou ainda mais atrativa, como a literatura
infantil passou a ocupar espaço também no ambiente digital. Além do suporte impresso, o
meio digital também se configura como um veículo para o texto literário direcionado para
crianças, motivando autores consagrados e iniciantes a transportar para o ciberespaço a
literatura que há tanto se manteve preservada nos encadernados. Nessa migração de suporte,
alguns utilizam o computador para obter uma simulação do texto impresso e outros utilizam
as novas possibilidades de hibridismo linguístico para recriar o próprio fazer literário, como é
feito a partir da hipermídia. Também é possível distinguir um terceiro grupo que utiliza o
suporte eletrônico apenas para divulgar e comercializar o texto impresso. Entre esses
escritores, tem-se: Angela Lago, Sérgio Capparelli, Léo Cunha, Roseana Murray, Ziraldo,
Marisa Prado, Anna Cláudia Ramos, Ana Maria Machado, Pedro Bandeira e Ricardo Azevedo
– além de um mar de escritores que não foram mencionados nessa relação.

3.1.1 Migrações da literatura infantil: hibridismo impresso e hipermidiático

O emprego da linguagem híbrida não é novidade da literatura infantil contemporânea,
pois faz tempo que os livros destinados à infância apresentam palavras e desenhos. O
inaugural, no entanto, é a introdução de várias mídias em um único suporte, resultando, por
conseguinte, em um único texto, como ocorre no site da escritora e ilustradora Angela Lago27
e pode ser verificado ao contrastar duas obras da mesma autora: o ABCD de Angela-Lago –
texto digital, um hipertexto – e ABC doido – texto impresso, um livro.
26

Por convenções, compreende-se que a ilustração se distingue da imagem na medida em que esta é autônoma,
tem significação completa, enquanto aquela depende do texto.
27
Disponível em: <www.angela-lago.net.br>. Acesso em: 02 fev. 2014.
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O hipertexto ABCD de Angela-Lago encaminha o leitor para narrativas digitais
construídas a partir de uma divertida linguagem visual-sonoro-verbal, ou seja, da junção de
três matrizes da linguagem e pensamento por meio da hipermídia: ―O modo como a
hipermídia funde o sonoro, visual e verbal na trama de sua textura se constitui uma
propedêutica exemplar para a prática da teoria das três matrizes da linguagem e pensamento‖
(SANTAELLA, 2013, p. 388). O link ABCD se desdobra em hipertextos, entre os quais estão
dois que dialogam com o livro impresso ABC doido. Trata-se dos hipertextos: O jogo do lixo
e Academia. A obra impressa e a digital são de grande qualidade, contudo no suporte
eletrônico a autora obtém efeitos sonoros e cinéticos que ficariam apenas sugeridos no papel.
O jogo do lixo apresenta letras personalizadas que aparecem ao leitor de forma visual e
sonora, constituindo uma pequena narração hipermidiática introduzida por um latão de lixo
que instrui o leitor sobre a leitura-atividade que será feita: ―Clique nas letras do nome de
alguém que você não goste... Depois me clique que eu acabo com ele. Mas cuidado! Mais de
6 letras me abrem o apetite...‖. Então são explicitadas seis lacunas a serem preenchidas com
letras personalizadas do alfabeto, de modo que, ao introduzir a sétima letra, o latão de lixo que
ilustra a página devora todas elas, pois, como foi anunciado por ele na abertura da atividade,
mais de seis letras abrem o seu apetite. A cada letra escolhida, tem-se uma mensagem sonora.
Assim, ao escolher a letra A, por exemplo, ouve-se: ―A de assombração‖ – fazendo referência
à inicial da palavra mencionada e à imagem que a letra forma.

Figura 2: Hipertexto Jogo do lixo.
Fonte: <http://www.angela-lago.com.br/ABCD.html>.
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No outro hipertexto, Academia, permanece o alfabeto ilustrado, porém acrescido de
movimentos que fazem lembrar a ginástica das academias. Chama atenção a riqueza de
detalhes que a animação possibilita ao texto, tornando, no mínimo, curiosas algumas
ilustrações, como a que toma o formato da letra V: uma vaca que tem seu leite retirado
instantaneamente, como pode ser verificado pelas gotinhas brancas – de leite – caindo num
balde; ou a forma que a letra Q – de quebrado – assume ao contato do cursor: ele torna-se tão
quebrado quanto o próprio significado que carrega. Neste texto, prevalece um jogo de
adivinhas metalinguísticas que são dadas ao leitor por meio da escrita e da pronúncia das
palavras. Dessa forma, à medida que a advinha é sonorizada, as palavras que a compõem
recebem uma luminosidade que orienta a criança que ainda não domina a leitura. Uma dessas
adivinha é: ―Adivinha até o final do dia: quem mais aparece em academia?‖ São, na verdade,
três adivinhas; depois, a atividade se encerra e o leitor é convidado a comprar o livro ABC
doido, o qual contém mais adivinhas ilustradas, contudo, em suporte impresso. Diferente dos
outros hipertextos do site, Academia divulga o livro impresso e coloca o leitor como o elo
final para os dois suportes.

Figura 3: Uma das telas de Academia.
Fonte: <http://www.angela-lago.com.br/ABCD.html>.

Os recursos utilizados por Angela Lago em seu ABCD demonstram um novo
paradigma para a produção literária infantil, em que prevalecem as matrizes numéricas,
geradas por computadores e vídeos, envolvendo processos infográficos de produção de
linguagens verbais, visuais e sonoras, além de virtualização e simulação:
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[...] processos de produção ainda experimentais, mas que trazem a
constatação do nascimento de uma nova linguagem: a Hipermídia, em um
ambiente não apenas técnico, mas vital, em que artistas desbravam territórios
tendo em vista a interação e o trânsito de nossos sentidos, de nossa
inteligência e a regeneração da sensibilidade humana (CUNHA, 2009, p.
106).

Segundo Maria Zilda da Cunha (2009, p. 105-106), as formas de produção das
matrizes de linguagem humana podem ser divididas em três paradigmas, sendo a hipermídia o
terceiro. O primeiro é composto pela linguagem verbal, visual e sonora, em seu modo de
produção artesanal, em que para a construção de sentidos concorrem as manipulações
performáticas do corpo e da voz. Já o segundo abrange os processos de produção de
linguagem mediados pela tecnologia, de modo que há um suporte artificial que armazena
aquilo que o corpo produz artesanalmente: propagação e difusão da voz e da imagem no
espaço e tempo, por exemplo. Nessa perspectiva, Maria Zilda Cunha (2009) subdivide
também as narrativas:

Com base nessa divisão, teríamos as narrativas primordiais derivadas das
manifestações orais, no primeiro paradigma; as formas híbridas de literatura
que hoje compõem o denominado universo da Literatura Infantil e Juvenil no
segundo e as recentes produções infográficas no terceiro (CUNHA, 2009, p.
106).

Tem-se, assim, um hibridismo linguístico potencializado pelas novas tecnologias de
informação e comunicação. O uso simultâneo de várias matrizes da linguagem em um único
suporte e de uma única vez se torna comum com as tecnologias digitais, possibilitando uma
linguagem sonora-visual-verbal com grande poder de misturar sentidos dos receptores e
provocar efeitos sinestésicos:

Antes da era digital, os suportes estavam separados por serem incompatíveis:
o desenho, a pintura e a gravura nas telas, o texto e as imagens gráficas no
papel, a fotografia e o filme na película química, o som e o vídeo na fita
magnética. Após a digitalização, todos esses campos de produção de
linguagem e processos de comunicação humanos juntaram-se na constituição
da hipermídia (CUNHA, 2009, p. 180).

O livro impresso não é entendido como um suporte inferior, pelo contrário, após
sucessivas mudanças até a contemporaneidade, este constitui – sem o receio de cair em
exageros – a melhor mídia desenvolvida até então. Não seria o suporte textual eletrônico a
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grande inovação, mas, sim, a linguagem nele utilizada, uma vez que os recursos tecnológicos
digitais permitem uma manipulação da linguagem até então irrealizável. Dá-se, dessa forma, a
potencialização da linguagem, como ficou exemplificado com o hipertexto digital ABCD de
Angela-Lago. Tal caráter transparece ainda mais ao contrastar tal texto digital com a obra
impressa de mesmo título, ABC doido. De forma semelhante ao site, o livro impresso ABC
doido apresenta atividades de leitura conduzidas por letras ilustradas e adivinhas
metalinguísticas.
Nele o diálogo com o leitor é iniciado logo no título, com a quebra de expectativas ao
introduzir o vocábulo doido para dar sequência às letras indicativas do alfabeto: em vez de
inserir a letra D, é empregada uma palavra cuja letra inicial dá um encadeamento ao que havia
sido enunciado. A palavra doido, que aparentemente se torna estranha ao universo infantil por
sua carga semântica, torna-se justificada inicialmente pelas ilustrações que compõem o livro –
fantasma, bruxa, caveira, diabo –, enfim, seres que causam certo terror no imaginário infantil.
O próprio modo como se dá o desenvolvimento do texto também contribui para a
consolidação do sentido anunciado pelo título do livro, uma vez que o texto flui de modo nem
um pouco convencional: a partir de charadas e jogos de imagem. Tal estrutura deixa o leitor
livre para determinar sua orientação para a leitura do livro, podendo proceder de modo linear
ou não. Entretanto, é nas páginas finais do livro, e com letras personalizadas, que se explicita
o sentido adjetivado no título: ―Agora pode falar para toda a gente que você sabe o ABC de
trás para a frente‖ (LAGO, 2010, p. 108-109). Ora teria algo mais doido que um ABC de trás
para frente e com tantos personagens assustadores?
O livro traz adivinhas que brincam com o sentido e a formação das palavras,
levantando uma divertida e descontraída reflexão intersemiótica, entremeando significados
que se somam desde as figuras e palavras até a cor atribuída às páginas – recurso presente
também na versão eletrônica do ABCD. Esse tipo de construção envolve e agrada às crianças:

Por que as adivinhações agradam tanto às crianças? Porque, mais ou menos,
representam a forma concentrada, quase simbólica, da experiência infantil de
conquista da realidade. Para uma criança o mundo está cheio de objetos
misteriosos, de acontecimentos incompreensíveis, de figuras indecifráveis. A
própria presença da criança no mundo é, para ela, uma adivinhação a ser
resolvida, que gira em torno dela com perguntas diretas ou indiretas. O
conhecimento vem, frequentemente, sob a forma de surpresa. Daí o prazer
de experimentar de modo desinteressado, por brincadeira, a emoção da
procura e da surpresa (RODARI, 1982, p. 46).
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Também no impresso, as letras tomam o contorno de animais e brincam com a
imaginação do leitor. Assim, Angela Lago conduz uma leitura divertida por meio de adivinhas
metalinguísticas, desafiando o leitor com uma charada rimada: ―O que é o que é minha
prenda,/ a primeira coisa que o zoológico tem/ e tem no meio de qualquer fazenda?‖ (LAGO,
2010, p. 4).

Figura 4: Páginas 4 e 5 do livro ABC doido.
Fonte:< http://angela-lagoeumtantomais.blogspot.com.br/>.

Como resposta, duas outras páginas ricas em cores e ilustrações para a apreciação
estética dos olhos curiosos do público infantil, ao mesmo tempo em que é feita uma discreta
brincadeira com o próprio código: ―Zoológico,/ fazenda.../ A letra z‖ (LAGO, 2010, p. 6).

Figura 5: Páginas 6 e 7 do livro ABC doido.
Fonte:< http://angela-lagoeumtantomais.blogspot.com.br/>.
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Reafirmando o uso inovador da linguagem eletrônica, Sérgio Capparelli28 e Ana
Cláudia Gruszynski29 também utilizam o hipertexto e a hipermídia em função da literatura
infantil ao produzirem ciberpoemas no site Ciberpoesia.
Em Ciberpoesia30, o leitor tem a opção de ler tanto os poemas visuais, típicos dos
impressos, quanto ciberpoemas, sob um convite bastante sugestivo: ―Clique para ler, interagir
e fazer o seu!‖. A maioria das poesias visuais e das ciberpoesias armazenadas no site
apresenta correspondência entre si, de modo que tanto haja uma versão visual quanto uma
versão ciber – com animação –, mantendo similaridade com o impresso. Dessa forma, tem-se,
por exemplo, o poema visual A primavera endoideceu – frequentemente utilizada nos livros
didáticos para exemplificar a poesia visual:

Figura 6: Poema visual primavera.
Fonte: <http://www.ciberpoesia.com.br/>.

No caule, em verde, apresenta-se a inscrição: ―Nos meus olhos zumbiam mil abelhas /
e me fitavas de trás da cerca dos cílios‖; nas pétalas alaranjadas, repete-se por todos os
contornos: ―bem me quer mal me quer‖; no miolo vermelho da flor, a palavra ―zum‖ é
repetida para dar a forma de espiral; entrecortando as pétalas, sobressai o título: ―a primavera
endoideceu‖. Como o poema também é imagem e sua disposição na tela compromete a
28

Professor aposentado do Programa de Pós-graduação em Comunicação da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul (Mestrado e Doutorado), que ajudou a criar e foi o primeiro coordenador. Escritor, com mais de
40 livros publicados, especialmente para o público infantil e juvenil. Ganhou quatro vezes o prêmio Jabuti, da
Câmara Brasileira do Livro, três vezes de literatura e uma vez de ensaio em Ciências Humanas - Televisão.
29
É professora associada do Programa de Pós-graduação em Comunicação da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul (UFRGS). Atua em design gráfico.
30
Disponível em: <http://www.ciberpoesia.com.br/>. Acesso em: 25 jun. 2014.
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leitura, o leitor poderá aumentar ou diminuir a imagem a partir das metáforas de interface
representadas por lupas. Retornando à página principal, o leitor terá acesso à versão digital
desse poema, a qual recebe o título primavera.
Na legenda do poema, já há o link versão ciber que encaminhará o leitor para outra
experiência de leitura, com hipermídia. Em vez de um retângulo que mimetiza a página de um
livro, o poema aparece dentro de um computador, cuja tela traz movimentos discretos.
Clicando sobre a imagem que acompanha o título primavera, uma tela auxiliar se abre e nela
aparecem duas árvores sem suas respectivas copas. São dadas ao leitor duas alternativas de
leitura, ambas requisitando uma reação por meio de cliques: ou se opta pela grama verde ou
pelo caule de uma das árvores. Escolhendo a grama, aparecem flores, palavras e abelhas que
se embaralham e preenchem a tela, acompanhadas de um zum-zum-zum sonoro e uma voz que
recita repetidamente o poema — o que, no impresso, corresponde ao caule da flor. Caso o
clique seja sobre o caule da árvore, folhas e flores surgem para formar sua copa, ausente até
então; palavras também aparecem, mas logo somem; um jardim, cujas flores ficam a piscar
também ganha destaque, enquanto uma voz recita o poema. Nessa versão não aparecem
abelhas.

Figura 7: Tela com ciberpoemas.
Fonte: <http://www.ciberpoesia.com.br/>.

Ao definir o que é um ciberpoema, o site de Ana Cláudia e de Sérgio Capparelli
explicita bem o quanto é comum a parceria entre o autor e profissionais ligados à computação
quando se trata da produção literária no ciberespaço por meio da linguagem eletrônica, ao
mesmo tempo que atribui coautoria ao leitor:
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Na recriação eletrônica dos poemas, foram utilizados diversos softwares.
Uma pergunta se impõe: quem é o autor desses ciberpoemas? A resposta
pode ser complexa, porque a construção hipertextual é de responsabilidade
de um webmaster e o ―leitor‖ participa também da sua produção enquanto
autor interativo31.

Ciberpoesia também faz correspondência com um livro impresso, Poesia Visual,
ambos do ano 2000 e de autoria de Sérgio Capparelli e Ana Cláudia Gruszynski.
Nesse trânsito de materializações textuais, entre o formato visual e o ciber, o impresso
e o eletrônico, poesia e poema se (con) fundem na produção de Sérgio Capparelli, podendo,
assim, ser discriminados:

O poema é apenas o resultante de um processo técnico (escritura) que
resgata a poesia do seu estado anterior de potência e a textualiza num estado
posterior de objeto. Aqui temos a poesia entendida tanto como substância,
anterior ao poeta e independente da linguagem, quanto como forma, que
depende do poeta e se concentra na linguagem (LYRA, 1992, p. 55).

Cabe ainda mencionar que Ciberpoesia está no link Poesia Digital do site
<www.capparelli.com.br>. Nele há sete links – Jardim das Letras, Tigre Albino, A Mais Não
Poder, Poesia Digital, Du Fun em San Vito, Poesias Chinesas e Quem é –, todos, de alguma
forma, tratando de poesia. Ciberpoesia se torna um hipertexto interessante para esta pesquisa,
pois oferece uma leitura hipertextual, isto é, com deslocamentos de link em link, além de fazer
uso da hipermídia na própria criação textual.
Ainda que haja a coexistência de uma obra a partir de suportes diferentes, os textos
produzidos para o suporte eletrônico têm à sua disposição recursos capazes de construir uma
linguagem inimitável fora do suporte eletrônico, especialmente no caso da hipermídia:

Saltando do plano chapado do papel para dentro das orquestrações dos nós e
conexões, o verbal em conjugação, complementaridade, atrações ou
repulsas, fusões ou separações com o sonoro, o visual e suas misturas, migra
para um novo habitat que só escapa ao caos de infinitas possibilidades
desgovernadas porque, no umbigo da hipermídia, reside um mapa-desígnio,
que nada pode melhor definir do que a noção peirciana do diagrama. No
mapa ou roteiro de navegação da hipermídia se sobrepõem com perfeição a
figuratividade visual como registro de conexões dinâmicas, de um lado, a
espacialização narrativa, de outro, e unindo ambos, no cerne da coerência
discursiva, surge o ícone como diagrama de relações inteligíveis
(SANTAELLA, 2005, p. 410).

31

Disponível em: <http://www.ciberpoesia.com.br/>. Acesso em: 30 Set. 2014.
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A existência de obras tanto impressas quanto digitais revela duas questões
importantes: a primeira é a existência de uma convergência de suportes – eletrônico e
impresso – para a própria obra, o que não legitima o fim de um ou outro; a segunda é que no
suporte eletrônico se dá uma potencialização da escrita por meio da hipermídia e do
hipertexto. Assim, tanto o papel quanto a tela digital têm sido mecanismos de visualização do
texto. A tecnologia disponível altera as possibilidades de suporte para o texto, permitindo aos
escritores, como Angela Lago e Sérgio Capparelli, um exercício de criatividade e
literariedade:
Sérgio Capparelli [...] é exemplo de um autor cuja obra – parcialmente
duplicada em livro e em tela – aproveita-se dos recursos da informática na
construção de novos pactos com o leitor de poesia. Seus ciber poemas
(denominação usada pelo próprio autor) online materializam, por exemplo, a
abertura e a interatividade que, na página impressa, eram metáforas,
sinalizando apenas a virtualidade e a instabilidade dos sentidos próprias da
linguagem verbal.
A vasta e magnífica obra de Ângela Lago (1994) é uma excelente porta de
entrada para a riqueza semiótica de obras – por assim dizer – multilíngues e
polifônicas. Ilustradora de seus próprios livros, a autora manifesta neles uma
precoce percepção das múltiplas linguagens da modernidade. Manifesta
também a pavimentação de um itinerário cuidadoso que a leva das páginas
do livro à tela do computador, encontrando na Internet suporte e linguagem
para trabalhos altamente instigantes (LAJOLO, 2010, p. 103).

Participando desse exercício criativo que oscila entre papel e tela, também está o
escritor Leo Cunha, que, desde 2003, mantém um site atualizado. Entre suas publicações,
estão os Poemas Animados32, dentre os quais três poemas têm origem em publicações
impressas e posterior publicação em site, em 2011. São eles:


poema Água, do livro Vendo poesia (Editora FTD, 2010);



poema Gol de Letra, do livro XXII!! - 22 brincadeiras de linhas e letras (Edições
Paulinas, 2003);



poema Piscar, do livro Poemas lambuzados (Editora Saraiva, 1999).

Em Gol de Letra, assim como nos demais poemas, não há som, mas, como o próprio
tipo textual já anuncia, o texto se dá por meio da animação. Com esse novo formato, a
significação do texto se constrói pela junção das linguagens verbal e visual acrescidas de
movimentos que o caracterizam como um texto cinético.
32

Disponível em:< http://leocunha.jex.com.br/poemas+animados>. Acesso em: 19 set. 2014.
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Figura 8: Poema animado Gol de Letra.
Fonte: <http://www.leocunha.jex.com.br/poemas+animados/versao+do+poema+gol+de+letra+>.

Ao transitar entre a literatura impressa e a digital, escritores de literatura infantil e
juvenil oferecem aos leitores uma escrita materializada através do artefato livro e outra
desmaterializada a partir da virtualidade informática: tem-se um texto real, mas não palpável
como antes. Ao contrário de qualquer afastamento, essa ausência de um suporte tocável não
cria distância entre a matéria escrita e o leitor, mas encurta espaços: ―A desmaterialização, ao
abolir a duração, abole a distância; convoca espaços até então longínquos, temporalmente
distantes, porque a distância entre lugares mede-se sempre pelo tempo (do percurso). Assim,
toda a temporalização que se joga na escrita transforma-se, subitamente, numa questão
cartográfica‖ (BABO, 2003, p. 106). Esse caráter eletrônico tende ainda à associação da
leitura ao jogo, devido, especialmente, às constantes manipulações permitidas pelos cliques e
a toda ludicidade que envolve tal manuseio, além dos elementos sonoros e cinéticos, típicos
dos jogos eletrônicos.
Entre as publicações em suporte eletrônico, é muito frequente a transposição do texto
impresso para a tela gerando meramente a substituição de um suporte textual por outro.
Contudo, experiências como ABCD de Angela-Lago, Ciberpoesia e Poemas Animados fazem
parte de uma literatura inteiramente eletrônica. É possível perceber que nessas migrações da
literatura infantil a hibridização das matrizes da linguagem e pensamento se dá de um modo
intersemiótico que envolve e dilui vários sentidos do receptor, definindo-se:
[...] nos processos sígnicos, códigos e mídias que ela [a hipermídia] aciona e,
consequentemente, na mistura de sentidos receptores, na sensorialidade
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global, sinestesia reverberante que ela é capaz de produzir, na medida
mesma em que o receptor ou o leitor imersivo interage com ela, cooperando
na sua realização (SANTAELLA, 2005, p. 391-392).

O hibridismo típico do papel recebe novos contornos a partir da linguagem
informática, especialmente a partir da hipermídia: além do emprego de imagens, há também
animação e som somados à palavra e enriquecidos pelo imediatismo típico de hipertexto
digital. Caso não cumpram a categoria da magnitude, certamente se despontam na categoria
da aparência e da duração, revelando-se nos aspectos da beleza e, principalmente, da
novidade. Assim, o novo se revela sedutor: ―[...] o aspecto da novidade é tão absorvente que
tanto a beleza quanto a grandeza vão perdendo o seu poder de provocação à medida que o
objeto vai perdendo a sua novidade‖ (LYRA, 1992, p. 12). Com isso, tem-se uma literatura
eletrônica ou digital, que amplia a ludicidade e, consequentemente, o seu poder atrativo
perante o público infantil.
3.1.2 Ilustração, ludicidade e tecnologia digital

A literatura une o universo da escrita ao da leitura, concretizando a palavra não só
gráfica, mas também visualmente, em letras e imagens, especialmente quando direcionada ao
público infantil. Como resultado, um elaborado jogo verbo-visual que, independente do
suporte utilizado, necessita de um leitor capaz de compreendê-lo: ―Um texto híbrido, que
exige um leitor híbrido, capaz de ler palavras e imagens. E não só capaz de ler os dois textos
separadamente – o verbal e o visual –, mas a sua interação‖ (CAMARGO, 2008, p. 237).
Têm-se, assim, imagens que se integram ao texto verbal, não como complemento, mas como
elementos indissociáveis, uma técnica que atribui funções às ilustrações. Seguindo essa
perspectiva, o escritor e ilustrador Luís Camargo (1995, p. 33-36) formula funções para as
imagens, o que se dá a partir de estudos sobre as funções da linguagem verbal estruturadas por
Roman Jakobson. Têm-se, assim, estas funções para a ilustração:


pontuação: a imagem pontua o texto, destacando aspectos ou assinalando seu início e
seu término;



função descritiva: a imagem descreve objetos, cenários, personagens, animais, enfim,
elementos que compõem o texto;



função narrativa: a imagem mostra uma ação, uma cena, conta uma história;
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função simbólica: a imagem representa uma ideia de forma sugestiva, sob um caráter
metafórico;



função expressiva/ética: a imagem expressa emoções por meio de postura, gestos e
expressões faciais das personagens e de elementos plásticos, como linha, cor, espaço,
etc. Também expressa valores pessoais do ilustrador ou caráter social e cultural.

Em ABCD de Angela-Lago e ABC doido, por exemplo, a ilustração pode ser associada
a três outras funções exploradas por Luís Camargo: a função estética, a lúdica e a
metalinguística. Segundo Camargo (1995, p. 37), a função estética se orienta para a forma da
imagem, a maneira como a ilustração se realiza: em vez de descrever, importa mais o gesto, a
mancha, a sobreposição das pinceladas, a luz, etc. Assim, o ABC construído por Angela Lago
conecta diferentes ideias a partir da forma dada às letras – seja no impresso, seja no digital –,
sendo possível verificar uma orientação semântica nesse jogo de imagens que se dá por meio
da personificação. Também se identifica, tanto no site quanto no livro de Angela Lago, a
função metalinguística, já que a imagem se orienta para o código, no caso, a linguagem visual
– a brincadeira com o formato das letras. Por outro lado, já que as imagens são norteadas para
o jogo – a adivinha – e incluem humor, elas também desenvolvem uma função lúdica nas
duas versões de ABC. Tanto o livro quanto o site de Angela Lago constroem, então, uma
―deliciosa brincadeira‖, como informa a contracapa do impresso ABC doido, mas de modo
que, com a hipermídia, o improvável acontece: ―o lúdico é completado pelo lúdico‖
(CUNHA, 1997, p. 182).
Equivocadamente, livros infantis têm sido tomados como resultados de facilitação ou
redução artística por se estruturar em torno da ilustração e da ludicidade. Contudo, como
acentua Cunha (1997, p. 70), ―a obra literária para crianças é essencialmente a mesma obra de
arte para o adulto. Diferente desta apenas na complexidade de concepção: a obra para crianças
será mais simples em seus recursos, mas não menos valiosa‖. Não se trata, portanto, de uma
simplificação ou facilitação do texto, por isso qualquer tentativa de deixar a obra fácil também
recai sobre o risco de artificialização e, consequentemente, fica desinteressante para o
pequeno leitor. Isso acontece porque, mesmo que determinada construção não seja usada pela
criança, ela é perfeitamente passível de sua compreensão. O que se torna essencial em um
livro infantil é, entretanto, a sua apresentação, sendo igualmente fundamental o estágio de
desenvolvimento da criança no que diz respeito ao domínio do código verbal e das suas
experiências enquanto leitora. Sob essa perspectiva, tornam-se muito importantes a ilustração
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e a ludicidade do livro a fim de envolver a criança e oferecer-lhe subsídios para sua
imaginação criativa.
A ilustração exerce a função de ícone, sendo facilmente identificada. Isso não se repete
quando o que está em questão é a palavra: uma criança que não domina a leitura verbal é
capaz de ler as imagens e se atrair pela história. Isso, entretanto, não deve limitar a ilustração
à interpretação do artista ou à perpetuação de estereótipos: ―[...] o mínimo que a ilustração
tem de fazer é ser ela também tão conotativa, cheia de sugestões, que não impeça outras
leituras do texto, mas sim dê às crianças a oportunidade de imaginar, recriar, ir além do
próprio desenho‖ (CUNHA, 1997, p. 75).
Conforme o filósofo francês Gilles Brougère (2002), existe uma cultura lúdica que
deve ser tomada da perspectiva da sociedade na qual cada criança está inserida, sendo o
contexto social o determinante das brincadeiras escolhidas e do modo como elas serão
realizadas: ―Brincar não é uma dinâmica interna do indivíduo, mas uma atividade dotada de
uma significação social [...]‖ (BROUGÈRE, 2002, p. 20). Dessa forma, tem-se que o brincar
varia conforme a sociedade e a época em que a criança está inserida, constituindo a existência
de uma cultura lúdica:
[...] conjunto de regras e significações próprias do jogo que o jogador
adquire e domina no contexto de seu jogo. Em vez de ver no jogo o lugar de
desenvolvimento da cultura, é necessário ver nele simplesmente o lugar de
emergência e de enriquecimento dessa cultura lúdica, essa mesma que torna
o jogo possível e permite enriquecer progressivamente a atividade lúdica. O
jogador precisa partilhar dessa cultura para poder jogar (BROUGÈRE, 2002,
p. 23).

O mundo contemporâneo está permeado pela tecnologia digital e pelo hibridismo
linguístico, refletindo na literatura infantil. Uma nova técnica promove novas experiências
que transformam a cultura lúdica de muitas crianças, como ressalta Gilles Brougère (2002, p.
26), ao se referir aos videogames. Aparelhos eletrônicos têm assumido a condição de suporte
para o texto e neles a tecnologia digital emerge como uma possibilidade de potencialização da
linguagem, graças aos recursos de que dispõe – não realizáveis no papel. Em relação à
ilustração, esse caráter fica ainda mais explícito:

Se nas enciclopédias e livros impressos, só com muito esforço a imagem
podia se desprender da função subsidiária de ilustradora de ideias, na
hipermídia, ela pode comparecer em sua plena potência, ainda mais
amplificada pela animação: movimento resultante da computação na
morfogênese das imagens que gesticulam. Na hipermídia, fotos, desenhos,
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gráficos, sinais de trânsito interno, formas em multi-luz-cor, texturas,
sombras e luzes lá estão para orquestrar sentidos. Palavra, texto, imagens
fixas e animadas podem complementar-se e intercambiar funções na trama
de um tecido comum. Como se isso não bastasse, a hipermídia pode importar
sons, vozes, música, ruídos e vídeos. Tudo isso é então orquestrado em
ambiente 3D em cujas arquiteturas o receptor imerge em processos de busca
propositada ou aventurosa (SANTAELLA, 2005, p. 392).

Na migração para a tela, assim como em toda literatura eletrônica, há permissão para o
texto ser recriado a partir de novas configurações, tornando-se próprio desse novo suporte.

3.1.3 Literatura do ciberespacinho – aproximações com o impresso

As obras digitais endereçadas ao público infantil ainda são muito limitadas, mas,
mesmo assim, estabelecem seu espaço na web, seu ciberespacinho33. Poucos os exemplos que
utilizam a linguagem intersemiótica possibilitada pela tecnologia digital para a produção de
uma literatura cujo viés seja a hibridização linguística. De um modo geral, é mais comum
encontrar sites que funcionam como divulgação de livros impressos ou como transposição do
texto produzido originalmente em papel.
Nessa perspectiva, está o site Contando Histórias34, criado por Vera Rossi, em 2000.
Sua proposta, como menciona a própria autora, é contribuir para o incentivo do hábito da
leitura e, ao mesmo tempo, convidar o público a participar enviando histórias, poemas e
curiosidades que possam compor o repertório do site, construindo uma biblioteca digital. Nele
há histórias variadas: Contos, Fábulas, Histórias da Disney, de Fadas, de Bruxas, de Gnomos,
Magos e Duendes. As páginas são bastante ilustradas e coloridas; muitas imagens emitem
luzes coloridas e a maioria faz algum tipo de movimento, mas nenhuma emite som – exceto
em algumas histórias que aparecem em forma de vídeo.
Em Contando Histórias, o leitor deve selecionar a história desejada a partir dos links.
Depois disso, basta movimentar a barra de rolagem da página para ler as narrativas. As
imagens reproduzem o texto verbal, isto é, são simplesmente decorativas.

33
34

Termo utilizado por Angela Lago para nomear um dos hipertextos de seu site.
Disponível em: <http://www.contandohistoria.com/menu.htm>. Acesso em: 11 ago. 2014.
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Figura 9: Homepage do site Contando Histórias.
Fonte: <http://www.contandohistoria.com/menu.htm>.

Outra biblioteca digital é o Portal Domínio Público35, criado em 2004, o qual contém
mais de 123 mil obras, com acesso gratuito, entre as quais se inclui a literatura infantil. No
portal não há ilustrações, nem animações ou efeitos de luz – uma ausência que assinala
semelhanças com os textos impressos. A partir dos cliques se acessa as histórias, as quais
serão lidas à medida que a barra de rolagem for movida.

Figura 10: Página principal do Portal Domínio Público.
Fonte: <http://www.dominiopublico.gov.br/>.
35

Disponível
em:
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/ResultadoPesquisaObraForm.do?first=50&skip=0&ds_titulo=&co_
autor=&no_autor=&co_categoria=33&pagina=1&select_action=Submit&co_midia=2&co_obra=&co_idioma=1
&colu>. Acesso em: 24 set. 2014.
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No Portal Domínio Público, o texto recebe apenas um novo suporte e não uma nova
linguagem – também não há indícios de qualquer manifestação lúdica. Conforme o título
escolhido, o leitor baixará um texto digitalizado e, por isso, idêntico ao impresso – salvo o seu
manuseio, o qual se dará pela barra de rolagem. Assim, a tecnologia digital não privilegia a
potencialização do texto, mas, sim, da sua circulação, já que a ausência de suporte físico
encurta espaços, deixando aos leitores uma enorme biblioteca aberta a qualquer hora e em
todos os lugares.
Entre os sites de escritores de literatura infantil, está o da autora Roseana Murray, o
qual traz ao leitor um menu que não se restringe à publicidade do livro impresso. Nele há
tanto a reprodução de poemas da autora, como o que ilustra a página inicial de seu site –
poema Para ouvir a paz –, quanto a oferta de dois e-books gratuitos: A Bruxa da Casa
Amarela36 – narrativa em prosa – e Variação sobre silêncio e cordas37 – pequenas narrativas
em versos. Nesses e-books, há uma simulação do livro impresso, de modo que, clicando e
arrastando, a página é virada, como se faz com o livro em papel.
Em A Bruxa da Casa Amarela, de 2013, o texto surge da fusão de palavras e a
imagens: uma página de palavras e outra de ilustração colorida. Nele o caráter impresso
também se mantém, uma vez que não há o emprego de hipertextos no interior da narrativa,
nem se explora a animação e a sonoridade, opondo-se, assim, ao que seria uma hipermídia.

Figura 11: E-book A Bruxa da Casa Amarela, de 2013.
Fonte: <http://www.roseanamurray.com/e-book2.htm>.

36
37

Disponível em: <http://www.roseanamurray.com/e-book2.htm>. Acesso em: 03 out. 2014.
Disponível em: <http://www.roseanamurray.com/ebook/>. Acesso em: 03 out. 2014.
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Nesse e-book, A Bruxa da Casa Amarela, há um contador de visitações e um ícone da
rede social digital Facebook que permite ao leitor curtir o livro – e divulgá-lo na rede. Temse, então, uma forma de fazer com que o livro circule e atraia mais leitores, ampliando o
público.
O e-book Variação sobre silêncio e corda38, de 2008, também é ilustrado, mas isso se
dá em preto e branco e não faz conexão com redes sociais. O texto aparece em um retângulo
branco, ao centro de uma tela preta, em letras bem pequenas se contrastadas com o espaço
total da tela. Os textos são mais sérios, maduros e sem ludicidade, destacando-se pela
grandiosidade poética de seus versos:

Figura 12: Primeiro poema do e-book Variação sobre silêncio e corda. A página visualizada traz o
seguinte poema: ―A corda desamarra/ o instante/ na fronteira entre/ o olhar e o horizonte./ O barco é
leve sombra/ sobre a pele do futuro,/ no meio do caminho/ entre a chegada e a partida./ No cais a
madeira/ se encharca, seus nós/ são olhos da água‖.
Fonte: <http://www.roseanamurray.com/ebook/>.

O site de Roseana Murray ainda traz uma opção incomum para o leitor: Poemas
Falados. Nessa seção, é possível ouvir alguns poemas da autora e, até mesmo, fazer o seu
download. Importante observar que Roseana Murray utiliza a tecnologia digital para a
transposição do texto impresso para a tela do computador tanto visual quanto sonoramente,
mas não explora a hipermídia e o hipertexto enquanto potencialização do texto. Há, por
exemplo, o uso da sonorização em Poemas Falados, mas não o uso da hipermídia como um
elemento de hibridização da linguagem. O site ainda traz outros links entre os quais alguns

38

Os poemas de Variação sobre silêncio e cordas são de Roseana Murray e as ilustrações são de Elvira Vigna.
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estão diretamente ligados à escritora e à sua produção: Minha infância, Biografia,
Bibliografia, Meu Blog, Livros.
Autodenominando-se como o precursor do livro na internet, está o livro Olha o olho
da menina39, com texto (verbal) de Marisa Prado e ilustração de Ziraldo, disponível em versão
completa na rede mundial de computadores desde fevereiro de 1996: ―o primeiro livro no
mundo com versão integral disponível na Internet‖

40

. Torna-se válido observar o destaque

dado a Ziraldo, desde a formatação da letra usada em seu nome – maiúscula e azul – até a
função que ele assume, constituindo-se como um link que remete o leitor ao site do ilustrador.
De contrapartida, a autora do texto (verbal), Marisa Prado, aparece em segundo plano, com
seu nome escrito em uma formatação discreta e sem link. Fica implícita, então, que a
consolidação alcançada por Ziraldo faz com que a figura do ilustrador sobreponha à do autor.

Figura 13: Página inicial de Olha o olho da menina.
Fonte: <http://www.ipanema.com/livros/olha/cover.htm>.

São oferecidas duas versões digitais para o livro Olha o olho da menina: a de bolso e a
integral. No formato de bolso, o texto aparece por completo em uma página e para ser lida é
preciso movimentar a barra de rolagem. Seria esse um mecanismo mais rápido de leitura,
pois, como adverte o comentário disponibilizado na página, ―essa versão completa do livro
em uma página é para você que está querendo ler a história inteira, e não pode esperar o
download de todas as imagens coloridas em tamanho integral‖ – o que retrata a situação da
internet no Brasil em 1996, quando foi lançado este livro, isto é, a lentidão na abertura dos
39

Olha o olho da menina também apresenta versão impressa e, por isso, representa mais um título que estabelece
confluência entre impresso e digital.
40
Informação disponível em: <http://www.ipanema.com/livros/olha/cover.htm>. Acesso em: 05 set. 2014.
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arquivos de imagem. Ainda em Olha o olho da menina, o leitor é convidado a clicar nas
imagens – em preto e branco – caso tenha tempo: ―Convidamos você para voltar com mais
calma, e apreciar todas as belíssimas ilustrações de Ziraldo que acompanham o texto de
Marisa Prado‖

41

. Na versão integral, as páginas são trocadas com o clique em botões de

avanço e retrocesso, acompanhados de ícones e nomeação em inglês: prev, start, next, end.
Lado a lado são expostas ilustrações e seu correspondente texto verbal, sem animações.
Ziraldo continua explorando as tecnologias digitais e cria uma versão online para o
clássico O Menino Maluquinho. Nela, o leitor, como sugere o próprio autor na apresentação
do livro, poderá aproveitar a ―história com imagens em tamanho natural para ler, imprimir e
colorir‖ 42. Também na abertura do livro, Ziraldo, curiosamente, deixa implícita a evolução da
internet no Brasil e, consequentemente, as possibilidades que ela abre para a disseminação da
literatura infantil, pois enquanto que o livro ilustrado por Ziraldo e disponível na internet em
1996 – Olha o Olho da Menina – apresentava uma versão integral em uma única página para
quem não pudesse esperar o download de todas as imagens, em seu site atual43 tem-se que as
imagens ―foram todas adaptadas para a Internet, permitindo uma navegação rápida‖

44

. A

famosa narrativa do Menino Maluquinho recebe, então, uma versão desmaterializada pela
virtualidade informática, mas que se mantém fiel aos princípios do texto impresso: é estática.
A animação se dá na troca de páginas – ao menos no que diz respeito ao texto em questão.

Figura 13: Primeira página do Menino Maluquinho online.
Fonte: <http://www.omeninomaluquinho.com.br/Online/default.asp>.
41

Disponível em: < http://www.ipanema.com/livros/olha/mini.htm>. Acesso em: 15 set. 2014.
Disponível em: <http://www.omeninomaluquinho.com.br/Online/default.asp>. Acesso em: 11 out. 2014.
43
O site de Ziraldo data de 2002-2014.
44
Disponível em:< http://www.omeninomaluquinho.com.br/Online/default.asp>. Acesso em: 11 out. 2014.
42
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Para virar as páginas da narrativa do Menino Maluquinho, o mouse deve ser apontado
sobre o foguete maluquinho, como traz a mensagem que introduz o livro e a que segue em
vermelho entre as indicações de avanço e retrocesso das páginas. Não há animação nem
sonorização nas imagens que acompanham a história, do mesmo modo que não há hiperlinks
que encaminham para uma leitura não linear. De contrapartida, a abertura do site, assim como
os ícones que o compõem, contém animação, palavras e som, fazendo, então, o uso de
hipermídia. Assim, sempre que um dos ícones é acessado, outro – denominado Site do
Menino Maluquinho – aparece em destaque no canto esquerdo da página, com uma panela e a
assinatura de Ziraldo. Passando o cursor sobre ele, ecoa um som tirilitante e, de dentro da
panela, ressurgem todas as opções de leitura e de atividades do site: frases, tirinhas,
brincadeiras e piadas, entre outros. Tudo muito bem seccionado: links de leitura propriamente
dita e links de jogos. A hipermídia aparece na construção da homepage, mas não nos textos
em si. Pelo site, também é possível entrar em contato com o autor.
Os sites analisados até então exploram a universalização da linguagem, afinal, via
digitalização, não importa se a informação originalmente estava preservada em vídeo ou em
papel, por exemplo, pois será homogeneizada em cadeias sequenciais de 0 e 1 – os bits.
Também ficaram perceptíveis duas outras vantagens da digitalização: a compressão de dados
e a independência da informação digital em relação ao meio de transporte:

Além da universalização da linguagem, a digitalização possui pelo menos
dois outros méritos: de um lado, a compressão de dados, fenômeno
suplementar que permite, de maneira cada vez menos onerosa, estocar e
fazer circular uma enorme quantidade de informação; de outro lado, a
independência da informação digital em relação ao meio de transporte. [...]
Tendo base na digitalização, os fatores de aceleração da co-evolução entre
homem e máquinas destinadas ao tratamento da informação têm sido a
hibridização das tecnologias e a convergência das mídias. Vários setores
tecnológicos e várias mídias anteriormente separadas convergem para um
único aparelho (SANTAELLA, 2005, p. 389).

O hipertexto, como é típico dos sites, é o que viabiliza a navegação em todas as
páginas de literatura infantil analisadas. Também a hipermídia se mostrou frequente na
dinamização dos conteúdos dos sites, pois há escritores, como foi relacionado, que utilizam
imagens, sons e palavras para compor o menu de atividades. Contudo, o que há é a
convergência de mídias para um único suporte, mas não a fusão do visual, do sonoro e do
verbal como recurso para a construção de uma única textura.
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3.1.4 A hipermídia e a literatura eletrônica infantil
Entre os raros ambientes digitais que se apropriam da hipermídia como linguagem
para a criação literária destinada ao público infantil, estão dois já mencionados, o de Sérgio
Capparelli e Ana Cláudia Gruszynski e o de Angela Lago: o primeiro com ciberpoemas e o
segundo com narrativas digitais. Ambos os espaços funcionam como verdadeiros livros-sites
em que o texto literário é gratuito e estritamente eletrônico, compondo um repositório de
literatura eletrônica infantil. Tendo em vista que o site de Angela Lago apresenta diferentes
narrativas digitais, cada qual com um caráter bastante próprio, as análises prosseguirão com
uma abordagem mais minuciosa sobre o mesmo. Além disso, tal endereço eletrônico
apresenta uma riqueza de detalhes construídos a partir de metáforas visuais que exploram
amplamente os recursos da hipermídia, tornando-se mais relevante.
Logo que o site de Angela Lago é acessado, abre-se uma borda vermelha com um
retângulo preto no centro. Na parte superior, em linha branca como o risco de giz, estão nome
e sobrenome da autora. Como mágica, eles se desmaterializam diante do leitor de modo que o
nome Angela se transforma em um anjo e a palavra Lago retoma seu sentido denotativo e
inunda o anjo, fazendo-o desaparecer. Desse modo, constrói-se um trocadilho entre o nome da
autora e a ilustração que se forma. Interessante observar que não há uma sucessão de imagens
que antecipam a leitura do texto verbal. O que prevalece a todo tempo são imagens que se
integram à escrita compondo um hibridismo linguístico singular para o texto literário. Assim,
os recursos tecnológicos expandem as possibilidades de construção do texto, deixando
explícito ―que a literatura para crianças, na atualidade, tem se revelado como um caudaloso
rio para o qual confluem múltiplas possibilidades de linguagens e diferentes sistemas
narrativos‖ (BASEIO; CUNHA, 2012, p. 11). Fala-se em expansão das possibilidades de
construção do texto e não em inovação, pois, em seus livros impressos, Angela Lago também
mantém um constante exercício de complexização do texto ao produzir ilustrações que
permitem a criação de sentido para novas representações:
O leitor, ao percorrer os vários caminhos, os novos e diversos níveis do
labirinto criado por essa artista [Angela Lago], se encontra diante de um
sem-número de dados, não sucessivos nem lineares, que se superpõem,
desaparecem e retornam, ora simultâneos, ora intermitentes, criando um
verdadeiro emaranhado de relações na rede textual, e esse ato gera novas
saídas e entradas para a intepretação (MENDES, 2006, p. 145).

Enquanto a página continua carregando, números fantasiados de animais saltitam na
tela informática emitindo sons até que, enfim, emergem as janelas linkadas que tornarão
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possível o acesso ao texto. Assim, o pequeno leitor-navegador poderá escolher qual leitura
fazer: A interminável Chapeuzinho (ou la Interminable), Oh! (ou oh!terrorgame), o ABCD de
Angela-Lago

(ou

brasillianABCbrasileño)

ou

Ciberespacinho

(ou

ciberespacinhomyoldhtmlsite). Há ainda o acesso a informações sobre a autora e a uma
amostra de seus livros impressos – além de um espaço reservado aos professores. Tudo sob
uma rápida introdução sonora que anuncia ao leitor os labirintos intersemióticos que poderá
encontrar ao penetrar nos hipertextos.

Figura 14: Página principal do site de Angela Lago.
Fonte: <http://www.angela-lago.net.br/>.

O que, a princípio, era apenas uma tela preenchida com algumas imagens sonorizadas,
a cada clique, desencadeia uma nova situação de leitura, por vezes pautada somente em
imagens – o que não soa muito estranho quando se trata de uma escritora que também é
ilustradora. Cada imagem da página principal é temática de alguma atividade interativa e
remete o leitor a outras dimensões textuais por meio de hiperlinks, o que confere grande
velocidade na sobreposição das páginas: ―Os hipertextos servem para interromper o fluxo de
leitura através de redes remissivas interligadas, os links, e para conduzir o leitor a um
vertiginoso delírio de possibilidades‖ (VILLAÇA, 2002, p. 107).
As figuras que integram a página inicial do site de Angela Lago desempenham a
função indicial teorizada por Santaella (2005, p. 403), já que agem como bússolas dentro da
hipermídia e, ao mesmo tempo, devido a sua ludicidade e ao seu valor metafórico, tornam-se
peculiares e sintomáticos dos efeitos dos avanços tecnológicos sobre a literatura infantil,
como aponta Marisa Lajolo (2010, p. 102) ao discorrer sobre literatura infantil e estudos
literários: ―O espetacular desenvolvimento da indústria gráfica e, mais recentemente, da
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informática parece ter encontrado no gênero infantil campo extremamente favorável à incrível
inventividade para a qual a tecnologia hoje disponível serve de suporte‖.
A narrativa A Interminável Chapeuzinho parte de apelos visuais e sonoros, sendo,
portanto, contada sem o uso do código verbal escrito – semelhante aos livros de imagem.
Assim, enquanto caminha pelo bosque – matriz visual –, Chapeuzinho cantarola La vie en
rose, da famosa cantora francesa Edith Piaf – matriz sonora-verbal. Por constituir-se como um
hipertexto interativo, oferece mais de uma possibilidade de leitura – um procedimento típico
da leitura navegativa. É o leitor que decidirá o curso da história: se a Chapeuzinho seguirá o
caminho sugerido pela mãe ou o sinuoso; se a vovó permitirá a entrada do lobo em sua casa
ou não; se a menina pede ou não socorro aos caçadores, entre outras estruturas – totalizando
cinco. Certamente, uma construção que oferece um campo interpretativo complexo:
O eu-lírico da canção de Piaf é uma mulher apaixonada por seu amante, o
qual lhe prometeu amor eterno. Da mesma forma, no conto tradicional A
chapeuzinho vermelho (registrado pelos irmãos Grimm e por Charles
Perrault), o lobo seduz a menina. [...] Assim, a autora propõe um paralelismo
entre dois textos. Cabe ao leitor, estabelecer as relações entre um e outro
(NASCIMENTO, 2009, p. 172).

O leitor fica encarregado de guiar Chapeuzinho por um caminho que ele ainda precisa
descobrir, fazendo jus ao título da narrativa A interminável Chapeuzinho.

Figura 15: Tela principal de A Interminável Chapeuzinho.
Fonte: <http://www.angela-lago.com.br/Chapeuzinho.html>.

Outra narrativa sonoro-visual de Angela Lago, OH!, corresponde a uma animação
ocultada pela imagem de um cão esquelético com uma vela na boca. Assim que esse
hipertexto é aberto, além do cão, o leitor encontra outros dois personagens: um rato e uma
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caveira, que, conforme o passar do cursor, reproduzem sons musicalizados, como de cantor
lírico: oooooh. Também há um piano que emite som: uma gargalhada estridente e um dó-rémi-fá-só-lá-si do além. Mediante as interações do leitor, os personagens têm diferentes
reações, construindo narrativas a partir das matrizes sonora e visual:
O enredo é construído visual e sonoramente. Sendo destinado a crianças, o
encadeamento ocorre conforme se movimenta o mouse. Desse modo, a
narrativa monta-se com a intervenção de seu receptor munido de um
instrumento de comando – o mouse. Os sons figuram como onomatopeias,
sendo, assim, símbolos com caráter icônico (CUNHA, 2009, p. 186).

Esse novo formato textual aproxima-se do livro de imagem à medida que a linguagem
não verbal é predominante e o leitor precisa atuar de modo a construir a sua narrativa pelos
links que desejar ou, simplesmente, encontrar. Isso traz para o leitor o desafio de buscar por
um texto que, aos seus olhos, ainda não está concluído, mas se encontra encapsulado em
hipertextos que precisam ser descobertos. Envolvendo narrativa, jogo e hipertexto, OH! é
mais uma composição eletrônica destinada ao leitor infantil.

Figura 16: Tela principal do hipertexto Oh!
Fonte: <http://www.angela-lago.com.br/oh.html>.

Ao clicar em ABCD, o leitor é remetido a uma página preta na qual encontrará em
destaque a palavra ANJO que, após permutas e acréscimos automáticos de algumas letras,
torna-se ANGELA. Logo após, um personagem – um anjo – cai sobre essa palavra, fazendo
com que ela se torne composta, ANGELA-LAGO. Do segundo elemento dessa composição,
caem gotas d‘água, fazendo jus ao seu sentido denotativo e formando um lago, no qual o anjo
67

se lança e respinga letras ao seu redor sob o som de rápidas batidas na água – como uma
brincadeira típica da infância. Assim, a própria abertura do hipertexto – isto é, o seu carregar
– já revela a primeira narrativa deixada pela autora em ABCD. Depois disso, outras histórias
se mantêm ocultas nas imagens animadas e sonorizadas da tela, aguardando a intervenção
curiosa dos pequenos leitores por meio de seus cliques (hiper) ativos. Importante ressaltar
que, antes de qualquer clique, não é dada nenhuma orientação para a leitura a ser realizada em
ABCD; a única referência para o leitor são os links animados da tela inicial. Somente quando
se clica em um dos patinhos da tela, é que, a fim de oferecer uma ajuda, aparecerão palavras
para os links ilustrados. Assim, por exemplo, para o desenho do papagaio aparece escrito o
título Histórias? – palavra que a ave já tagarelava toda vez que o cursor passava sobre ela.
Entre os títulos de hipertextos de ABCD, têm-se, abaixo do desenho de uma nuvem, os jogos:


A - Uai! Cadê o i?;



B – Jogo do lixo;



C – Academia.

Também há A cantilena do sapo, A barata, História para dormir mais cedo, História
do cachorrinho feio e Joguinho 45. Passando o cursor sobre o desenho do anjo, este se move e
aparece uma cauda pontuda que se opõe à figura angelical, provavelmente fazendo uma
referência às histórias de terror que caracterizam a produção literária da autora Angela Lago.
Caso o mouse passe sobre a borboleta que compõe o cenário, ela levanta voo e faz com que o
anjo realize um verdadeiro contorcionismo para pegá-la de volta.

Figura 16: Hipertexto aberto a partir do link ABCD.
Fonte: <http://www.angela-lago.com.br/ABCD.html>.
45

O link Correio encaminha o leitor para uma comunicação por e-mail com a autora.
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Dentre as construções digitais de ABCD, torna-se relevante o hipertexto Histórias para
dormir mais cedo, uma narrativa com quatro personagens – mulher, menino, menina e
cachorro – constituídos por figuras sintéticas com animação, em que ―o verbal oral e escrito,
apesar de sua dominância simbólica, adquire a função de ícone de navegação‖ (CUNHA,
2009, p. 188-189). A história é iniciada de forma tranquila; os personagens surgem
gradativamente, enquanto uma voz narra o texto que aparece escrito na tela, junto aos
personagens. Esse equilíbrio evolui para um conflito em que a voz de cada personagem
aparece simultaneamente. Daí a proposta da História para dormir mais cedo: resolver o
conflito e colocar os personagens literalmente para dormir. Isso só será alcançado se o leitor
observar que tanto aparece escrito na tela quanto há uma voz que repete: ―Carrega a gente pro
lugar‖. Para carregar os personagens será necessário clicar sobre eles e arrastá-los até suas
respectivas nomeações: mulher, menino, menina e cachorro.

Figura 17: Hipertexto História para dormir mais cedo.
Fonte: <http://www.angela-lago.com.br/ABCD.html>.

Retornando à tela principal do link ABCD e clicando no barquinho de papel que
aparece sobre o lago, o leitor fará com que a pequena embarcação submerja, revelando uma
garrafa – como aquelas de mensagens lançadas ao mar –, da qual sai uma folha enrolada que
vai direto para a mão do anjo que está a espreitá-la. Desse papel aparece a ilustração de um
planeta com uma casinha e um disco voador que os sobrevoa. Se o leitor não clicar, o anjo
amassa essa folha e a devolve para o lago, fazendo com que a garrafa retome sua antiga
posição na tela; caso opte pela leitura, outra narrativa interativa aparecerá: Ciberespacinho. É
válido ressaltar que na tela principal do site também há um link para o Ciberespacinho e, ao
oferecer um caminho diferente para o leitor, torna-se possível perceber o labirinto que o texto
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eletrônico pode representar: ―A hipermídia não é feita para ser lida do começo ao fim, mas
sim através de buscas, descobertas e escolhas‖ (SANTAELLA, 2005, p. 394).
Para acessar Ciberespacinho pela tela principal, o leitor terá que dar duplo clique no
link ciberespacinhomyoldhtmlsite46, o qual traz uma breve narrativa – nem por isso menos
engenhosa – que o encaminha a várias atividades. Nela, um ser verde e saltitante brinca de
equilibrista sobre um pequeno planeta com uma casinha amarela de telhado vermelho. Em sua
órbita, o nome de algumas línguas47 – como a portuguesa, a espanhola e a inglesa – surgem e
desaparecem rapidamente, sendo novamente atribuída ao leitor a tarefa de pressionar o cursor
sobre uma das palavras que aparecem aos seus olhos e definir em qual idioma pretende ler o
texto. Ao dar essas opções, a autora demonstra a abrangência do texto no ciberespaço. Ora, se
para o texto em rede não há fronteiras, por que oferecê-lo apenas em português? É certo,
então, que ―as características virtualizante e desterritorializante do ciberespaço fazem dele o
vetor de um universo aberto‖ (LÉVY, 1999, p. 50).
Estabelecendo uma brincadeira, o personagem do ciberespacinho diz que tem uma
surpresa e o leitor-explorador precisa interagir com ele clicando em uma das mensagens que
se sucedem, as quais indicam ora uma mão do alienígena ora outra: ―Nesta mão não!‖, ―Nesta
mão não! Não na outra!‖, ―Nesta mão não! Na outra!‖. Com essa estratégia, imagem e palavra
dialogam tendo como artifício uma sucessão de movimentos que conferem ao texto uma nova
plasticidade. Após o clique solicitado pelo próprio personagem, uma nova comunicação:
―Esta é minha mão suicida! Depressa, escolhe outra!‖. Então, a partir de um pronome
demonstrativo e de um advérbio de negação que aparecem em torno do alienígena, sugestões
são dadas sobre qual mão escolher: ―Esta‖, ―Não!‖. Feita mais uma incursão, aparece ao leitor
uma nova e surpreendente mensagem: ―Esta é minha mão borracha de apagar!‖ – e, de fato, a
imagem do pequeno ser verde começa a se desintegrar até sumir por completo, não
importando o que faça o leitor.
Então, a última opção é dada para salvar o extraterrestre: clicar em ―Aqui!‖.
Entretanto, caso demore no socorro, o ciberpersonagem esverdeado desaparece por completo,
restando apenas o planeta em azul e verde, no qual a casinha, até então em segundo plano,
passa a ocupar o topo do globo e ganha um sorriso que a põe em destaque. Além disso, em

46

Link discreto, à esquerda da tela, que só é visualizado mediante a interação do leitor: ele apenas aparece
quando o cursor é passado sobre o espaço a ele destinado. Além disso, por alguns momentos, é representado por
um desenho, um disco voador.
47
Também a nomeação dos links na tela principal é feita a partir de uma mistura de idiomas: espanhol, português
e inglês.

70

relação ao tamanho do planeta, a casinha está desproporcionalmente evidenciada – o que faz
lembrar o Pequeno Príncipe em seu planeta-asteroide B612 – e apela pela atenção do leitor:

Figura 18: A casinha ganha destaque, sobrepondo-se como personagem.
Fonte: <http://www.angela-lago.net.br/>.

Após essa sequência de cliques, vem à tona um texto em que predomina a linguagem
verbal e o uso de hiperlinks. Nele há um eu que agradece ao leitor por ter sido salvo:

Figura 19: Poema marcado por hiperlinks.
Fonte: <http://www.angela-lago.net.br/>.

Considerando que o extraterrestre que se comunicava diretamente com o leitor foi
totalmente apagado, quem estaria fazendo o agradecimento nesse texto-planeta? A quem
pertenceria a voz que anuncia ―Fiquei livre do carinha...‖? Certamente, surge um nó para o
leitor desatar. Tendo em vista que a casinha continua sorridente e elevando-se na parte
superior do texto que parece substituir o planetinha – até então a base para a casinha —, é
possível levantar a hipótese de que ela estaria comemorando por ficar livre do carinha que,
afinal, era o extraterrestre, um invasor. Tem-se, assim, uma constituição multimodal em que o
texto só existe na diversidade semiótica, neste caso, representada pela palavra e pela imagem
71

– e certamente enriquecida pela animação. Então, ao somar palavras e imagens, Angela Lago
une a significação linguística com a própria realidade, confirmando que o emprego de um
vocábulo não é casual e somando-o a uma imagem, estaria também estabelecendo contato
entre a significação linguística e a própria realidade concreta, sem, é claro, explicitar isso para
o leitor:
Ao escolher a palavra, partimos das intenções que presidem ao todo do nosso
enunciado, e esse todo intencional, construído por nós, é sempre expressivo.
E esse todo que irradia sua expressividade (ou melhor, nossa expressividade)
para cada uma das palavras que escolhemos e que, de certo modo, inocula
nessa palavra a expressividade do todo. [...] apenas o contato entre a
significação linguística e a realidade concreta, apenas o contato entre a
língua e a realidade — que se dá no enunciado — provoca o lampejo da
expressividade (BAKHTIN, 1997, p. 311).

Ao utilizar o hipertexto e a hipermídia, Angela Lago, assim como Sérgio Capparelli,
produz textos com estrutura e linguagem divergentes daquela recorrente no livro impresso.
Isso, entretanto, não resulta em uma leitura facilitada. Há efeitos virtualizados no texto que
não deixam a textualidade se perder em função da interação oriunda dos recursos digitais:
A interpretação, isto é, a produção do sentido, doravante não remete mais
exclusivamente à interioridade de uma intenção, nem a hierarquias de
significações esotéricas, mas antes à apropriação sempre singular de um
navegador ou de um surfista. O sentido emerge de efeitos de pertinência
locais, surge na intersecção de um plano semiótico desterritorializado e de
uma trajetória de eficácia ou prazer. Não me interesso mais pelo o que
pensou um autor inencontrável, peço ao texto para me fazer pensar, aqui e
agora. A virtualidade do texto alimenta minha inteligência em ato (LÉVY,
1996, p. 49).

Os recursos dispostos no computador contribuem para a potencialização do texto,
integrando modos de escrita capazes de introduzir novas linguagens. Com isso, ―considerar o
computador apenas como um instrumento a mais para produzir textos, sons ou imagens sobre
o suporte fixo (papel, película, fita magnética) equivale a negar sua fecundidade
proporcionalmente cultural, ou seja, novos gêneros ligados à interatividade‖ (LÉVY, 1996, p.
41). O que importa não é o contato com o suporte tela, mas as possibilidades de escrita e
leitura que são lançadas por meio do hipertexto e do hibridismo intersemiótico da hipermídia,
tirando o texto da estaticidade: ―[...] está mais próximo do próprio movimento do
pensamento‖ (LÉVY, 1996, p. 48). Em construções como o site de Angela Lago, o hiperlink
direciona o leitor a uma determinada tela, da qual muitas outras se desdobrarão. Em
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Ciberespacinho, por exemplo, o leitor encontrará links que variam entre: o que é, o que é?
rumba-catacumba, relógio, tangolomango e rezas.
Em tangolomango, uma novidade ao leitor: ―Quem souber uma versão / de
tangolomango, / ou tango-lo-mango, ou tango-mango, / mande para mim, / que eu
coleciono!‖. Isso significa que o leitor é convidado a também ser autor. Hipertextualmente,
quando clica em mande para mim, o leitor é levado ao Outlook para digitar e enviar seu texto.
A autora Angela Lago ainda complementa dizendo: ―Das versões que chegaram, separei uma
deliciosa para você‖. Nessa frase, a palavra uma é um link que permite ao leitor o acesso ao
texto enviado por outro leitor. Invertem-se, assim, papéis de autor e leitor e um novo espaço e
uma nova forma de fazer literatura revelam-se na era digital. O peculiar, entretanto, é que essa
proposta de coautoria data do final da década 1990, aproximadamente em 1997, quando a
internet ainda estava se difundido no Brasil. Ciberespacinho se origina, então, da interação
entre autora Angela Lago e leitores48.
A experimentação hipertextual e intersemiótica não é uma particularidade do site de
Angela Lago, mas da própria autora – por isso, seu destaque neste estudo. Em 1986, com o
livro Chiquita Bacana e as Outras Pequetitas, a ilustração se integra à linguagem verbal, a
qual por sua vez se incorpora aos enunciados não verbais em um procedimento que, segundo
Rettenmaier (2010), resulta em uma duplicação da leitura: ―[...]o texto verbal aparece dentro
do desenho de um livro em folhas soltas e espalhadas pela casa, sugerindo que, por trás das
páginas reproduzidas e contendo os versos, esteja um enunciador sobreposto à personagem
narradora‖.
Entre outros livros em que Angela Lago utiliza recursos não verbais para narrar a
história, está seu premiado livro Cena de rua (1994), no qual imagens contam a história de
um menino que vende frutas no semáforo. O surpreendente, entretanto, é que Angela se vale
da materialidade do livro – a dobra das folhas – para narrar essa história, resultando, segundo
Marisa Lajolo (2010, p. 103), no que se poderia chamar de um ―livro rigorosamente interativo
cuja materialidade de objeto tridimensional também participa da construção dos sentidos da
história: virar suas folhas faz seu protagonista mover-se‖. Considerando o uso que Angela faz
do suporte textual para a construção narrativa, Marisa Lajolo (2010) ainda acrescenta:
Se pudermos pensar nessa bem-sucedida experiência como antecipação das
possibilidades abertas pelo computador e pela Internet (o que, por sua vez,
retoma propostas do Concretismo paulista dos anos 1950), podemos
48

Ciberespacinho é uma espécie de resumo do que foi feito durante muitos anos por Angela Lago, com a
colaboração de crianças que mandavam por e-mail textos e desenhos.
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considerar Ângela Lago como precursora de si mesma, uma vez que seu
requintado site é uma bela amostra das possibilidades estéticas da linguagem
eletrônica (LAJOLO, 2010, p. 103).

Certamente, há outros sites que abordam questões ligadas à literatura infantil, como
faz Anna Cláudia Ramos e Ana Maria Machado. Contudo, tanto um quanto o outro,
constroem-se como ambientes de divulgação do livro impresso e não como publicação livre e
gratuita do texto. Neles, a hipermídia e o hipertexto também não são utilizados na construção
do texto literário infantil, mas na publicidade de livros impressos das referidas autoras.
Dessa

forma,

o

site

de

Anna

Claudia

Ramos,

<http://www.annaclaudiaramos.com.br/>, se inicia sonora e visualmente. Sua abertura se dá
com uma paisagem rural, sob um céu azul, com apenas uma nuvem – na qual flutua o nome
da autora –, enquanto o sol nasce de um ligeiro movimento que o inclina em um dos cantos da
tela. Enquanto isso, novas imagens surgem tendo no centro a própria autora a dialogar com o
leitor: ―Boa tarde! Quer conhecer meu caderno de segredos? Clique aqui!‖. Simultaneamente,
o som de bolhas estourando anunciam botões que o leitor poderá utilizar para acessar os
textos ocultados por desenhos que, ao passar do cursor, dão lugar aos títulos: Caderno de
segredos, A autora, Atelier Vila das Artes, Estante de livros, Agenda, Galeria de arte, O que
falam dos meus livros e Diário nada secreto. Depois disso, as imagens ficam completamente
estáticas e silenciosas. As animações posteriores se dão apenas nas trocas de links.

Figura 20: Página de abertura do site da escritora Anna Cláudia Ramos.
Fonte: <http://www.annaclaudiaramos.com.br/>.
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A página de Anna Cláudia Ramos contém informações sobre a própria autora, como
linha do tempo, biografia, serviços oferecidos, contato, agenda – inclusive com programação
de 2014 –, comentários que leitores já fizeram sobre seus livros. Dentre os links, apenas um –
Estante de livros – reporta aos livros da autora. Nele, um indicativo de leitura, apenas como
sugestão, associando fases do leitor – pré-leitor, leitor iniciante, leitor em processo, leitor
fluente, leitor crítico e formação de leitores – apresenta livros que provavelmente serão
adequados a cada uma delas, claro que sob o alerta da própria autora: ―Os indicativos de
leitura são apenas para orientar [...]. O mais importante é ter em mente que é a maturidade do
leitor que irá dizer qual é o melhor livro para ele ler. Um bom livro infantil ou juvenil não tem
idade [...]‖. Escolhido o indicador de leitura, aparece a capa de vários livros da autora, cada
qual com sua sinopse. Um site, então, como muitos do ciberespaço, que tem por finalidade
fazer publicidade dos livros e do trabalho de um escritor.
Promovendo a divulgação do livro impresso, também estão os sites de Ana Maria
Machado, Pedro Bandeira e Ricardo Azevedo – todos com links que articulam informações
sobre os referidos autores e suas respectivas produções literárias impressas. Dentre estes, o
site do escritor e ilustrador Ricardo Azevedo apresenta certa singularidade, pois divulga em
seu catálogo resumos extensos do conteúdo dos livros – início, meio e fim – além de um link
de acesso a ilustrações do autor. De certo modo, então, o sítio de Ricardo Azevedo contém
parte de significativa de suas obras aberta ao livre acesso dos leitores.

Figura 21: Página principal do site de Ricardo Azevedo.
Fonte: <http://www.ricardoazevedo.com.br/>.
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Muito comum que o site de escritores tenha um cunho publicitário a fim de instigar a
formação de um público leitor e, consequentemente, a venda do livro. Daí a particularidade de
dois sites dentre os analisados: o de Sérgio Capparelli e o de Angela Lago. Estes, embora
tenham relação com livros impressos, destacam-se por deixar ao acesso do leitor uma
literatura de linguagem multimodal, genuinamente eletrônica. Assim, o site se torna um
repositório de literatura eletrônica gratuita e liberta de amarras espaciais, temporais e
comerciais. Enfim, a efemeridade do ciberespaço passa a ser minimizada em decorrência do
valor estético de obras digitais destinadas ao público infantil, como as mencionadas no
decorrer desta pesquisa.
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4

RECEPÇÃO

DA

LITERATURA

ELETRÔNICA

INFANTIL:

ENTRE

VIRTUALIZAÇÃO E ATUALIZAÇAO

A literatura infantil tem recebido influências da cultura eletrônica, gerando, por vezes,
apenas um novo suporte para o texto e, por outras, uma nova linguagem. Isso, contudo, não
torna simplista o texto dirigido à criança. Pelo contrário, na literatura infantil do ciberespaço
há textos grávidos de sentidos, alimentados, inicialmente, pela inventividade do autor e,
posteriormente, pela imaginação literária de seu receptor. São significados existentes em
potência, virtualizados no texto, aguardando as intervenções do pequeno leitor imersivo para
se atualizarem. Assim como em toda literatura, será ele, o leitor, que provocará a atualização
– reinterpretação, reinvenção – do texto ou manterá a sua virtualização – encapsulamento de
sentidos. O texto destinado à infância não fica limitado à decodificação, pois é na
interpretação e na compreensão que, enfim, toda arquitetura textual se realiza – no caso da
literatura infantil, acrescenta-se ainda uma estrutura intersemiótica fomentada por imagens,
ilustrações e palavras.
Estabelecendo atualizações, a criança leitora conquista o papel de produtora de
sentidos e, por isso, de coautora do texto, evidenciando a incompletude de toda obra: o texto
não se encerra em si mesmo, nem nas projeções do autor, mas se ramifica a partir da leitura.
Se inicialmente aquele que escreve oculta significados no texto, posteriormente, aquele que lê
os decifra nesse palimpsesto potencial criado pelo autor. A criança é, enfim, uma leitora em
construção.
Torna-se essencial o papel do leitor e seu confronto com o texto, ainda que tal apreço
seja tão recente quanto a própria valorização da literatura infantil 49. Até meados do século
XX, a preocupação estética oscilava em torno do universo do autor – nos casos em que a
biografia ganhava importância – e da obra – excluída do contexto histórico. Somente a partir
dos anos 60 do século XX, os estudos literários passaram a ser direcionados para o leitor e
para a leitura. Surge, assim, a Estética da Recepção formulada por Hans Robert Jauss e
desdobrada em tantas outras abordagens, como as de Wolfgang Iser e – por que não? – Pierre
Lévy.
Preocupando-se com esse leitor que ascende como peça fundamental no jogo do texto,
intensifica-se a produção de livros infantis com estímulos visuais que objetivam não só atrair
um público como também estimular interpretações. Empregando a linguagem eletrônica como
49

Na Europa, a literatura infantil data do século XVII, mas a atribuição de importância a esse desdobramento
literário é muito recente. No Brasil, por exemplo, seu florescimento teve início na década de 1970.
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matéria-prima da própria literatura, o texto ressurge como uma construção intersemiótica que
revela novas possibilidades interpretativas, conforme já foi exemplificado no capítulo
anterior, ao contrastar alguns livros impressos com suas versões digitais baseadas na
hipermídia e no hipertexto e ao expor obras próprias desse contexto eletrônico. Diante disso,
em que consiste a virtualização e a atualização de um texto, seja ele impresso ou eletrônico?
Qual a estética da recepção infantil? Enfim, como desatar os nós virtualizados no texto
eletrônico dirigido ao público infantil quando este também contém traços poéticos e promover
a leitura significativa, isto é, produtora de sentido? É transitando por essas inquietações que
este capítulo se constrói.

4.1 Atualização: a busca pela leitura significativa

Tendo em vista os estudos orientados pela Estética da Recepção, é possível afirmar
que sem o diálogo entre leitor e texto não se potencializa a leitura significativa, aqui
compreendida como a realização atual dos significados virtualizados no texto pelo autor – em
outras palavras, atualização ou produção de sentido. Se, por um lado, o autor é o responsável
pela existência e fecundidade do texto, por outro, é o leitor aquele que atribui vida à matéria
escrita, autenticando a existência do próprio autor.
Segundo Jauss (1994, p. 7-8), a qualidade e a categoria de uma obra resultam dos
critérios de recepção, do seu efeito e de sua fama junto à posteridade. Assim, a literatura,
inclusive a infantil, também se torna atemporal, o que justifica, por exemplo, o gosto das
crianças pelos contos de fadas em pleno século XXI e mesmo pelas releituras que surgem para
a literatura tradicional, como é o caso da narrativa digital A Interminável Chapeuzinho, de
Angela Lago.
Jauss (1994, p. 23) propõe que a implicação estética reside no fato de a própria
recepção já encerrar uma avaliação de seu valor estético, uma vez que o leitor de uma obra
estabelece comparações com outras obras já lidas. Para o aspecto histórico, coloca-se a
possibilidade de, numa mesma cadeia de recepções, a compreensão dos primeiros leitores ser
continuada e aperfeiçoada pelas gerações seguintes, decidindo o próprio significado histórico
de uma obra e realçando a sua qualidade estética. Isso situa a literatura na dimensão da
recepção e do efeito, rompendo a dicotomia entre o aspecto estético e o histórico:

[...] efeito, como o momento condicionado pelo texto, e a recepção, como o
momento condicionado pelo destinatário, para a concretização do sentido
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como duplo horizonte – o interno ao literário, implicado pela obra, e o
mundivivencial (lebensweltlich), trazido pelo leitor de uma determinada
sociedade (JAUSS, 1979a, p. 50).

O site de Angela Lago assim como o de Sérgio Capparelli e Ana Cláudia Gruszynski,
por exemplo, foram criados entre 1997 e 2000, quando a internet ainda estava sendo
introduzida no Brasil. Contudo, pelo uso estético que seus criadores fazem da linguagem
eletrônica enquanto elemento do texto, tais sites ainda se tornam contemporâneos agrupando
os dois momentos mencionados por Jauss, o do efeito e o da recepção. Isso evidencia o valor
literário que tais sítios assumem junto à posteridade, atribuindo duração ao texto
digital/eletrônico que, pela própria natureza, é efêmero.
Todo texto concentra significações que passam a ser de posse do leitor a partir da
atualização: ―a concretização é apenas a atualização dos elementos potenciais da obra e não a
interação entre texto e leitor‖ (ISER, 1979, p. 103), o que aponta para o cerne significativo
latente da obra. Assim, inferências feitas pelo leitor se tornam tão importantes quanto o
próprio processo de criação textual, pois, dessa forma, tornam-se acessíveis os sentidos
criptografados no texto. Há uma relação intrínseca entre os elementos potenciais registrados
pelo autor e a recepção dada pelo leitor, de modo que, dessa interação, surge a renovação do
significado, o qual se torna atual – não mais virtual – perante a atuação do leitor e resulta em
sentido: ―Sem a introdução do leitor, uma teoria do texto literário já não é mais possível. Isso
significa que o leitor se converte na ‗referência de sistema‘ dos textos, cujo pleno sentido só
se alcança pelos processos de atualização sobre eles realizados‖ (ISER, 1996, p. 72-3). Ainda
que Iser (1979) tenha o texto verbal como referência, torna-se possível estabelecer uma
ligação entre sua teoria sobre o ato de ler e a leitura do texto em hipermídia. Em História para
dormir mais cedo, por exemplo, os signos verbais e não verbais (som, imagens e movimentos)
precisam ser decodificados e interpretados pelo leitor para que este, enfim, alcance o sentido
direcionado pelo hibridismo textual e, como coautor, interaja com a história e a conclua
colocando os personagens para dormir.
Pierre Lévy, filósofo francês da cultura virtual contemporânea, reacende o debate
sobre os procedimentos de atualização do texto, agora no contexto do ciberespaço. Lévy
(1996) mantém a afirmação de que o texto passa da virtualização para a atualização mediante
a leitura interpretativa, denotando que as incógnitas propostas pelo texto são respondidas
criativamente enquanto se lê e, dessa forma, o texto passa a ter sentido:
Contrariamente ao possível, estático e já constituído, o virtual é como o
complexo problemático, o nó de tendências ou de forças que acompanha
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uma situação, um acontecimento, um objeto ou uma entidade qualquer, e que
chama um processo de resolução: a atualização. [...] A atualização é criação,
invenção de uma forma a partir de uma configuração dinâmica de forças e de
finalidades (LÉVY, 1996, p. 16).

A atualização seria, então, a interação efetiva do leitor ao reconhecer e desvendar as
estruturas textuais, percebendo as indeterminações do texto e agindo sobre seus lugares vazios
e negações – como já postulava Wolfgang Iser. No contexto informático, esse comportamento
de quem lê se torna particular, pois o texto eletrônico existe em dupla virtualidade, não está
encerrado em si mesmo, nem tem forma física:

[...] um texto em particular passa a apresentar-se como a atualização de um
hipertexto de suporte informático. [...] Desterritorializado, presente por
inteiro em cada uma de suas versões, de suas cópias e de suas projeções,
desprovido de inércia, habitante ubíquo do ciberespaço, o hipertexto
contribui para produzir aqui e acolá acontecimentos de atualização textual,
de navegação e de leitura (LÉVY, 1996, p. 19-20).

Na narrativa eletrônica A Interminável Chapeuzinho, há hiperlinks que asseguram
diferentes rumos para o texto e, consequentemente, diferentes desfechos. Entretanto, não há
uma noção de volume para o que se lê e os caminhos precisam ser desvendados pelo leitor
labirinticamente. Cada hiperlink escolhido altera o destino de Chapeuzinho e revela um nó
virtualizado pela autora Angela Lago, tanto informática quanto cognitivamente: por meio da
virtualidade digital, hipertextos ficam à espera do leitor para serem visualizados e, ao mesmo
tempo, serem (re) interpretados a cada conexão através da atualização.
Na virtualização informática, há, segundo Lévy (1996, p. 21-23), uma unidade de
tempo, mas sem unidade de lugar e sem continuidade de ação, em que novas velocidades são
criadas a partir da virtualização e de seu movimento, tornando contingente o espaço-tempo
ordinário e abrindo novos modos de interação e de ritmo em cronologias inéditas, tornando os
indivíduos nômades por migrarem de uma rede a outra. De clique em clique, o e-book A
Bruxa da Casa Amarela, de Roseana Murray, pode ser lido e compartilhado com outros
leitores por redes sociais digitais e, nessa mesma velocidade, é permitido que o pequeno leitor
se desloque pela web e acesse, entre outros, o texto Olha o olho da menina ou Menino
Maluquinho, de Ziraldo, mesmo que sejam hipertextos de sites distintos, não importando a
localização física do leitor. Tudo isso utilizando um único suporte, o computador – entre
tantos outros suportes portáteis – e sem deslocamentos físicos. Um mesmo texto aberto a
incontáveis leitores sem deixar de ser único para quem lê. Daí a constante – e crescente –
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desterritorialização do texto, pela falta de materialidade e de lugar específico, sem um modo
orientado de leitura. A virtualidade informática então corresponde a ―toda entidade
‗desterritorializada‘, capaz de gerar diversas manifestações concretas em diferentes momentos
e locais determinados, sem contudo estar ela mesma presa a um lugar ou tempo em particular‖
(LÉVY, 1999, p. 47).
Entre os hipertextos eletrônicos delineados no capítulo anterior, os ciberpoemas de
Sérgio Capparelli e Ana Claudia Gruszynski e as narrativas eletrônicas de Angela Lago
constroem um jogo sutil que varia entre a objetividade da máquina e a delicadeza da literatura
infantojuvenil, entre a virtualidade do texto potencial e a virtualidade da desmaterialização
informática. Diante disso, os leitores são desafiados a uma cumplicidade singular, pautada
indissociavelmente pela linguagem eletrônica e literária. Nesse confronto, a recepção do texto
é o momento em que o elemento estético emerge resultando na concretização da obra: ―Daí
segue: a obra literária tem dois polos que podem ser chamados polos artístico e estético‖
(ISER, 1996, p. 50). O papel do leitor é, então, crucial nos efeitos da obra:

[...] a obra é mais do que o texto, é só na concretização que ela se realiza. A
concretização por sua vez não é livre das disposições do leitor, mesmo se
tais disposições só se atualizam com as condições do texto. A obra literária
se realiza então na convergência do texto com o leitor; a obra tem
forçosamente um caráter virtual, pois não pode ser reduzida nem à realidade
do texto, nem a disposições caracterizadoras do leitor (ISER, 1996, p. 50).

Conforme Wolfgang Iser (1996, p. 51), apenas através de uma consciência receptora
que o texto de fato se realiza e na leitura a obra concebe seu caráter próprio enquanto
processo. Isso não é diferente no texto dirigido a crianças, pois a literatura infantil não
constitui uma instância redutora da linguagem. O que há, na verdade, é um texto – verbal, não
verbal ou híbrido – que se torna acessível ao seu receptor por meio da ludicidade, como
brincadeiras textuais que conectam a infância à literatura, ao mesmo tempo em que
oportunizam a prevenção de fissuras na formação leitora. Por isso, torna-se imprescindível
que a materialidade linguística seja:

[...] insinuada e despertada desde os primeiros passos na leitura, caso
contrário ele [o aluno] encontrará na tessitura, nessa desautomatização da
linguagem, na linguagem desgarrada do cotidiano, no veneno antimonotonia,
um estorvo dos textos literários, a pedra de tropeço, e, como estratégia de
sobrevivência na travessia da leitura, empurrará para baixo do tapete seus
mecanismos distintivos, sua especificidade, se agarrará à taboa da salvação
dos temas envolvidos por aquela linguagem que o estorva e que ele deseja
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banir para entender, já que lhe são solicitadas as habilidades da
compreensão, da inferência, da analogia, da interpretação (MARTINS,
2008).

De um modo geral, entende-se a atualização do texto como uma significação
decorrente do ato de ler, uma produção de sentidos. Conforme Orlandi (1984, p. 37), a
significação diz respeito à relação que liga os sentidos às condições em que eles são
produzidos, como uma relação necessária, constitutiva da própria significação, abrangendo o
contexto histórico-social, ideológico, a situação, os interlocutores e o objeto de discurso.
Ainda é possível dizer que o texto – inclusive o da literatura eletrônica infantil, com sua
multissemiose – se torna lugar de interação e os interlocutores exercem a função de sujeitos
ativos que nele se constroem e são construídos dialogicamente, como se dá na concepção
interacional (dialógica) da língua, conforme Koch (2005).
A compreensão deixa de ser, então, uma mera decodificação e passa a ser vista como
uma atividade altamente complexa de produção de sentidos: ―o sentido de um texto é,
portanto, construído na interação texto-sujeitos (ou texto-co-enunciadores) e não algo que
preexista a essa interação‖ (KOCH, 2005, p. 17). Seguindo uma perspectiva similar, Samir
Meserani (1998, p. 43-45) faz uma distinção entre dois modos de leitura escolar, a leitura
literal e a interpretativa. Para tanto, explicita que, enquanto a leitura interpretativa se
preocupa em traduzir, explicar e aclarar significados obscuros, sugeridos ou plurais, expressos
ou latentes, a leitura literal é fiel à superfície do texto, é a que se detém num único
significado, direto, imediato, comum – letra a letra ou ao pé da letra.
A expressão leitura significativa é análoga à leitura proveitosa, interpretativa ou
proficiente, entretanto, acrescida de um elemento fundamental, o prazer diante do texto, que,
na literatura infantil, está diretamente relacionado à ludicidade. Nessa perspectiva, a literatura
também assume uma função lúdica, que dá prazer, desperta emoções, distrai, alegra, entretém
o leitor (COELHO, 1976, p. 32). A leitura significativa permitiria, então, o acesso aos
significados deixados no texto pelo autor, resultando em fruição, prazer e sentido – sem
perder de vistas as particularidades relacionadas à infância, como o desenvolvimento
cognitivo, o domínio da leitura e a imaginação criadora.
4.1.2 A estética da recepção infantil
Para que a criança proceda como sujeito que constrói transformações estéticocognitivas em uma permanente busca pelo novo, é necessário que haja a oferta de situações
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desafiadoras, seja através da conquista de espaços, seja através do exercício da fantasia e da
imaginação, travando um constante diálogo entre o real e o irreal. É dessa forma que a
literatura infantil engendra-se pela literatura sem nenhuma limitação, do mesmo modo que se
mantém em constante exercício de fantasia e de criatividade linguística, entre jogos e fruições
artísticas, como propõe o escritor italiano Gianni Rodari (1982), em Gramática da fantasia50.
O texto literário destinado ao público infantil deve, então, promover múltiplas leituras, não
restringindo a capacidade interpretativa de seus leitores sob o pretexto de faixas etárias ou de
conteúdos pedagogizantes. Assim, a escolha de livros para uma criança deve ser norteada pela
qualidade estética que este apresenta:

Porque a literatura infantil atinge o estatuto de arte literária e se distancia de
sua origem comprometida com a pedagogia, quando apresenta textos de
valor artístico a seus pequenos leitores. E não é porque estes ainda não
alcançaram o status de adultos que merecem uma produção literária menor
(ZILBERMAN, 1998, p. 23).

Ainda que a literatura infantil se constitua como um tipo peculiar de comunicação,
com algumas condições pragmáticas bem definidas, o papel do leitor criança não fica
circunscrito à decodificação. A literatura não adulta goza de uma linguagem tão sensível
quanto a adulta, contudo, para ser cumprido o diálogo, é preciso que o texto se harmonize
com a personalidade desse leitor particular – a criança –, ainda que haja um emissor adulto
para um receptor ainda criança: ―A partir da constatação da diferença, a conceituação da
Literatura Infantil e Juvenil não poderá desprezar a figura do receptor, e seu processo de
recepção, diferentes em qualquer outra produção-recepção artística‖ (RIBEIRO, 1997, p. 81).
Na recepção da literatura pela criança, torna-se essencial o estabelecimento de uma
coerência entre o texto a ser lido e a maturidade cognitiva desse pequeno leitor, bem como o
seu nível de leitura51: ―A leitura vai exigir, pois, algumas condições prévias do leitor. Está
visto que, sem a decodificação do sistema gráfico, sem estabelecer conexão das letras entre si
e da cadeia sintático-semântica, a leitura será penosa e desanimadora‖ (YUNES; PONDÉ,
1989, p. 59).

Acrescenta-se ainda a compreensão que deve ser alcançada a partir da

correlação entre o texto verbal e o não verbal, uma vez que as ilustrações tão frequentes e
necessárias aos livros infantis nem sempre prestam reverência à linguagem verbal, mas, ao
50

A Gramática da fantasia incorpora nas aulas as últimas descobertas da literatura, como a arte de inventar, o
valor da sinestesia e da memória, o armar e o desarmar da linguagem, o deslocar para voltar a colocar, o humor e
a gratuidade do jogo pelo jogo.
51
A determinação de faixas etárias, no entanto, não pode ser rígida, funcionando apenas como uma sugestão ao
leitor.
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contrário, dialogam com a palavra escrita e promovem múltiplos sentidos – como já foi
abordado anteriormente.
No que diz respeito à linguagem literária em sua plenitude operativa, tem-se que ela
contribui para o desenvolvimento de potencialidades e para o saber estético da criança, e, para
que isso ocorra, faz-se necessária a efetivação da compreensão daquilo que é lido – o que se
aplica a qualquer texto, não importa o suporte:
A atividade com a literatura infantil – e, por extensão, como todo o tipo de
obra de arte ficcional – desemboca num exercício de hermenêutica, uma vez
que é mister dar relevância ao processo de compreensão, pois é esta que
completa a recepção, na medida em que não apenas evidencia a captação de
um sentido, mas as relações que existem entre a significação e a situação
atual e histórica do leitor (ZILBERMAN, 1998, p. 24-25).

A apreciação pelo texto literário não requer idade: um texto categorizado como infantil
também pode ser apreciado por um adulto. Teria uma idade específica para o receptor de um
poema ou de uma crônica? A indicação de uma faixa etária, na verdade, se torna uma questão
funcional, tanto no âmbito comercial quanto no educacional, devendo, antes, constituir um
aspecto norteador e não limitador.
Considerando que se tem em vista a recepção que o público infantil atribui a uma
manifestação textual contemporânea, a literatura eletrônica, torna-se importante estabelecer
aproximações entre a maturidade cognitiva da criança e o texto que ela recebe, mantendo,
contudo, uma perspectiva orientadora que não subestime a capacidade do jovem leitor, nem o
sobrecarregue com textos que não lhe despertam interesse algum ou estejam aquém de
amadurecimento cognitivo. Para tanto, serão tomadas como referência as colocações feitas
pela crítica de literatura Nelly Novaes Coelho (1993), no que tange a relação criança-texto.
Segundo a autora, embora a evolução biopsíquica das crianças, pré-adolescentes e
adolescentes seja divergente de uns para outros, variando conforme fatores relacionados ao
processo de desenvolvimento individual, a natureza e a sequência de cada estágio são iguais
para todos.
Estabelecendo uma inter-relação entre faixa etária, nível de amadurecimento
biopsíquico-afetivo-intelectual e grau de conhecimento/domínio do mecanismo da leitura,
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Coelho (1993) sugere princípios para a escolha de um livro e, concomitantemente, destaca
seis fases da leitura52:
Idade

Amadurecimento biopsíquico-afetivo-intelectual e grau de conhecimento/domínio
de mecanismo da leitura
A criança inicia o reconhecimento da realidade que a rodeia principalmente pelos

Pré-leitor

contatos afetivos e pelo tato – início da conquista da própria linguagem e nomeação das

(dos 15/17 realidades a sua volta. A fim de estimular tal impulso natural, gravuras de animais ou
meses aos de objetos familiares devem ser incluídas em seus brinquedos. É nessa fase que o
mundo natural e o mundo cultural começam a se relacionar na percepção que a criança

3 anos)

inicia em relação ao espaço em que vive.
Fase em que começam a predominar os valores vitais (saúde) e sensoriais (prazer ou
Segunda

carências físicas e afetivas); e quando se dá a passagem da indiferenciação psíquica

infância (a para a percepção do próprio ser (fase egocêntrica). Aprofunda-se a descoberta do
partir dos mundo concreto e do mundo da linguagem através das atividades lúdicas. Há o
2/3 anos)

predomínio absoluto da imagem e a presença de fatores essenciais como a graça, o
humor, certo clima de expectativa ou mistério.
Fase em que a criança já reconhece com facilidade os signos do alfabeto e reconhece a

Leitor

formação das sílabas – aprendizagem da leitura. Início do processo de socialização e de

iniciante

racionalização da realidade. Nessa fase, a presença do adulto ainda se faz necessária,

(a
dos

partir principalmente para ajudar a criança a decodificar os sinais gráficos e a descobrir que
6/7 ela pode, sozinha, se comunicar com o mundo da escrita. A imagem ainda deve

anos)

prevalecer e a narrativa precisa desenvolver uma situação simples e de comicidade.
Fase em que a criança já domina com facilidade o mecanismo da leitura e aumenta o
interesse pelo conhecimento das coisas. Seu pensamento lógico organiza-se em formas

Leitor-em-

concretas que permitem as operações mentais. Há atração pelos desafios e pelos

processo (a questionamentos de toda natureza. A presença do adulto ainda é importante, mas como
partir dos motivação e estímulo à leitura. Há imagens em diálogo com o texto, o qual deve ser
8/9 anos)

escrito em frases simples, em ordem direta e de comunicação imediata e objetiva. A
narrativa deve girar em torno de uma situação central, um conflito a ser resolvido até o
final; os momentos narrativos devem obedecer ao esquema linear (princípio, meio e
fim). Interesse pelo humor, graça e situações inesperadas; o realismo e o imaginário ou
a fantasia também despertam interesse.

52

As fases da leitura sugeridas por Nelly Novaes Coelho levam em consideração as inter-relações existentes
entre faixa etária, nível de amadurecimento biopsíquico-afetivo-intelectual e o grau de domínio dos mecanismos
de leitura dentro de uma evolução considerada normal (COELHO, 1993, p. 28).
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Idade

Amadurecimento biopsíquico-afetivo-intelectual e grau de conhecimento/domínio
de mecanismo da leitura
Fase de consolidação do domínio do mecanismo da leitura e da compreensão do mundo
expresso no livro. A leitura segue apoiada pela reflexão, a capacidade de concentração

Leitor

aumenta,

permitindo

o

engajamento

do

leitor

na

experiência

narrada

e

fluente (a consequentemente alargando ou aprofundando seu conhecimento ou percepção de
partir dos mundo. A partir dessa fase, desenvolvem-se o pensamento hipotético dedutivo e a
10/11

consequente capacidade de abstração. Não há mais dependência da presença de um

anos)

adulto, o qual deve atuar apenas como desafiador. As imagens ficam dispensáveis e a
linguagem tende a ser mais elaborada. O mágico e o maravilhoso continuam a atrair. É
a fase da pré-adolescência.

Leitor

É a fase de total domínio da leitura, da linguagem escrita, capacidade de reflexão em

crítico

(a maior profundidade, podendo ir mais a fundo no texto e atingir a visão-de-mundo ali

partir dos presente. Fase de desenvolvimento do pensamento reflexivo e crítico, empenhado na
12/13

leitura do mundo, e no despertar da consciência crítica em relação às realidades

anos)

consagradas e agilidade na escrita criativa.
Fonte: Adaptado de Coelho (1993, p. 28-34).

Ainda que os apontamentos feitos por Coelho (1993) tenham como referência o texto
em suporte impresso, eles se tornam ponderáveis para esta pesquisa por estabelecerem
princípios típicos do texto infantil, contendo características que podem ser identificadas tanto
no texto impresso quanto no digital – extensão e apresentação do texto, ilustração, temática.
Assim, nos sites cotejados no capítulo anterior, os textos apresentados não contêm frases
complexas, nem são extensos. As ilustrações se fazem presentes e a hipermídia,
frequentemente, é agregada ao próprio texto, oferecendo múltiplas sugestões visual-sonoroverbais que tornam imprecisa a especificação – ou limitação – de uma idade para seu receptor.
São textos, então, que podem despertar o interesse de várias idades, seja pela atualidade da
linguagem que utilizam – a eletrônica –, seja pelo caráter lúdico que assumem ao somar
leitura e jogo.
Mesmo a hipermídia caracterizando certa descontinuidade e não linearidade do texto,
as frases que constroem as narrativas eletrônicas de Angela Lago são simples e nelas
predomina a ordem direta, como em História para dormir mais cedo, Ciberespacinho,
Cantinela do sapo e Barata, formando um conjunto textual que condiz com o perfil da criança
alfabetizada – entre 8 e 9 anos, o leitor em processo – ou da criança em fase de alfabetização
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– entre 6 e 7 anos, o leitor iniciante. A imediatividade e a objetividade, contudo, são
mescladas à linguagem indireta formando um segundo plano por meio da hipermídia,
construindo metáforas digitais, como acontece na abertura do hipertexto ABCD de AngelaLago e em todas as Ciberpoesias de Sérgio Capparelli e Ana Cláudia Gruszynski, o que
também é compatível com o leitor fluente – criança entre 10 e 11 anos – e ao leitor crítico –
entre 12 e 13 anos. Uma coisa, enfim, é certa: a hipermídia e o seu suporte atraem a atenção
dos pequenos leitores.
A efetivação da leitura exige empenho e o chamado prazer de ler é uma construção
que requer, entre outros elementos, treino, capacitação e acumulação. O leitor precisa
desenvolver uma maturidade que lhe permita o desvendamento dos artifícios que determinam
a significação do texto lido. Isso direciona a discussão em torno da leitura para além do
domínio do código escrito e da disposição para o ato de ler, indicando a necessidade de ―um
repertório individual capaz de desencadear o jogo que se estabelece entre o texto e o leitor,
entre o dito e o não dito, capaz de ativar o potencial imaginativo, que leva ao encantamento e
ao sonho‖ (JACOBY, 2008, p. 165). A maturidade cognitiva se faz necessária ao leitor, mas
sem desprezar as experiências de vida e a frequência com que o indivíduo pratica a leitura.
Todos esses elementos contribuirão para a compreensão do texto e o acesso à imaginação
literária, permitindo que as interpretações existentes em potência no texto – impresso ou
digital – sejam realmente atualizadas pela criança leitora.
Em se tratando de um texto construído a partir do hipertexto e da hipermídia, outras
questões se tornam relevantes, pois surgem novos gêneros textuais que geram alterações no
comportamento e no pensamento do leitor, como ocorre na junção do contexto informático
com o da literatura infantil. Ao tratar da relação do leitor com o hipertexto, por exemplo,
Carla Coscarelli (2009, p. 552) enfatiza que o aprendiz precisa saber lidar com a
multimodalidade, isto é, o uso de diversas linguagens em um texto, tanto como leitor quanto
como autor e que, para ser um bom leitor e produtor de um texto multimodal, é preciso ter o
domínio de uma série de habilidades de leitura e de produção de textos verbais, às quais
outras devem ser acrescidas em decorrência da incorporação, em práticas cada vez mais
cotidianas, do não verbal.
Com o uso do hipertexto e da hipermídia na construção do texto literário, a atualização
dependerá da leitura navegativa que será feita, do desatar de nós que colocam em xeque a
atenção e capacidade associativa do leitor: ―O observador pode considerar o objeto estético
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como incompleto, sair de sua atitude contemplativa e converter-se em cocriador da obra, à
medida que conclui a concretização de sua forma e de seu significado‖ (JAUSS, 1979, p. 82).
4.1.3 Leitura significativa: O atar e o desatar dos nós da significação

Já está claro que apenas decodificar o texto não resolveria as questões relativas à
atualização, do mesmo modo que, na leitura-navegação do ciberespaço, os saltos de link em
link, de hipertexto em hipertexto, não garantem a leitura significativa: ―[...] uma leitura
proveitosa do hipertexto exige um maior grau de conhecimentos prévios e maior consciência
quanto ao buscado, já que é um permanente convite a escolhas muitas vezes inconsequentes‖
(MARCUSCHI, 2000, p. 94).
O funcionamento do hipertexto, bem como a própria organização do texto digital em
geral, deveria contribuir para o melhor desempenho do leitor, pois facilita tanto os avanços
quanto os retrocessos na atividade de leitura: basta que sejam dados cliques para que o texto
se desdobre sob as intenções do leitor. Assim, o leitor assumiria uma mobilidade
incomparável àquela oferecida pelos rituais analógicos do texto impresso. Contudo, o avanço
indiscriminado pelos links é altamente sedutor, tornando-se irresistível a ponto de condicionar
os leitores ao dandismo pelo ciberespaço: ―O leitor seria um dândi ou um detetive informático
para navegar na leitura na Internet, ou seja, leitura orientada hipertextualmente‖ (VILLAÇA,
2002, p. 108). Considerando Koch (2005, p. 69), tem-se ainda que a percepção de o que é
relevante na leitura ―vai depender em muito da habilidade do hiperleitor não só de seguir as
pistas que lhe são oferecidas, como o de saber até onde ir e onde parar‖.
Esse fascínio que pode impulsionar o leitor aos cliques sem propósito seria ainda uma
resposta à própria função do hiperlink, que é chamar a atenção do leitor e despertar sua
curiosidade a respeito do conteúdo que oculta. O hiperlink funciona como uma fonte de
informação ágil e prática – o que também facilita o seu acesso:
Do ponto de vista cognitivo, pode-se dizer que o hiperlink exerce o papel de
―encapsulador‖ de cargas de sentido, capaz de gerar no leitor o desejo de
seguir os caminhos indicados. Cabe-lhe acionar os modelos que o hiperleitor
tem representados na memória com o intuito de desafiá-lo a conferir o que
existe por trás deles, já que, antes de mergulhar nos hiperlinks, o leitor
formula mentalmente uma série de hipóteses sobre o que poderá encontrar;
ou seja, antes mesmo de acionar o mouse, o leitor vai fazer inferências sobre
o conteúdo central com que se vai defrontar ao seguir essas pontes virtuais
(KOCH, 2005, p. 66).
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A velocidade e a fragmentação do hiperlink podem ser aproximadas à dinâmica da
realidade pós-moderna53 ou pós-humana54, como conceituam alguns autores ao se referirem
ao contexto contemporâneo e às relações entre homens e máquinas. O texto disponibilizado
no ciberespaço torna a leitura uma tarefa ainda mais complexa, já que a descentralidade
ocasionada pelo hipertexto exige atenção redobrada do leitor frente à tela: ―O hiperlink
potencializa a lógica de uma coisa E outra ao mesmo tempo, por isso não há centro nos
Hipertextos, nem há um Hipertexto central ao qual se deve prestar alguma obediência‖
(XAVIER, 2002, p. 161). A respeito dessa questão, tem-se ainda que:

A dissolução da centralidade do discurso experienciada no Hipertexto,
inserido nessa Pós-Modernidade, pode provocar uma leitura dispersiva, até
porque a falta de completude, de eixo organizador e de fio-condutor do
discurso tornam-no um objeto virtual estranho diante daqueles pouco
acostumados com as parafernálias digitais. Essas características estimulam a
ocorrência de várias interpretações e versões interpretativas para um mesmo
Hipertexto, obrigando o leitor moderno a manter uma atenção redobrada e a
reavaliar, constantemente, seu projeto de leitura frente à tela. A vantagem do
Hipertexto é o poder que tem de aumentar a autonomia do leitor em relação
ao lido, fazendo-o circular, abertamente, por vários sítios virtuais e voltar
aos iniciais, quando assim o desejar (XAVIER, 2002, p. 40).

Ampliando as possibilidades de atualização do texto eletrônico, está a interatividade
conferida pelos hiperlinks, visto que o leitor poderá ou não acessá-los – ou ainda, optar entre
um link e outro –, traçando, dessa forma, diferentes caminhos para a leitura. Esse, no entanto,
é um fator que também poderá impedir a atualização, caso o leitor não consiga reestabelecer a
compreensão após as sucessivas rupturas cognitivas acarretadas pela hiperleitura. Há, assim,
um aumento das chances de dispersão do leitor, podendo este se desnortear de seus objetivos
de leitura e de sua concentração – caso existam –, o que impedirá o processo de atualização:
A interatividade proporcionada pela tecnologia é uma das questões mais
exploradas, o que supõe um leitor de nível privilegiado em termos de
conhecimento e criatividade. O perigo é que, em se tratando de um
infoleitor, as possibilidades do hipertexto se percam. Nem mesmo a função
de detetive lhe será adequada. Por outro lado, a produção on-line tem, muitas
vezes, apenas a pretensão de veicular o produto, ou de aceitar pequenas

53

Expressão utilizada para denotar a fragmentação de códigos culturais, a multiplicidade de estilos, a ênfase no
efêmero, no flutuante, no impermanente, na diferença e no pluralismo cultural em escala global (HALL, 2006, p.
73-74).
54
Termo que, segundo Santaella (2003, p. 31), tem sido usado para ―sinalizar as grandes transformações que as
novas tecnologias da comunicação estão trazendo para tudo o que diz respeito à vida humana, tanto no nível
psíquico quanto social e antropológico‖.
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intervenções do leitor, o que descaracteriza também as vantagens do novo
meio (VILLAÇA, 2002, p. 111).

Considerando a frequência da hipermídia nos textos do ciberespaço, o leitor
necessariamente terá que ser eficiente nas interconexões que virá a estabelecer no texto,
apreendendo as metáforas presentes na linguagem digital utilizada na literatura sem papel.
Nessa perspectiva, a leitura meramente decodificante manterá os sentidos do texto
virtualizados e nenhuma construção nova será alcançada, como ocorre, inclusive, nos textos
impressos e na leitura de um modo geral.
Pierre Lévy (1996) se refere à atualização mediada pela leitura a partir de princípios
semelhantes aos traçados por Jauss e Iser, segundo os quais a leitura equivale a um
desvendamento de sentidos pelo qual o leitor é o responsável:

Ao mesmo tempo que o rasgamos pela leitura ou pela escuta, amarrotamos o
texto. Dobramo-lo sobre si mesmo. Relacionamos uma à outra as passagens
correspondentes. Os mesmos esparsos, expostos, dispersos na superfície das
páginas ou na linearidade do discurso, costuramo-los juntos: ler um texto é
reencontrar os gestos têxteis que lhe deram seu nome.
As passagens do texto mantêm entre si virtualmente uma correspondência,
quase que uma atividade epistolar, que atualizamos de um jeito ou de outro,
seguindo ou não as instruções do autor. Carteiros do texto, viajamos de uma
margem à outra do espaço do sentido valendo-nos de um sistema de
endereçamento e de identificações que o autor, o editor, o tipógrafo
balizaram. Mas podemos desobedecer às instruções, tomar caminhos
transversais, produzir dobras internas, estabelecer redes secretas,
clandestinas, fazer emergir outras geografias semânticas (LÉVY, 1996, p.
35-6).

O texto informatizado apresenta-se como uma reserva potencial, segundo Lévy (1996),
de tal forma que os textos e imagens arquivados no equipamento eletrônico funcionam como
estruturas possíveis de se tornarem reais mediantes a sua exibição-realização, exercendo uma
distinção entre os pares potencial-real e virtual-atual. Nesse confronto de conceitos, a
virtualização e a atualização do texto não se reservam à máquina, mas à condição humana:
O virtual só eclode com a entrada da subjetividade humana no circuito,
quando num mesmo movimento surgem a indeterminação do sentido e a
propensão do texto a significar, tensão que uma atualização, ou seja, uma
interpretação, resolverá na leitura (LÉVY, 1996, p. 40).

À atualização, equivalem as significações e interpretações não elimináveis do processo
de criação de uma obra e que funcionam como respostas a problemáticas elucidadas no
decorrer da leitura. Tanto a virtualidade quanto a atualidade pertencem ao plano da realidade,
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contudo, de formas diferentes. O virtual, não é, portanto, irreal; nem exatamente imaterial, já
que tem suas informações gravadas em algum disco; quiçá a gravação digital seja uma
ocultação do texto palpável, mas não sua irrealidade:

O termo virtual ingressou triunfante nesta era da informática como oposto de
real – o que configura uma falsa oposição. O verdadeiro oposto do virtual é
o concreto. Pois assim como o chamado real, o virtual também tem
realidade, como todo ser – o seu modo próprio de existência. O que não tem
é concretude. (LYRA, 2009, p. 6).

Definitivamente, entre a virtualização e a atualização, encontra-se a figura do leitor
enquanto aquele que determinará se o texto será ou não atualizado e em que grau isso
ocorrerá. Uma leitura sem interpretações e intervenções do leitor não constituiria uma
atualização, mas uma neutralização de sentidos. Na mesma medida, o texto literário compõese de uma complexidade não passível de reducionismos, não importa o suporte utilizado. Em
O Ato da Leitura, Iser (1996) trata da participação do leitor, explicitando que a relação entre
repertório de texto e leitor pode gerar diferentes modos de participação. Nessa perspectiva, as
reações do leitor tenderiam a uma participação pequena quando o texto reproduz quase todas
as normas comuns e a uma atuação intensa quando a correspondência tende a zero:

O repertório forma assim uma estrutura de organização de sentido, que deve
ser otimizada na leitura do texto. Essa otimização depende do conhecimento
do leitor e de sua disposição de aceitar uma experiência que lhe é estranha.
Ela depende também das estratégias do texto, que, como potencial
orientador, projetam os caminhos da atualização. Se o leitor deve descobrir
na atualização do texto o sistema de equivalências dos elementos do
repertório, o sentido daí resultante não é de natureza arbitrária (ISER, 1996,
p. 156).

A literatura infantil também traz oportunidades de estranhamento textual. Nela é
frequente o uso de metáforas e de construções verbo-visuais que desafiam o conhecimento e a
disposição do jovem leitor no rumo à atualização. Em <angela-lago.com.br> e
<www.ciberpoesia.com.br/>, o uso da hipermídia junto ao tom literário que matiza os
hipertextos desses sites-livros traz novidade aos pequenos e, apesar de toda ludicidade, isso
resulta em um desafio para a leitura significativa. Assim como o leitor adulto, a criança
também precisa otimizar

a estrutura textual para localizar as possibilidades de sentido

dominantes – daí a importância de um mediador nas atividades de leitura. Com os avanços
tecnológicos na produção gráfica e o surgimento da linguagem intersemiótica característica da
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hipermídia, novos elementos são acrescentados ao texto destinado à infância, resultando um
novo conceito para letramento:
[...] propõe-se o uso do plural letramentos para enfatizar a ideia de que
diferentes tecnologias de escrita geram diferentes estados ou condições
naqueles que fazem uso dessas tecnologias, em suas práticas de leitura e de
escrita: diferentes espaços de escrita e diferentes mecanismos de produção,
reprodução e difusão da escrita resultam em diferentes letramentos
(SOARES, 2002, p. 156).

Com o trânsito da literatura infantil pelo ciberespaço e o uso de uma linguagem
sonora-visual-verbal, passa a ser necessário que o leitor tenha letramentos, como propõe
Magda Soares (2002), ou, em outras palavras, domine uma boa competência semiótica que
implica alfabetização na linguagem da hipermídia, o que, segundo Lúcia Santaella (2004, p.
145), ―permite ler a versatilidade das interfaces povoadas de diferentes signos para
compreender suas negociações interativas‖. Com a hipermídia, o leitor precisa ter prontidão
perceptiva e agilidade nas inferências mentais que, em grande parte, são abdutivas – baseadas
na adivinhação –, mas também são indutivas – baseadas na habilidade de seguir pistas – e
mesmo dedutivas – baseadas na capacidade de prever. Eis o leitor da era eletrônica.
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5 METODOLOGIA DA PESQUISA

Para a efetivação desta pesquisa, realizou-se uma abordagem qualitativa e quantitativa,
uma vez que foi tomado como base tanto a interpretação de fenômenos e a atribuição de
significados – abordagem qualitativa – quanto a mensuração de opiniões e informações –
abordagem quantitativa (KAUARK; MANHÃES; SOUZA, 2010, p. 26-27). Do ponto de
vista dos objetivos, fez-se uma pesquisa exploratória que assumisse as formas de pesquisa
bibliográfica, análise de exemplos e estudo de caso, pretendendo, como esclarece Gil (2002,
p. 41), proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito
ou a constituir hipóteses, sendo fundamental o aprimoramento de ideias ou a descoberta de
intuições.
A pesquisa bibliográfica deste estudo deu ênfase às contribuições teóricas de
Guglielmo Cavallo, Roger Chartier, Katherine Hayles, Lúcia Santaella, Hans Robert Jauss,
Wolfgang Iser, Jean Clément, Nízia Villaça, Jorge Luiz Antônio, Luís Camargo, Maria Zilda
Cunha, Edgar Roberto Kirchof, Marisa Lajolo, Eliana Yunes, Regina Zilberman, Pierre Lévy,
Luiz Antônio Marcuschi, Antônio Carlos dos Santos Xavier, entre outros. Ainda foi realizada
uma busca por sites de literatura infantil, a fim de distinguir e analisar duas manifestações
literárias: uma que se apropriasse dos recursos tecnológicos para a construção de uma
literatura eletrônica ou digital e outra que apenas reproduzisse – ou divulgasse – conteúdos da
literatura impressa através do suporte eletrônico, sem fazer uso das capacidades e contextos
fornecidos pelo computador na produção do texto literário. Foram escolhidos sites que
funcionassem como bibliotecas digitais e sites de escritores (e ilustradores) brasileiros já
consagrados na literatura infantil, como Anna Cláudia Ramos, Ana Maria Machado, Roseana
Murray, Ziraldo, Angela Lago, Sérgio Capparelli e Leo Cunha. Na análise, foram adotados
dois critérios: a finalidade do site, arquivamento e exposição do texto literário ou publicidade
do livro impresso e do próprio autor; e a linguagem utilizada para a construção do texto
literário quando este se fazia presente no site – se seguia as convenções do texto impresso ou
se se apropriava de recursos hipertextuais e hipermidiáticos.
A partir dessa investigação, foi percebido que dois sites, ainda que criados há mais de
uma década, entre 1996 e 2000, apresentavam textos cujo hibridismo linguístico apontava
para o emprego dos recursos hipertextuais e hipermidiáticos. Trata-se do site de Angela Lago
e do site de Sérgio Capparelli e Ana Cláudia Gruszynski: o primeiro predominantemente
composto por narrativas digitais e o segundo por poemas digitais – os ciberpoemas. Foram
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escolhidos três hipertextos do site da escritora e ilustradora mineira Angela Lago para a
segunda etapa da pesquisa, uma atividade de leitura. Tal escolha se deu pelo fato de o texto
narrativo ser bastante presente no cotidiano das crianças em fase de alfabetização. Além disso,
anteriormente, foi aplicado um questionário estruturado envolvendo perguntas sobre hábitos
de leitura e, ao ser questionada sobre a leitura predileta, a maioria dos pesquisandos apontou
as historinhas como texto favorito, sendo poucos os que demonstraram interesse por poemas.
Diante disso, procedeu-se com uma atividade de leitura envolvendo três hipertextos de
Angela Lago: A Interminável Chapeuzinho, História para dormir mais cedo e
Ciberespacinho. Importante ressaltar que as duas primeiras narrativas selecionadas já fizeram
parte do corpus de inúmeros artigos científicos, de pesquisas de mestrado e de doutorado,
como a tese Matrizes de linguagem e pensamento na literatura infantil e juvenil: a tessitura
dos signos em obras de Angela Lago e Otaviano Correia, de Maria Zilda da Cunha – USP
(2002). A escolha do site <angela-lago.com.br> se deu também pelo fato de sua autora ser
uma renomada escritora e ilustradora, várias vezes homenageada com o prêmio Jaboti de
Literatura Infantil e Juvenil, apresentando ilustrações e publicações no Brasil e no exterior.
Angela Lago ainda se destaca como uma referência na literatura infantil em suporte
eletrônico, como é possível constatar a partir de sua participação, em 2013, na programação
do 4o Congresso Internacional do Livro Digital, promovido pela Câmara Brasileira do Livro,
na qual conduziu uma palestra intitulada O livro digital infantil e juvenil: livro ou game?
A pesquisa de campo foi feita com 32 alunos do 3o ano do Ensino Fundamental,
crianças entre 8 e 9 anos, na Escola Municipal de Educação Básica Ana Busato, localizada em
Atílio Vivacqua, interior do Espírito Santo. Tal instituição foi escolhida por apresentar
laboratório de informática com acesso à internet e com funcionamento razoavelmente
satisfatório para a realização da pesquisa. Para a determinação da série e da idade, foi tomada
como critério a compatibilidade entre o conteúdo dos hipertextos selecionados e a idade/série
da criança. Tendo em vista que a literatura infantojuvenil se destina a um público bastante
heterogêneo, especialmente em decorrência de a infância constituir uma etapa de profundas e
mútuas modificações biopsíquico-afetivo-intelectual, além de ser a fase de aquisição da
leitura e da escrita, escolheu-se para a pesquisa de campo o leitor-em-processo (crianças entre
8 e 9 anos) categorizado por Nelly Novaes Coelho (1993, p. 31-32), por compreender que,
dentro de uma evolução considerada normal, a criança nessa etapa já domina a leitura e a
escrita, apresentando, por isso, condições de preencher os questionários e realizar as
atividades de leitura previstas na pesquisa de campo. Nessa etapa, aluno já passou pela
94

alfabetização e a presença do adulto não é tão necessária na supervisão da leitura. Além disso,
nessa fase, as imagens ainda despertam interesse e já são colocadas em diálogo com o texto –
o que também acontece em relação ao contexto eletrônico, em que é muito frequente o uso de
uma linguagem que mescla signos verbais e não verbais. Outra questão relevante é que já se
exige do aluno do terceiro ano autonomia tanto na atividade de escrita quanto na de leitura e,
tendo em vista que a pesquisa de campo transcorreu do final de outubro ao início de dezembro
de 2014, as crianças dessa série deveriam necessariamente apresentar esses domínios para
serem aprovados para a série seguinte. Isso se torna relevante, pois os alunos chegam ao
terceiro ano por aprovação automática, independente, portanto, do nível de aprendizagem.
Para determinar a turma que participaria da pesquisa, contou-se com a ajuda da
pedagoga e das professoras dos terceiros anos, as quais indicaram a classe em que a maioria
dos estudantes estava dentro das expectativas de leitura e escrita da série que frequentavam.
Cabe ressaltar que também foi feito um levantamento das médias bimestrais alcançadas pelos
estudantes durante o ano letivo de 2014. Ainda assim, a turma selecionada apresentava 6
alunos com profunda dificuldade de leitura e escrita a ponto de só executarem tarefas com
minucioso auxílio do professor – entre estes também havia portadores de necessidades
especiais que dependiam de uma professora de apoio. Dos 24 alunos com perfil para a
pesquisa, um não respondeu a todos os questionários por faltar no dia de aplicação, restando
23 alunos. Para ampliar o grupo pesquisado, foi solicitado à professora de outro terceiro ano a
indicação de mais 9 alunos com domínio de leitura e escrita que pudessem participar da
pesquisa, totalizando, portanto, 32 pesquisados.
Quanto aos instrumentos de coleta de dados, foram utilizados três questionários: dois
compostos por perguntas fechadas, sendo um sobre leitura e outro sobre uso de aparelhos
eletrônicos (computador, tablet, celular...); e o terceiro com perguntas abertas e fechadas,
aplicado durante a tarefa de leitura. Para este último, foram adotados os seguintes critérios:


Prazer na realização da atividade de leitura;



Percepção e compreensão da linguagem intersemiótica do texto digital (palavras,
imagens, animação e som);



Percepção das informações explícitas e implícitas que o texto fornece;



Concepção adotada para o conteúdo com o qual o pesquisado interage: se é um jogo
ou um texto;



(Des) orientação provocada pela ludicidade do texto em hipermídia.
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Como os pesquisandos eram crianças, os questionários foram aplicados em dias
diferentes para não ficar cansativo. Dessa forma, em uma semana, o primeiro e o segundo
questionários – apêndices B e C – foram respondidos e, na semana posterior, foi feita a
atividade de leitura acompanhada de questionário – apêndice D. Na realização da atividade de
leitura, os alunos foram divididos em grupos de quatro integrantes, pois a internet do
laboratório de informática reduzia a velocidade quando tinha muitos usuários, o que
acarretava lentidão na conexão quando todos os computadores ficavam em uso. Em pequenos
grupos, também foi possível evitar tumulto entre os alunos e maior precisão na aplicação do
questionário: à medida que um hipertexto era lido, as crianças respondiam as perguntas
respectivas a ele.

5.1 Análise e interpretação dos resultados
O primeiro e o segundo questionários – apêndices B e C – contribuíram para o
delineamento do perfil dos pesquisandos no que diz respeito à percepção e à prática destes em
relação à leitura e ao uso das novas tecnologias de informação e comunicação. Os dados
coletados mostraram que todos os pesquisandos – um total de 32 crianças – mantêm contato
com situações de leitura fora da escola e fazem uso de algum aparelho eletrônico, seja para
comunicação seja para o entretenimento. Também informaram que gostam de ler,
demonstrando pré-disposição para tal atividade. Quanto à preferência textual, predominaram
as historinhas (46,8%), decrescendo para textos religiosos, histórias em quadrinhos, poemas e
piadas. Quanto ao suporte textual utilizado, um número expressivo de alunos (62,5 %) indicou
que a leitura é feita em livros, jornais ou revistas, isto é, no formato impresso; o restante (37,5
%) disse utilizar tablet, computador, notebook ou celular para leitura, demonstrando que o
suporte eletrônico também tem sido utilizado com a finalidade de ler, ainda que em
proporções menores. Os resultados referentes à frequência com que a leitura é realizada fora
do ambiente escolar indicaram que 50 % leem poucas vezes por semana (3 dias ou menos),
9,4% leem a maior parte da semana (4 dias ou mais), 37,5% leem todos os dias e 3,1% nunca
leem fora da escola. Esse resultado permitiu constatar que, apesar de todos terem informado
que gostam de ler, a maioria não mantém assiduidade nessa atividade. Tem-se um grupo de
estudantes que manifesta gosto pela leitura e a realiza de modo bastante didático: lê-se mais
para cumprir tarefas (34,4%) e aprender ou ficar informado (46,8%) do que para se distrair,
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relaxar (18,8%). Quanto à dificuldade para ler, constatou-se que 93,8% das crianças não
acham difícil nem cansativo ler.
O celular é o aparelho mais usado pelo grupo (43,8 %), o que geralmente acontece
com a finalidade de jogar (40,6%). Importante ressaltar que, mesmo 37,5 % dos pesquisandos
terem informado que fazem leitura em suportes eletrônicos, ao serem questionados sobre o
principal objetivo de uso desse aparelho, apenas 15,7% se referiram à leitura de textos
propriamente dita. É possível inferir, então, que, mesmo que se leia em suporte eletrônico, a
principal finalidade de uso desse aparelho não é a leitura. Também sobre o uso de celular,
tablet, computador e notebook, constatou-se que 62,5 % dos estudantes usam um desses
aparelhos todos os dias e 59,3% o fazem durante muito tempo. Ao serem questionadas sobre
essa noção de tempo, as crianças se referiram à ideia de pouco tempo como: ―ficar só uma
hora‖, ―um jogo‖, ―pouco filme‖, ―ler um poema‖, ―só fazer uma pesquisa‖; muito tempo foi
definido pelas crianças como: ―a tarde toda‖, ―a tarde e a noite‖, ―até a mãe brigar‖, ―até
descarregar e jogar com o tablet carregando‖, ―às vezes não janto nem almoço só quando
minha mãe briga‖. Já a internet é usada com pouca frequência: 40,6% disseram usá-la às
vezes e apenas 34,4 % o fazem sempre. Grande parte dos pesquisandos (96,9%) mencionou
que não acha difícil nem cansativo usar notebook, computador, tablet ou celular e, em relação
a redes sociais digitais, 50 % têm Facebook. Tem-se, enfim, que tal grupo encontra-se
inserido no contexto das novas tecnologias digitais e não se percebe com dificuldades para
utilizá-las.
O terceiro questionário – apêndice E – apresentou questões abertas e fechadas,
relacionadas à leitura de hipertextos do site de Angela Lago. A respeito deste, alguns
resultados podem ser observados ao contrastar a questão que titula cada gráfico com a
distribuição percentual de respostas dadas.
Os dados da Figura 22 revelam a percepção dos pesquisandos em relação à hipermídia
utilizada na abertura do site navegado, com ênfase no texto cinético que o introduz. Desde que
é acessado, o espaço criado por Angela Lago apresenta situações passíveis de interpretação,
de modo que as imagens, sons e movimentos empregados devem ser apreendidos e
relacionados entre si pelo leitor. Entretanto, a maioria dos envolvidos na pesquisa (63%) não
percebeu o texto cinético introdutor da homepage, anulando, assim, a atualização
(interpretação) para essa parte do texto que se desmaterializa em poucos segundos – uma
velocidade típica das construções em hipermídia.

97

Na abertura do site apareceu um anjinho que logo sumiu.
Você percebeu isso?

39%

Sim
63%

Não

Figura 22: Distribuição percentual relacionada à percepção de texto cinético de abertura do site.
Fonte: dados da pesquisa.

Aos que deram resposta afirmativa, informando ter percebido o texto cinético, ainda se
questionou sobre o que foi compreendido a partir dessa observação. Tornou-se, então,
relevante que apenas 42% dos estudantes que afirmaram perceber a cena inicial deram
respostas produtivas a respeito dessa percepção, dizendo, por exemplo, que: ―ele [o anjinho]
saiu voando‖, ―Que ele sumiu para apresentar outras coisa‖, ―Ele sumiu com uma onda‖, ―ele
sumiu dentro de um portal‖, ―Ele tava andando em um lago pequeno e branco‖. Já 58% destes
construíram respostas evasivas, como ―porque ele apareceu rápido‖ e repetidos ―não entendi‖.
Com isso, das 32 crianças que participaram da pesquisa, apenas 5 perceberam o texto cinético
que introduzia o site e souberam explicá-lo, mas, ainda assim, mencionaram apenas o
significado explícito do texto. Os estudantes não perceberam, por exemplo, que as palavras
somadas às imagens apresentavam como resultado um trocadilho baseado no nome da autora
Angela Lago e não produziram, então, as dobras internas (LÉVY, 1996) que o texto
possibilitava. Isso, no entanto, pode ser justificado pela idade cognitiva dos pesquisandos,
para os quais as informações implícitas ainda são muito complexas – inclusive no texto digital
–, já que o pensamento lógico organiza-se em formas concretas que permitem as operações
mentais (COELHO, 1993).
A Figura 23 apresenta o resultado obtido para outra pergunta relacionada ao sentido
atribuído a uma construção em hipermídia que, neste caso equivale à abertura do link ABCD,
para a qual 69% informaram não ter compreendido o que as imagens e sons estavam
significando.
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Ao entrar em ABCD, surgiram várias imagens e sons. Você
entendeu o que essas imagens e sons estavam significando?

31%

Sim
69%

Não

Figura 23: Distribuição percentual da atribuição de sentido para elementos da hipermídia.
Fonte: dados da pesquisa.

Aos que deram resposta afirmativa, também foi feita outra pergunta – ―O que você
entendeu sobre as imagens e os sons que aparecem na abertura do ABCD?‖ – para a qual
apenas um pesquisando apresentou resposta coerente e indicativa de significação, dizendo: ―O
barulho foi da agua caindo e o anjo estava olhando para o barco e tinha um cachorro e pato
atrás dele‖.
A Figura 24 traz o resultado da interação das crianças com a narrativa em hipermídia
História para dormir mais cedo. Assim que a narrativa era iniciada, mesclavam-se sons,
imagens e palavras que o leitor deveria acompanhar até que tudo se misturasse, provocando
uma desordem na linearidade predominante até então e, para chegar ao fim da história, o leitor
deveria eliminar essa confusão e colocar os personagens para dormir, clicando e arrastando
cada um para seu lugar, que, na verdade, era o nome deles: o desenho do menino ficaria onde
estava escrito menino, por exemplo. Para isso, bastava interligar sons, imagens e palavras,
descobrindo, então, como concluir essa leitura-jogo. Como é possível observar na Figura 24,
a maioria dos estudantes (53%) não conseguiu finalizar a tarefa por não entender como fazêlo; dentre os que conseguiram concluir a leitura, apenas 13% o fizeram rapidamente e 34%
demoraram para realizá-la. Sendo construído a partir da hibridização das matrizes da
linguagem e pensamento, o leitor deveria atuar sobre todas essas informações, interligando-as
e construindo sentido. Nota-se, então, que a leitura plenamente significativa aconteceu para
uma parte reduzida dos pesquisandos, não havendo a otimização da estrutura de organização
de sentido mencionada po Iser (1996).
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No final da história (História para dormir mais cedo), vozes se
misturaram, juntamente com imagens e palavras. Você
conseguiu acabar com esse barulho e colocar os personagens
para dormir?

Sim, consegui
rapidamente.

13%

53%

34%

Sim, mas demorei para
conseguir.

Não consegui, pois não
entendi como fazer para os
personagens dormirem.

Figura 24: Distribuição percentual da (des) orientação provocada pela hipermídia.
Fonte: dados da pesquisa.

Logo após a leitura de História para dormir mais cedo, os pesquisandos responderam
à seguinte pergunta: ―O que a mistura de vozes, imagens e palavras estaria significando nessa
história?‖ Foram dadas 66% de respostas evasivas e apenas 34% de respostas coerentes com o
hipertexto. Entre as respostas aceitáveis havia: ―eles querião que o carregassem‖, ―para
dormir‖, ―significa que eles querem durmir‖, ―Para dormir mais cedo‖, ―siguinifica para
colocar eles nos lugares deles e para os nomes ficarem certo‖, ―Porque eles queriam todos
dormir e aquela sonera toda virou uma bagunça‖. Tal resultado ratificou os dados
apresentados na Figura 24: a maioria não interpretou o hipertexto lido.
Por meio dos dados da Figura 25, constatou-se que os pesquisandos de um modo geral
conseguiram perceber que a narrativa composta em hipertexto/hipermídia permite a
localização/construção de diferentes histórias. Assim, 87% afirmaram essa possibilidade de
encontrar histórias distintas e apenas 13% não tiveram essa noção.
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Você percebeu que é possível construir várias histórias (em A
Interminável Chapeuzinho)?

13%

Sim
88%

Não

Figura 25: Distribuição percentual da percepção das possibilidades de leitura na narrativa em
hipermídia.
Fonte: dados da pesquisa.

Já a Figura 26 traz dados que permitem identificar as versões que os estudantes mais
encontraram para a narrativa A Interminável Chapeuzinho. Nessas condições, tem-se que três
das cinco possibilidades de histórias se mostraram menos labirínticas, sendo mais encontradas
pelos pesquisandos: uma por 22% dos estudantes, outra por 25% e outra por 30%. Duas
versões foram menos acessadas, abrangendo 8% e 14% dos pesquisandos. Nota-se que a
hipermídia pode confundir o leitor, fazendo com que surjam impressões divergentes sobre o
texto navegado, como se percebe na resposta dada por um dos pesquisando, que informou
encontrar uma sexta versão para a história: ―O lobo engole a vovó e os casadores vem e tira a
vovó da barriga do lobo e mata o lobo fim‖. Entretanto, não são os caçadores que tiram a
vovó da barriga do lobo, nem o matam, mas o próprio leitor com seus cliques que faz com que
a vovó saia da barriga do lobo para este logo desaparecer. Por outro lado, já que se trata de um
texto que compõe a literatura infantil, fica visível a interferência da imaginação criativa da
criança diante de um texto feito de imagens, o que se torna um aspecto relevante.
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Marque as histórias que você encontrou (em A Interminável
Chapeuzinho).
Chapeuzinho encontra o lobo, bate
nele, vai para a casa da vovó e fica
tudo bem.

A avó bate no lobo e ele vai para a
panela dela.
1%
8%
14%

25%

22%
30%

O lobo chega antes na casa da avó e a
devora. Aparecem caçadores e um
deles lê um livro e avisa Chapeuzinho
do perigo. Chapeuzinho foge.
Chapeuzinho chega à casa da avó.
Caçadores se escondem. O lobo sai.
Chapeuzinho lê um livro, reconhece o
lobo e foge.
Chapeuzinho chega à casa da avó.
Caçadores se escondem. Chapeuzinho
entra na casa e é devorada pelo lobo. O
lobo vomita Chapeuzinho e a vovó.
Outra

Figura 26: Distribuição percentual da frequência de acesso a cada versão da narrativa digital A
Interminável Chapeuzinho.
Fonte: dados da pesquisa.

Com a Figura 27, é possível perceber que apenas 3% dos pesquisandos conseguiram
encontrar as cinco versões de A Interminável Chapeuzinho e 25% identificaram quatro
versões, indicando, portanto, que somente 28% dos pesquisandos atingiram ou se
aproximaram do número máximo das possibilidades textuais. De contrapartida, 25%
encontraram uma única história, 16% localizaram duas e 31% acharam três dessas narrativas
visuais. Pela falta de centro do hipertexto, possivelmente, o leitor, em vez de detetive,
posicionaria como um dândi, conforme teoriza Nízia Villaça (2002). Uma descentralização
que pode ser relacionada à falta de linearidade das narrativas hipertextuais, o que também se
torna um desafio para o leitor em processo (crianças entre 8 e 9 anos), para o qual, segundo
Coelho (1993), seria mais indicada a efabulação (concatenação dos momentos narrativos) em
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esquema linear: princípio, meio e fim. Entende-se, então, que o hipertexto obriga o leitor
moderno – ou pós-moderno – a manter atenção redobrada e a reavaliar seu projeto de leitura
frente à tela, conforme assinala Xavier (2002), fazendo com que os sentidos potencializados
no texto pela virtualidade informática não tenham sua atualização comprometida no momento
da leitura. Para a efetivação da atualização, entra em xeque a disposição do leitor em aceitar
uma experiência que lhe é estranha (ISER, 1996).

Percentual de estudantes e número de versões encontradas para A
Interminável Chapeuzinho

3%

Uma versão

25%

25%

Duas versões
16%
31%

Três versões
Quatro versões
Cinco versões

Figura 27: Distribuição percentual do número de estudantes em relação à quantidade de
versões/histórias encontradas para A Interminável Chapeuzinho.
Fonte: dados da pesquisa.

A Figura 28 mostra que 41% dos informantes deram resposta satisfatória – coerente –
a uma pergunta de interpretação para o texto digital Ciberespacinho, no qual predomina a
linguagem verbal e o uso de links, enquanto 59% apresentaram respostas incoerentes. A
maioria, portanto, não produziu a interpretação esperada, isto é, coerente.
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Na tela que ainda está aberta, há uma mensagem que se inicia
assim: "Oba! Viva! Você me salvou!!!". Conforme a história lida
(Ciberspacinho), quem estaria fazendo esse agradecimento?

41%

59%

Resposta corretas
Respostas incorretas

Figura 28: Distribuição percentual da compreensão alcançada com hipertexto Ciberespacinho.
Fonte: dados da pesquisa.

Em relação ao prazer e à expectativa do pesquisando durante a atividade de leitura na
tela, a Figura 29 mostra que 94% disseram ter curiosidade de saber quais eram as outras
histórias e tinham vontade de continuar no site, enquanto apenas 3% indicaram vontade de
retornar ao início das histórias lidas e outros 3% informaram sentir vontade de parar essa
atividade. A pretensão da maioria dos pesquisandos era continuar no site e satisfazer a
curiosidade de descobrir as outras histórias, afinal, como ressalta Koch (2005), o hiperlink
tem um papel encapsulador de cargas de sentido que geram o desejo de seguir os caminhos
indicados, repercutindo em um permanente convite a escolhas, ainda que, muitas vezes,
inconsequentes (MARCUSCHI, 2000).

Interessante ainda que durante a leitura do site,

grande parte dos estudantes deu sinal de satisfação e empolgação, especialmente quando o
hipertexto era sonoro e cinético. Eles sorriam e até mesmo gargalhavam diante da tela, alguns
narravam oralmente o que estavam vendo. Esse comportamento dos pesquisandos mostrou
que a leitura foi significativa do ponto de vista do prazer com o texto — um resultado da
potencialização do efeito lúdico do texto por meio da hipermídia.
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Qual seu sentimento em relação à atividade realizada?
Curiosidade de saber quais
são as outras histórias e
vontade de continuar no site.

3% 3%

Vontade de voltar ao início
das histórias e conferir se
você estava entendendo
bem.
Vontade de parar, pois o site
não desperta o desejo de
continuar navegando.

94%

Figura 29: Distribuição percentual de expectativa na realização das atividades de leitura.
Fonte: dados da pesquisa.

No decorrer da pesquisa de campo, não foi mencionado um conceito a respeito do tipo
de tarefa que os pesquisandos estariam realizando – se uma leitura ou um jogo –, a fim de
investigar a concepção que estes adotariam em contato com o site. Com isso, foi possível
identificar que a maioria (69%) compreendeu a atividade como uma leitura e um jogo,
simultaneamente, de modo que apenas 6% associaram os hipertextos a um jogo e 25% a uma
leitura, conforme se observa na Figura 30. Um dado significativo, pois revela nos
pesquisandos a percepção de duas características recorrentes na literatura eletrônica, a leitura
e o jogo, afinal a literatura eletrônica é movida pelos motores da cultura contemporânea,
como jogos de computador, filmes e animações (HAYLES, 2009).

No site de Angela Lago, você participou de uma atividade
de:
Leitura

25%
6%
69%

Jogo
Leitura e jogo

Figura 30: Distribuição percentual de concepção adotada para a tarefa desempenhada no site.
Fonte: dados da pesquisa.

105

Entre as narrativas exploradas pelos pesquisandos, apenas uma, Ciberespacinho, era
predominantemente verbal e não apresentava som. As demais privilegiavam elementos não
verbais e exigiam das crianças maior participação por meio de cliques. Assim, foi possível
propor uma experiência de leitura com menor apelo visual e sonoro, em Ciberespacinho, e
outra com textos que privilegiavam as imagens, os sons e os movimentos, em A Interminável
Chapeuzinho e História para dormir mais cedo, por exemplo. Isso possibilitou duas situações
diferentes de leitura que serviram como referência para a obtenção dos dados da Figura 31, a
qual tratou da preferência (hiper) textual dos estudantes: 94% das crianças indicaram preferir
histórias com imagens, sons e movimentos.

Que tipo de histórias você mais gostou?

Histórias com imagens, sons e
movimentos, como A
Interminável Chapeuzinho e
Histórias para dormir mais
cedo.

6%

94%

Histórias sem som e com mais
palavras, como
Ciberespacinho.

Figura 31: Distribuição percentual de preferência (hiper) textual.
Fonte: dados da pesquisa.
Na Figura 32, tem-se que 91% disseram que, em vez de ler um dos livros da biblioteca
da escola, gostariam de acessar o site de Angela Lago novamente ou outro sítio parecido com
ele. Isso aponta para a mudança recorrente tanto no leitor quanto nos modos de leitura: por
conta da cultura digital, há uma alteração na materialidade que liga o texto ao objeto impresso
e, consequentemente, modifica-se o leitor, gerando essa predileção. Assim, as crianças
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contemporâneas dessa transformação tratam com naturalidade – e preferência – o texto
construído em hipermídia e a leitura na tela, convergindo para o que Lúcia Santaella (2004)
define como leitor imersivo e Cavallo e Chartier (1998) designam como leitura de navegação.

O que você prefere:

Acessar o site de Angela
Lago novamente ou um
outro parecido com ele.

9%

91%

Ler um livro da
biblioteca da escola.

Figura 32: Distribuição percentual de gosto pela leitura realizada no site de Angela Lago.
Fonte: dados da pesquisa.
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6 CONCLUSÃO

Esta pesquisa fundamentou-se na compreensão das alterações promovidas pelas novas
tecnologias de informação e comunicação na produção literária dirigida ao público infantil e
na obtenção de uma leitura significativa. Buscou-se, ainda, analisar a linguagem utilizada na
construção de uma literatura eletrônica infantil e a recepção dada por seu público, as crianças.
A partir do levantamento teórico e da análise de sites de literatura infantil, foi possível
perceber que, junto à tecnologia digital, ampliaram-se as experimentações com o texto,
fazendo surgir uma literatura que aproveitasse as capacidades e contextos fornecidos pelo
computador e se tornasse singular, principalmente pelo uso do hipertexto e da hipermídia.
Do papel à tela, a literatura infantil passou por migrações que potencializaram a
hibridização característica das narrativas ilustradas e ampliou a ludicidade da literatura
dirigida às crianças, mesclando as matrizes da linguagem e pensamento e gerando um texto
sonoro-visual-verbal-cinético. A interação com o texto passa a acontecer através de links e
não de páginas, alterando a contiguidade física antes materializada pelo objeto livro e dando
origem a um novo modo de manipular o texto – o que provoca um constante desdobrar do
texto, como em A Interminável Chapeuzinho. O leitor não é mais contemplativo nem se
prende a poucas leituras. Ele está imerso na leitura de navegação, em uma constante interação
com a multilinearidade e a intersemiose da hipermídia, participando como coautor de uma
comunicação labiríntica, cujo todo nada mais é que a união de fragmentos alineares.
O ciberespaço se tornou um ambiente fértil para a promoção da literatura infantil, seja
para a publicidade do livro impresso, como fazem os escritores Ana Cláudia Ramos e Ricardo
Azevedo, seja para o arquivamento de obras que mimetizam o texto impresso, como no site
dos autores Roseana Murray e Ziraldo, ou ainda para a criação em hipertexto e hipermídia,
como inovam Angela Lago e Sérgio Capparelli. É nessa terceira atribuição do contexto
informático – a criação em hipertexto e hipermídia – que uma das hipóteses desta pesquisa se
confirmou: a tecnologia digital trouxe profundas alterações não só para o suporte textual, mas
também para a linguagem nele utilizada e para a própria literatura infantil.
Com o estudo realizado, percebi que esse novo cenário em que o literário também é
eletrônico, surge um desafio: a obtenção de uma leitura significativa. Uma leitura, enfim,
capaz de despertar prazer e, ao mesmo tempo, promover a interpretação, o encontro com os
significados latentes no texto, traduzindo-os em sentido – atualizando-os. Ao leitor do
ciberespaço caberia a execução da baliza interpretativa promovida pela hipermídia e suas
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nuanças, transformando em significação a ausência de estaticidade do texto informático, o seu
hibridismo e a sua fluidez. Faltando destreza para a manipulação desses mecanismos de
funcionamento da literatura hipermidiática, os efeitos idealizados pelo autor permanecem
virtualizados, mantidos em potência no texto. Os sentidos ficam, então, nulos para o jovem
leitor que não pactua com a linguagem híbrida do ciberespaço infantil, o ciberespacinho,
como nomeou Angela Lago.
Torna-se visível, portanto, a confirmação de outra hipótese desta pesquisa, segundo a
qual, com a hipermídia, surgiram novos modos de interação entre leitor e texto, os quais, para
possibilitar uma leitura significativa, exigem um receptor ainda mais atento e atuante. Os
dados obtidos com a pesquisa realizada na EMEB Ana Busato, por meio da leitura de
narrativas digitais de Angela Lago, tornaram possível a constatação de que há prazer e
preferência das crianças pela literatura produzida em hipermídia, devido especialmente à
ludicidade dessa nova linguagem. Contudo, também ficou evidenciado que a não linearidade
desse texto, a velocidade com que seus signos verbais e não verbais se (des) materializam, a
fragmentariedade e, finalmente, o campo intersemiótico que se forma nessa literatura
constituíram um nó que bloqueou a interpretação – por isso, a leitura significativa não se
tornou plena.
A pesquisa realizada trata, enfim, de questões relevantes para as relações ensinoaprendizagem na contemporaneidade, apontando para a necessidade de buscar uma educação
capaz de promover letramentos (SOARES, 2002) ou, ainda, uma alfabetização na linguagem
da hipermídia (SANTAELLA, 2004). Nesse curso, orienta-se meu interesse por futuras
pesquisas que focalizem leitura e literatura eletrônica, especialmente aquela construída por
meio da hipermídia.
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APÊNDICE A – Termo de autorização

Eu, _______________________________________________________, diretor (a) da
Escola

________________________________________________________,

situada

no

Município de Atílio Vivacqua, Espírito Santo, autorizo Penha Élida Ghiotto Tuão Ramos,
aluna do Programa de Pós-Graduação do curso de Mestrado em Cognição e Linguagem, da
Universidade Estadual Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF), a realizar coleta de dados
para a pesquisa intitulada ―Literatura eletrônica infantil: da virtualização à atualização no
ciberespacinho”, sob orientação do professor Dr. Pedro Wladimir Lyra e da professora Dr.a
Analice de Oliveira Martins. O referido projeto tem por objetivo analisar a linguagem
utilizada na literatura eletrônica infantil e a recepção que as crianças conferem a esse tipo de
texto, tomando como critério as possibilidades de potencialização do texto e da leitura a partir
da hipermídia e do hipertexto.

__________________________________________, ____________________________
Local

Data

_______________________________________________________
Nome do (a) diretor (a)

118

APÊNDICE B – Questionário sobre leitura

Querido (a) aluno (a),

Estou muito feliz pela sua participação nesta pesquisa! Este questionário é para você
responder de acordo com a sua opinião. Não é uma prova! É somente uma forma de conhecêlo (a) melhor. Todas as suas respostas têm um grande valor e, por isso, é importante que seja
verdadeiro (a) em suas respostas.

Dados Gerais
Nome:__________________________________________ Idade:_____ Série/Turma:_____

1. Você gosta de ler?
(

) SIM

(

) NÃO

2. O que você prefere ler?
( ) Historinhas.
( ) Poemas.
( ) Textos religiosos (como a bíblia).
( ) Histórias em quadrinhos.
( ) Textos jornalísticos.
( ) Outro (s)............................................................

3. Essa leitura é feita em:
(

) em livros, jornais ou revistas.

(

) em tablet, computador, notebook ou celular.

4. Excluindo a leitura realizada na escola, com que frequência você lê?
(

) Todos os dias.

( ) A maior parte da semana (4 dias ou mais).
(

) Poucas vezes por semana (3 dias ou menos).

(

) Nunca.
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5. Fora da escola, para que você lê?
(

) Para realizar a tarefa de leitura que a escola passa como tarefa de casa.

(

) Para ficar informado e aprender mais.

(

) Para se distrair, relaxar.

6. Você acha difícil ler?
(

) SIM

(

) NÃO

7. Você acha cansativo ler?
(

) SIM

(

) NÃO
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APÊNDICE C: Questionário sobre o uso das NTICs

Dados Gerais
Nome:__________________________________________ Idade:_____ Série/Turma:_____

1. Qual aparelho você mais utiliza?
(

) Computador.

(

) Notebook.

(

) Tablet.

(

) Celular.

(

) Nenhum desses aparelhos. (Não responda as próximas questões)

2. Para que você mais usa esse aparelho?
(

) Para ouvir música.

(

) Para fazer leitura.

(

) Para jogar.

(

) Para acessar o Facebook.

(

) Para assistir a vídeos.

(

) Para fazer pesquisa.

(

) Para se comunicar (fazer ligação, passar mensagens).

3. Quantas vezes por semana você utiliza esse aparelho?
(

) Todos os dias.

(

) A maior parte da semana (4 dias ou mais).

(

) Poucas vezes por semana (3 dias ou menos).

(

) Somente quando tem atividade no laboratório de informática da escola.

4. Quanto tempo por dia você passa usando esse aparelho?
(

) Muito tempo.

(

) Pouco tempo.
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5. Com que frequência você usa a internet?
(

) Sempre.

(

) Às vezes.

(

) Nunca.

6. Você acha difícil usar esses aparelhos?
(

) SIM

(

) NÃO

7. Você acha cansativo usar esses aparelhos?
(

) SIM

(

) NÃO

8. Você tem Facebook?
(

) SIM

(

) NÃO
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APÊNDICE D – Tempo de uso de aparelhos eletrônicos

Nome: _____________________________________________

3o ano ___

Para você, o que é ficar muito tempo usando o computador, tablet, notebook ou celular?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
E o que seria ficar pouco tempo?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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APÊNDICE E – Atividade com site de Angela Lago (Atividade de leitura)

Nome: _____________________________________________________________________

(Página inicial do site) Este é o site de Angela Lago. Nele você encontrará várias
atividades legais. Antes de clicar em seus links, responda as perguntas 1 e 2.

1. Na abertura do site apareceu um anjinho que logo sumiu. Você percebeu isso?
(

) SIM.

(

) NÃO. (Não responda a número 2)

2. O que você entendeu sobre esse anjinho e a forma como ele sumiu?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Clique em ABCD.

3. Ao entrar em ABCD, surgiram várias imagens e sons. Você entendeu o que essas imagens
e sons estavam significando?
(

) SIM.

(

) NÃO. (Não responder a número 4)

4. O que você entendeu sobre as imagens e os sons que apareceram na abertura do ABCD?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Passe o mouse sobre o desenho do papagaio e clique em ―Histórias‖.

5. No final da história, vozes se misturaram, juntamente com imagens e palavras. Você
conseguiu acabar com esse barulho e colocar os personagens para dormir?
(

) Sim, consegui rapidamente.

(

) Sim, mas demorei um pouco para conseguir.

(

) Não consegui, pois não entendi como fazer para os personagens dormirem.

6. O que a mistura de vozes, imagens e palavras estaria significando nessa história?
___________________________________________________________________________
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Acesse a história A Interminável Chapeuzinho. Você terá alguns minutos para explorar e
descobrir o que existe nessa história.

7. Você percebeu que é possível construir várias histórias diferentes em A Interminável
Chapeuzinho?
(

) SIM.

(

) NÃO.

8. Quantas histórias diferentes você encontrou? Considere aquelas que chegaram ao final, ou
seja, que terminaram com uma musiquinha e a assinatura da autora Angela Lago.
___________________________________________________________________________

9. Marque a (s) história (s) que você encontrou.
( ) Chapeuzinho encontra o lobo, bate nele, vai para a casa da vovó e fica tudo bem.
( ) A avó bate no lobo e ele vai para a panela dela.
( ) O lobo chega antes na casa da avó e a devora. Aparecem caçadores e um deles lê um livro
e avisa Chapeuzinho do perigo. Chapeuzinho foge.
( ) Chapeuzinho chega à casa da avó. Caçadores se escondem. O lobo sai. Chapeuzinho lê um
livro, reconhece o lobo e foge.
( ) Chapeuzinho chega à casa da avó. Caçadores se escondem. Chapeuzinho entra na casa e é
devorada pelo lobo. O lobo vomita Chapeuzinho e a vovó.
( ) Outra: __________________________________________________________________

Avance pelo Ciberespacinho até a tela ficar igual ao cartaz mostrado. Responda as
questões 10 e 11.

10. O que aconteceu no Ciberespacinho até este momento? Conte o que você entendeu.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
11. Na tela que ainda está aberta, há uma mensagem que se inicia assim: ―Oba! Viva! Você
me salvou!!!‖. Conforme a história lida, quem estaria fazendo esse agradecimento?
___________________________________________________________________________
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(Após atividades com site). Para finalizar, responda as perguntas de 12 a 15.

12. Em relação ao site acessado, você sente:
( ) Curiosidade de saber quais são as outras histórias e vontade de continuar no site.
( ) Vontade de voltar ao início das histórias e conferir se estava entendendo bem.
( ) Vontade de parar, pois o site não desperta o desejo de continuar navegando.

13. No site de Angela Lago, você participou de uma atividade de:
( ) Leitura.

( ) Jogo.

( ) Leitura e jogo.

14. Que tipo de história você mais gostou?
( ) Histórias com imagens, sons e movimentos, como A Interminável Chapeuzinho e
História para dormir mais cedo.
( ) Histórias sem som e com mais palavras, como Ciberespacinho.

15. O que você prefere?
( ) Acessar o site de Angela Lago novamente ou um outro parecido com ele.
( ) Ler um dos livros da biblioteca da escola.
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APÊNDICE F – Tabela com resultados do questionário sobre leitura

Número de pesquisandos = 32
1. Você gosta de ler?
Opções
Sim
Não
Total de respostas

2. O que você prefere ler?
Opções
Historinhas
Poemas
Textos religiosos (como a bíblia)
Histórias em quadrinhos
Textos jornalísticos
Outros
Total de respostas

3. Essa leitura é feita em:
Opções
Livros, jornais ou revistas
Tablet, computador, notebook ou celular
Total de respostas

Respostas dadas
32
32

Respostas dadas
15
04
07
05
01
32

Respostas dadas
20
12
32

4. Excluindo a leitura realizada na escola, com que frequência você lê?
Opções
Respostas dadas
Todos os dias
12
A maior parte da semana (4 dias ou mais)
03
Poucas vezes por semana (3 dias ou
16
menos)
Nunca
01
32
Total de respostas

5. Fora da escola, para que você lê?
Opções
Para realizar a tarefa de leitura que a escola
passa como tarefa de casa
Para ficar informado e aprender mais
Para se distrair, relaxar
Total de respostas

(%)
100
100

(%)
46,9
12,5
21,9
15,6
3,1
100

(%)
62,5
37,5
100

(%)
37,5
9,4
50
3,1
100

Respostas dadas
11

(%)
34,4

15
06
32

46,8
18,8
100
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6. Você acha difícil ler?
Opções
Sim
Não
Total de respostas
7. Você acha cansativo ler?
Opções
Sim
Não
Total de respostas

Respostas dadas
02
30
32

Respostas dadas
02
30
32

(%)
6,2
93,8
100

(%)
6,2
93,8
100
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APÊNDICE G – Tabela com resultados do questionário sobre uso das Novas
Tecnologias de Informação e Comunicação

Número de pesquisandos = 32
1. Qual aparelho você mais utiliza?
Opções
Computador
Notebook
Tablet
Celular
Nenhum desses aparelhos. (Não responder
as próximas perguntas)
Total de respostas
2. Para que você mais utiliza esse aparelho?
Opções
Para ouvir música
Para fazer leitura
Para jogar
Para acessar o Facebook
Para assistir a vídeos
Para fazer pesquisa
Para se comunicar (para fazer ligação e
passar mensagens)
Total de respostas

Respostas dadas
06
02
10
14
-

(%)
18,8
6,2
31,2
43,8
-

32

100

Respostas dadas
05
05
13
03
02
01
03

(%)
15,7
15,7
40,6
9,4
6,2
3,1
9,3

32

100

3. Quantas vezes por semana você utiliza esse aparelho?
Opções
Respostas dadas
Todos os dias
20
A maior parte da semana (4 dias ou mais)
04
Poucas vezes por semana (3 dias ou menos)
08
Somente quando tem atividade no
laboratório de informática da escola
32
Total de respostas

4. Quanto tempo por dia você passa usando esse aparelho?
Opções
Respostas dadas
Muito tempo
19
Pouco tempo
13
32
Total de respostas

(%)
62,5
12,5
25
100

(%)
59,3
40,7
100
129

5. Com que frequência você usa a internet?
Opções
Sempre
Às vezes
Nunca
Total de respostas

Respostas dadas
11
13
08
32

(%)
34,4
40,6
25
100

6. Você acha difícil usar esses aparelhos?
Opções
Sim
Não
Total de respostas

Respostas dadas
01
31
32

(%)
3,1
96,9
100

7. Você acha cansativo usar esses aparelhos?
Opções
Sim
Não
Total de respostas

Respostas dadas
01
30
32

(%)
3,1
96,9
100

8. Você tem Facebook?
Opções
Sim
Não
Total de respostas

Respostas dadas
16
16
32

(%)
50
50
100

130

