
 

O autor e o leitor no hipertexto 

Fabiana Komesu 

Instituto de Estudos da Linguagem – Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) 

f.komesu@uol.com.br  

Abstract: This article aims to discuss a current conception regarding the 
liberty of expression (by the author) and the liberty of choice (by the reader) 
in practices that constitute hypertext in the internet. Considering the 
developments of Textual Linguistics in Brazil, I discuss the implications of this 
conception for a reflection on language and subjects. Assuming a perspective 
of the Discourse Analysis of French line, I propose another notion for the 
functions author and reader in hypertext, considering the historical question 
of the subject and the functioning of its attributions in the scope of the 
discoursive genders.  
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Resumo: Este artigo visa a problematizar uma concepção corrente a respeito 
da liberdade de expressão (do autor) e de escolha (do leitor) nas práticas que 
constituem o hipertexto na internet. A partir de uma avaliação dos trabalhos 
que têm sido desenvolvidos em Lingüística Textual no Brasil, procura-se 
discutir as implicações dessa concepção para uma reflexão sobre a linguagem 
e os sujeitos. De uma perspectiva da Análise do Discurso de linha francesa, 
propõe-se uma outra noção para as funções autor e leitor do/no hipertexto, 
levando-se em consideração a historicidade do sujeito e o funcionamento de 
suas atribuições no âmbito dos gêneros de discurso.  

Palavras-chave: autor; leitor; hipertexto; Análise do Discurso; Lingüística 
Textual.  

A questão do hipertexto 

O hipertexto, como é sabido, é uma das realizações mais importantes da internet, 
mas não é a internet. Enquanto esta é definida como o conjunto de redes que interliga 
computadores em âmbito mundial mediante protocolos específicos (TCP / IP, 
Transmission Control Protocol / Internet Protocol) –, o hipertexto é, do ponto de vista 
da técnica, um documento que contém links (ligações eletrônicas) não-lineares para 
outros documentos em rede, o que permite um processo de leitura não-seqüencial. Por 
meio dos links nele indexados, torna-se possível o acesso aos demais hipertextos, 
criando, assim, estruturas textuais que são atualizadas pelos próprios usuários.  

A questão do hipertexto é discutida em diversas áreas do conhecimento, do 
desenvolvimento tecnológico à filosofia, à educação, à literatura, à lingüística, para citar 
apenas algumas delas. Em Literatura, Landow (1997) e Bolter (2001) são dois célebres 
autores que enfatizam a importância do leitor na arquitetura hipertextual. Eles o definem 
como co-autor do hipertexto, pois caberia ao leitor a decisão sobre a escolha dos links 
que organizam a seqüência de sua atividade de leitura. 
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Da perspectiva do autor, observa-se que o advento do hipertexto possibilita 
colocar em circulação a produção de textos escritos, imagéticos, sonoros, sem a 
ingerência do sistema editorial tradicional. Não é pouco, se pensarmos nas restrições 
impostas por fatores como a censura das instituições, os custos de produção, de 
distribuição, de divulgação de quaisquer obras. É Chartier (1999) quem observa que a 
função autor no texto eletrônico tornou-se múltipla, pois ele passa a ser imediatamente 
editor, no duplo sentido daquele que dá forma definitiva ao texto e daquele que o 
difunde diante de um público de leitores, tarefa antes conferida ao distribuidor e ao 
livreiro (Chartier, 1999: 16). 

A possibilidade de circulação sem restrições declaradas é avaliada de maneira 
positiva também por Bolter. Trata-se da abertura de um debate sobre a instituição dos 
cânones literários, sobre as razões pelas quais autores e suas produções são incluídos ou 
excluídos de suas práticas. Segundo Bolter, o escritor-autor do texto eletrônico é um 
“artesão” que trabalha com materiais, cujas limitações são as impostas pelo sistema do 
computador. Desse modo, o hipertexto consiste não apenas das palavras que o autor 
escreveu, mas também da estrutura de decisões que criou para que o leitor pudesse 
explorar a página eletrônica. Apesar das restrições decorrentes da seleção dos links, 
Bolter acredita que o leitor seja livre para se deslocar como quiser, o que o torna um 
participante ativo na produção textual eletrônica (cf. Bolter, 2001: 165-170).  

É partindo desses conceitos correntes de liberdade de expressão e de escolha que 
gostaria de discutir as funções autor e leitor do e no hipertexto, visando a uma outra 
reflexão que, acredito, seja mais produtiva para se pensar esse fenômeno da perspectiva 
dos estudos da linguagem.  

Proponho uma avaliação do que tem sido discutido sobre a questão do autor e do 
leitor do hipertexto, partindo de uma avaliação dos estudos produzidos pela Lingüística 
Textual no Brasil. A justificativa para esse ponto de partida está fundamentada no fato 
de que a Lingüística Textual tem realizado importantes trabalhos sobre o hipertexto, em 
sua caracterização e distinção em relação ao texto impresso. A caracterização da 
textualidade envolve, conseqüentemente, a investigação da produção do sentido e a 
consideração das funções autor e leitor. A Análise do Discurso francesa tem se valido 
de algumas dessas reflexões para o estudo do hipertexto. Há, pois, temas em comum 
que são partilhados por essas duas concepções teóricas. O que me parece produtivo para 
qualquer domínio do saber é a problematização dos pontos de desacordo. 

O autor e o leitor do e no hipertexto 

Marcuschi é um dos principais autores da Lingüística Textual que tem discutido 
a questão do hipertexto na linguagem. Fundamentando-se nos estudos de Snyder 
(1997),1 Marcuschi acredita em uma redefinição dos limites entre autor e leitor, já que 
considera que o hipertexto seja construído parcialmente por escritores que criam os links 
e parcialmente por leitores que decidem os caminhos a serem seguidos [Snyder, 1997: x 
apud Marcuschi, 2000b: 12]. Ele aponta para a idéia de uma autoria coletiva ou de uma 
co-autoria no hipertexto. 

Para Marcuschi (2000a), a distinção entre o autor do texto impresso e o do 
hipertexto está ligada à produção física do texto, o que no caso do hipertexto pode ser 
“esfumaçado”, considerando que uma das possibilidades tecnológicas de sua construção 
passa pela interferência física em sua composição (Marcuschi, 2000a: 6). Ao autor do 
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hipertexto cabe a seleção dos links e a decisão sobre a quantidade de informação 
oferecida em cada um deles. É uma questão diferente do que se indagar o quanto se 
deve dizer ou supor. Marcuschi observa que não se trata de explicitude e sim de 
quantidade e de divisão dos blocos (cf. Marcuschi, 2000a: 16).  

A noção de autor como organizador da seqüência textual do hipertexto e a do 
leitor como seu co-autor são também partilhadas por Koch (2002) e por Xavier (2004). 
Segundo Koch, o leitor do hipertexto tem a possibilidade de optar entre caminhos 
diversificados, de modo a permitir diferentes níveis de desenvolvimento e de 
aprofundamento de um tema (cf. Koch, 2002: 63). Xavier (2004) acredita que a leitura 
no hipertexto potencializa uma “emancipação do leitor”. A partir dos links, o chamado 
hipernavegador pode seguir por rotas diferentes daquelas originalmente concebidas pelo 
autor. Os nós (ou blocos de texto) e os links diluiriam qualquer contrato que teria sido 
firmado entre autor e leitor para o estabelecimento de um ponto de chegada da leitura do 
texto eletrônico. Para Xavier, tal contrato é o que parece ocorrer nos livros 
convencionais. Xavier pondera, entretanto, que a emancipação do leitor não o exime de 
ser afetado pelas condicionantes sócio-culturais de sua origem local, nem por aquelas 
que extrapolam seu espaço antropológico imediato (cf. Xavier, 2004: 177).  

Gostaria de realizar algumas considerações a respeito do autor e do leitor que 
emergem dos textos que discutem hipertexto. Em linhas gerais, parece-me que são 
apresentados dois projetos distintos de autoria. Em um primeiro, o autor faz pouco mais 
que organizar a seqüência textual com a marcação dos links. Em um segundo, o autor 
pode colocar em circulação quaisquer textos, aparentemente livres das coerções que 
constituem os sujeitos e suas práticas. Eu mencionaria, ainda, uma terceira noção de 
autoria associada a Foucault (1992) e à discussão que ele faz da função autor como 
modo de existência, de circulação e de funcionamento de certos discursos na sociedade. 
Essa terceira noção de autor respaldado pelas instituições é a considerada por Xavier 
(2004), para quem os usos da internet propiciam, precisamente, a “dessacralização do 
autor”: “Na Internet, qualquer ilustre desconhecido pode publicar suas idéias sem passar 
pelo crivo de nenhum conselho editorial e mesmo não estando em dia com a 
mensalidade de sua entidade acadêmica ou sociedade científica” (Xavier, 2004: 178).  

É interessante observar que enquanto o autor é pensado em seus extremos – ou 
trabalha pouco ou realiza coisas demais –, o leitor está sempre em posição valorizada. É 
Possenti (2002) quem discute, da perspectiva da Análise do Discurso, a constituição 
desse discurso sobre o hipertexto e a valorização do leitor. Possenti aponta para o fato 
de que a chamada morte do autor e a conseqüente ascensão do leitor não seriam 
decorrentes do hipertexto, mas de uma concepção pós-estruturalista da linguagem que 
reduziu a importância do autor e erigiu, em seu lugar, o texto e o problema de sua 
decifração pelo leitor (cf. Possenti, 2002: 210-213). Há, aqui, uma importante questão a 
ser considerada. O entusiasmo quanto às inegáveis transformações produzidas pelos 
usos da internet pode levar a pensar que é o hipertexto, como dispositivo técnico, o 
motivo pelo qual o leitor supostamente tornou-se co-autor ou participante ativo do texto 
eletrônico. Ignora-se, assim, como uma dada concepção de linguagem condiciona 
práticas, conhecimentos e saberes de uma sociedade.  

Possenti indica a existência de uma constituição paradoxal do leitor que emerge 
dos textos sobre o hipertexto. Por um lado, o leitor é considerado “todo poderoso, pelo 
menos mais poderoso do que o autor” e toma as decisões sobre os links que aciona, 
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constituindo, assim, sua versão do texto eletrônico. Por outro, é projetada a imagem de 
um “leitor em férias permanentes”, sem qualquer pressão do mercado ou das 
instituições. Considero, com Possenti, que o leitor, levado ao limite, é aquele 
interpelado pela ideologia e submetido por sua formação discursiva. O sujeito assim 
pensado lerá só o que pode ler, independentemente dos meios que tiver à disposição (cf. 
Possenti, 2002: 218).  

Ainda da perspectiva da Análise do Discurso, Melo (2004) questiona a 
acessibilidade ilimitada atribuída à internet e ao hipertexto, observando que ela é 
possível do ponto de vista técnico, mas não do ponto de vista de práticas sociais 
efetivas. Essa autora considera que o contato só é efetivado entre formações discursivas 
assemelhadas: “Isto porque todo hipertexto, com relação à construção de sentido, 
funciona da mesma forma que um texto, ou seja, é produzido com base em 
determinados interesses e suposições” (Melo, 2004: 138).  

Do ponto de vista da técnica, o hipertexto é um documento que permite a relação 
por associação com quaisquer outros documentos em rede. Mas estar na rede não 
implica a realização satisfatória ou efetiva da circulação dos sujeitos e dos discursos. É, 
pois, fundamental a reflexão sobre a historicidade do sujeito para a melhor avaliação do 
funcionamento de suas atribuições, seja no hipertexto ou em quaisquer outras atividades 
da linguagem. 

Gostaria de articular a questão da historicidade a uma outra. A partir de uma 
reflexão sobre o lugar de inscrição do sujeito nos gêneros de discurso (cf. Bakhtin, 
1997), concebo a função autor como tendo um papel desestabilizador no que se refere à 
produção textual. No trabalho com a (sua) atividade de escrita e com os outros materiais 
semióticos do hipertexto, o sujeito assim pensado tem como tarefa a realização de 
escolhas no sistema da língua, considerando seu posicionamento enunciativo e a 
imagem que tem de si na relação com a imagem que tem do leitor na produção textual. 
O autor assim concebido não é repetidor de um modelo institucionalizado, nem está 
plenamente assujeitado ao já-dito. Ele exerce um poder desestabilizador relacionado à 
singularidade de sua história no trabalho com a linguagem.  

De meu ponto de vista, o sujeito que se constitui como autor no hipertexto tem 
de assumir uma vontade de visibilidade relacionada à necessidade de circulação para 
sua “sobrevivência” na internet. Um hipertexto que não é acessado é um hipertexto que 
não se mantém em rede: o administrador do sistema ou o próprio autor se encarregará 
de apagá-lo. A assunção dessa vontade de visibilidade implica o trabalho com a 
linguagem verbal e não-verbal e outras estratégias para a captura de leitores com quem 
o autor possa interagir de maneira eventualmente síncrona graças aos dispositivos do 
suporte material.  

A noção de autor que proponho somente pode ser concebida na alteridade de sua 
função. Espero ter colocado em evidência que o leitor do hipertexto não pode ser o que 
existe “sem a limitação do interlocutor” (cf. Marcuschi, 2000b: 13), mas deve ser o que 
deriva das relações dialógicas estabelecidas com o autor e sua produção textual. O leitor 
é sujeito do discurso e, como tal, ocupa determinado posicionamento enunciativo na 
relação com sua atividade. Em suas práticas efetivas, o leitor fará escolhas 
condicionadas por sua formação discursiva e pelas pressões das instituições, como 
observado por Possenti (2002) e por Melo (2004).  
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Se há uma questão iminente a ser discutida nas teorias lingüísticas sobre o leitor 
do hipertexto, ela pode estar associada à caracterização de sua função em um texto 
multimodal. De fato, não é possível ignorar que o hipertexto é constituído por 
documentos da hipermídia, de origem não-verbal e sonora. Como criar categorias 
lingüísticas para a análise deste traço distintivo, que implica novas atribuições tanto 
para o leitor quanto para o autor na produção dos sentidos? 

Considero que o hipertexto realmente instaura uma redefinição na caracterização 
do autor e do leitor. A questão é colocar em evidência o que é modificado e em virtude 
de qual fator. 

Considerações finais 

Neste artigo, procurei problematizar a concepção corrente de liberdade de 
expressão do autor e a de escolha do leitor do hipertexto. Da perspectiva dos estudos 
lingüístico-discursivos, busquei apontar para uma outra caracterização de suas funções, 
fundamentada na historicidade do sujeito que se inscreve em um tipo de atividade da 
linguagem. A função autor foi proposta no âmbito dos gêneros de discurso, levando-se 
em consideração o posicionamento enunciativo do autor e a imagem que ele faz de si na 
relação dialógica com o outro. O leitor do hipertexto, por sua vez, foi concebido na 
alteridade da função autor. O leitor é aquele que pratica a atividade de leitura e de 
escolhas dos links segundo sua história singular como sujeito do discurso. Desse modo, 
não tem acesso a todo e qualquer link, pois a acessibilidade é condicionada por sua 
formação discursiva (cf. Melo, 2004). 

A consideração dos gêneros de discurso para a reflexão sobre as práticas na 
internet suscita inúmeras questões. Deixo em aberto algumas delas. Por exemplo, o 
autor de uma crônica veiculada em um site de notícias e o autor de um romance escrito 
para a internet têm a mesma função? A marcação de links e a escrita dos nós são 
escolhas do autor ou são condicionadas pelos gêneros de discurso? Quanto ao leitor, 
aquele que lê a crônica e aquele que lê o romance têm as mesmas características? Pode-
se pensar na atribuição de uma nova competência discursiva do leitor, que seria 
obrigado a filtrar as informações de maneira individual, sem o auxílio da chamada 
comunidade de eruditos, que legitimou o processo de leitura durante séculos, antes do 
advento da internet? (cf. Eco, 2003: 216). De que maneira o suporte material condiciona 
a circulação dos textos em rede e as mudanças nas relações de sentido? 

Gostaria de assinalar que o estudo dos gêneros de discurso pode ser bastante 
produtivo para se pensar o ensino dos processos de escrita e de leitura na internet ou 
fora dela. Acredito, de fato, na relevância da investigação do autor e do leitor do 
hipertexto a partir de concepções lingüístico-discursivas. O autor e o leitor concebidos 
em função de sua historicidade podem tanto contribuir para a compreensão das novas 
práticas quanto para o exame, sempre imprescindível, de conceitos arraigados na 
linguagem.  

Nota 

1. SNYDER, Ilana. Hypertext: the eletronic labyrinth. Washington: New York 
University Press, 1997 apud MARCUSCHI, Luiz Antônio. O hipertexto como 
um novo espaço de escrita em sala de aula. Recife: UFPe, 2000b. (Mimeo). 
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