
A CONSTRUÇÃO DO HIPERTEXTO 
E DO LEITOR HIPERTEXTUAL

Sendo que a leitura hipertextual veio atribuir novas funções ao lei-
tor, pretende-se neste ensaio, reflectir sobre este novo modelo de 
leitura. Para tal, recordar-se-ão determinados princípios teorizado-
res da estética da recepção, nos quais já se definiam os actos de 
leitura como actos de criação e, mesmo, expressões de liberdade. 
Como modo de reflectir sobre a construção deste processo de lei-
tura, optou-se, neste artigo, por se seleccionarem duas formas tex-
tuais impressas (O Castelo dos Destinos Cruzados de Italo Calvino 
e As Ondas de Virginia Woolf) que, por possuírem já alguns dos 
traços estruturais do hipertexto, são hoje apelidadas de proto-hi-
perficções.

A reflexão sobre a condição do lei-
tor hipertextual faz, antes de mais, re-
cordar que uma nova forma de leitura 
resulta necessariamente de uma nova 
forma escrita, neste caso, possível 
pelas diferentes oportunidades que os 
novos instrumentos tecnológicos trou-
xeram. Esta forma diversa de escrita 
veio desestabilizar a clássica relação 
autor/leitor e criar um novo modelo de 
leitura, no qual «the work is now rea-
lized exclusively in an act of reading, 
and in each single one of these acts 
it assumes a different form […]» (Ma-
chado, 1997: 260). De facto, ao leitor 
da hiperficção é atribuída uma função 
de co-produtor e um papel exclusivo e 
original na co-autoria do texto. 

Até ao aparecimento do hipertexto 
(termo cunhado por Theodore Nelson, 
em 1965)1, a relação autor/leitor per-
maneceu, essencialmente, imutável, 
presumindo-se que o primeiro escrevia 
uma obra cuja mensagem seria, à 
partida, por ele construída e a função 
do leitor seria a de ler o texto, num 
processo de leitura linear e subs-
tancialmente passivo. Perante este 
quadro, a distância entre autor e leitor 
era grande e desigual a relação que se 
estabelecia: Printing tended to magnify 

the distance between the author and 
the reader, as the author became a 
monumental figure, the reader only a 
visitor in the author’s cathedral. (Bolter, 
1991: 3). Simultaneamente, supunha-
se a existência de uma transparência e 
estabilidade no significado dos textos 
que permitiam ao leitor decifrar as in-
tenções do autor. Nesta perspectiva, o 
leitor definia-se como um participante 
manipulável cuja função era contribuir 
para a produção do significado do 
texto que o autor escrevera. 

Mesmo quando se interpelava, 
directamente, o leitor, reconhecendo-
-lhe o seu papel fundamental, como 
acontecia, por exemplo, em algumas 
das obras literárias do período literário 
Romântico, cabia sempre ao autor-ma-
estro controlar a sequencialidade como 
o mecanismo que norteava a leitura. 

Na vastíssima obra de Camilo 
Castelo Branco são vários os exemplos 
deste posicionamento preponderante 
do autor na construção do texto, mes-
mo quando este está humildemente 
seguro da função essencial do «leitor 
previsto». Vejamos o seguinte excerto 
das Vinte Horas de Liteira (1864), exem-
plarmente ilustrativo do protocolo de 
leitura do século XIX:

[...] a mola real dos romances enge-
nhosos está a quebrar do mal uso que 
lhe dão os dramaturgos e novelistas. 
Alguns cuidam que surpreendem o 
leitor e envidam toda a sua habilidade 
em torcerem o contexto natural dos 
sucessos para se deliciarem na vaida-
de de porem o leitor em espanto. Ora o 
leitor, usado nesta coisa de romances, 
é que é muito capaz de surpreender 
o autor, chegando-se ao ouvido dos 
personagens encapotados até aos 
olhos, para lhes dizer quem são, donde 
vêm, onde vão, e o fim que o autor 
lhes prepara. Com estes leitores assim 
previstos, o mais acertado e modesto 
é a gente ser sincera. Nada de negaças 
vãs e ridículas à sua credulidade, que 
o mesmo é ofendê-los e humilhá-los 
(Branco, [1864] 1997: 65).

É com explícito desagrado que Ca-
milo Castelo Branco acusa alguns dos 
seus parceiros de escrita de abusarem 
de artifícios literários para «torcerem 
o contexto natural dos sucessos» 
de forma a surpreenderem, a todo o 
custo, o leitor. Leitor a quem Camilo 
reconhece perspicácia e inteligência, 
considerando, por essa razão, inúteis 
os mecanismos que violem a linearida-
de natural do texto. 
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Arrisquemo-nos agora a imaginar 
um exercício improvável: se o autor 
de Vinte Horas de Liteira lesse uma 
hiperficção - um texto literário escrito 
propositadamente para o computador2  
- onde o «contexto natural dos suces-
sos» é apresentado de forma não se-
quencial, não hierárquica e multilinear 
e, frequentemente, surpreende o leitor 
pela heterogeneidade do espaço, pela 
metamorfose e mobilidade do centro 
da narrativa e pela multiplicidade de 
ligações3 , provavelmente, apelá-la-ia 
de uma «habilidade» que ultrapassa 
a capacidade de ser surpreendido 
mesmo do «leitor [mais] previsto», 
ao romper, drasticamente, com a 
natureza predominantemente linear 
do texto impresso e com os preceitos 
aplicados nos textos literários (mesmo 
quando se introduzem artifícios como 
a analapse ou a prolepse). 

Na realidade, tradicionalmente, 
a informação sempre se organi-
zou sequencialmente. Mesmo que, 
pontualmente, essa sequencialidade 
seja quebrada por certos elementos 
«[…]como las notas a pie de página o 
las referencias bibliográficas.»(Macha
do, 1997: 249), a técnica era linear, ou 
seja, o texto definia um percurso a ser 
percorrido pelo leitor. 

Todavia, tal como lembra Jay David 
Bolter, o leitor já controlava o texto, ao 
escolher o ritmo a que lia e as páginas 
que optava por ignorar (1991:108). 

Também a fragmentação e a ausên-
cia de princípio, centro e fim não são 
uma novidade da hiperficção, uma vez 
que já caracterizavam a literatura de 
tradição oral: In traditional oral litera-
ture the singers organize and link story 
fragments into a permanently movable 
whole that has neither a beginning nor 
an ending in the classical sense, and 
the text itself is subject to perpetual 
changes.(Mihajlovic, 1998). 

Assim, confirma-se a existência de 
exemplos de desafio à linearidade e à 
sequencialidade hierárquica próprias 
do paradigma convencional do texto 
literário, anteriores às hiperficções. 
Porém, estas últimas têm como traço 

distintivo o facto de não poderem ser 
impressas. 

Em comparação com o modelo 
linear do texto, o hipertexto não tem 
um princípio, nem um centro, nem um 
fim definidos, apresenta uma sequên-
cia muito flexível e pode ser definido 
da seguinte forma: […] non-sequential 
writing-text that branches and allows 
choices to the reader, best read at an 
interactive screen. As populary concei-
ved, this is a series of chunks con-
nected by links which offer the reader 
different pathways. (Theodore Nelson, 
1967, citado por Vaz, 2002: 33). 

Cerca de trinta anos depois, em 
Cyberspace Textuality, Marie-Laure 
Ryan define hipertexto como um: Text 
broken into fragments (“lexias”, “tex-
trons”) and stored in a network whose 
nodes are connected by electronic 
links. A fragment typically contains a 
number of different links, offering the 
reader a choice of directions to follow. 
By letting readers determine their 
own paths of navigation through the 
database, hypertext promotes what is 
customarily regarded as a non-linear 
mode of reading. (Ryan, 1999: 6-7).

De acordo com estas definições 
de hipertexto, a leitura hipertextual 
pressupõe que o leitor escolha o seu 
próprio rumo (daí o uso recorrente das 
metáforas de labirinto e navegação) 
de entre as múltiplas combinações 
possíveis de blocos de conteúdos e 
decida onde quer começar e terminar 
a leitura, podendo retomá-la no ponto 
onde a deixou ou a partir de um outro 
mais adiante. 

Com o hipertexto, concretiza-se 
uma inversão dos papéis da relação 
autor/leitor, onde o segundo recupera 
(dos tempos primordiais da narrativa 
oral) o seu papel de co-criador, ou 
seja, um papel muito mais operativo, 
no sentido em que o hipertexto só se 
realiza plena e exclusivamente no acto 
de leitura (Machado,1997: 261). 

Quando se iniciou a leitura dos 
textos teóricos do hipertexto, uma 
das narrativas que surgiu, natural e 
automaticamente, como exemplo de 

uma proto-hiperficção foi O Castelo 
dos Destinos Cruzados de Italo Calvino, 
publicado, pela primeira vez, em 19694.  
Em primeiro lugar, porque este texto, 
tal como o hipertexto, resulta de uma 
construção a partir de segmentos 
(“lexias”) disponíveis (cartas de um 
baralho de tarot) e em segundo lugar 
porque, tal como o próprio autor nos 
diz, na Nota apresentada no final do li-
vro: «[...]o significado de cada uma das 
lâminas depende do lugar que ocupa 
na sucessão de cartas que a precedem 
e se lhe seguem.» (Calvino [1973] 1977: 
122.) Sobre o processo de construção 
deste livro, Italo Calvino diz ainda:
Apliquei-me sobretudo a observar 
os tarots com atenção, com olhos de 
quem não sabe aquilo que sejam, e a 
colher neles sugestões e associações, 
a interpretá-los segundo uma icono-
logia imaginária. [...] Quando as cartas 
alinhadas ao acaso me davam uma 
história em que eu reconhecia um sen-
tido, punha-me a escrevê-la; acumulei 
assim bastante material. (Ibidem).

Na realidade, esta descrição do 
processo de construção d’O Castelo 
dos Destinos Cruzados partilha seme-
lhanças com o processo que o leitor 
hipertextual tem de desenvolver. Isto 
é, também o significado da hiper-
ficção (que se lê e que se constrói) 
vai ganhando forma a partir de uma 
operação combinatória de leitura de 
múltiplos segmentos que se sucedem 
através das ligações seleccionadas; 
também o acaso está presente, uma 
vez que o leitor não sabe o que a 
próxima ligação lhe traz e também se 
“colhem” sugestões e associações 
de forma a construir o significado do 
texto. Para além do mais, em O Castelo 
dos Destinos Cruzados, o leitor, para-
lelamente à leitura, tem de interpretar 
as cartas de tarot que foram colocadas 
ao longo de cada uma das histórias.

De facto, o leitor hipertextual 
parece desempenhar as tarefas de um 
operário que, a partir dos materiais 
disponíveis, constrói a sua própria es-
trutura textual. E para o fazer tem de, 
tal como afirma Italo Calvino: «colher 
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neles sugestões e associações» de 
forma a preencher os «espaços em 
branco».(cf. Iser, [1978] 1991). Só assim 
constrói uma coerência, mesmo que 
tal se apresente como uma tarefa difí-
cil: «Por diversas vezes, e por períodos 
mais ou menos longos, [...] penetrei 
neste labirinto que me absorvia por 
completo.» (Calvino, [1973] 1977: 124). 
Percorrer as múltiplas possibilidades 
de percursos do labirinto e a partir 
desta multiplicidade construir um 
significado exige, na verdade, um leitor 
activo e cooperante disposto a tomar 
«iniciativas interpretativas» (Eco, [1979] 
1986: 37). 

Mas, pode suceder que, tal como 
Italo Calvino ao construir as narrativas 
d’O Castelo dos Destinos Cruzados, o 
leitor hipertextual se sinta desorien-
tado, ansioso ou saturado quando, ao 
percorrer os percursos labirínticos do 
hipertexto encontra becos sem saída, 
é forçado a escolhas que nem sempre 
entende: A certa altura fui possuído 
por uma sensação de enfado devida 
ao prolongado contacto com aquele 
repertório iconográfico medievo-renas-
centista, que obrigava o meu discurso 
a evoluir segundo determinados carris. 
(Calvino, [1973] 1977: 125).  

É fácil adivinhar que o leitor hi-
pertextual se sinta, frequentemente, 
perdido e desista de tentar construir 
o sentido dos segmentos da narrativa 
que vai abrindo, já que não encontra a 
linearidade hierarquicamente definida 
que, nos modelos tradicionais de leitu-
ra, lhe dá segurança: Leer hipertextos 
supone una ruptura com la forma 
habitual de enfrentarse a la lectura de 
textos. [...]. Enfrentando a la pantalla 
del ordenador, el lector habitual del 
libro impreso siente, cuanto menos, 
cierto desasosiego, pues no ve ni el 
principio ni el final, ni lo puede abarcar 
en su lectura. (Dotras, 1997: 333).

Para diminuir os impactos des-
ta ruptura como, por exemplo, a 
sensação da ausência de centro, 
parece imprescindível que o recém-
leitor-hipertextual se liberte das 
convenções da leitura do tradicional 

texto impresso e adopte as novas 
estratégias de leitura. Há que suspen-
der o modo como foi ensinado a ler; 
não esperando encontrar um texto 
que inclua um narrador, um enredo e 
personagens, apresentados linear-
mente numa progressão unitária. Na 
realidade, até à chegada do hipertexto, 
o leitor assumia que a peça-chave na 
construção da estrutura linear do texto 
era o escritor, e que a si lhe competia 
interpretar os significados pré-criados 
pelo autor. Esta posição pode derivar 
da evidente dedução de que mesmo 
após a leitura de um texto, este perma-
necia exactamente igual (no sentido de 
que o leitor não podia modificar o que 
estava impresso). 

Neste processo de reeducação, 
o leitor tem, ainda, de abandonar a 
willing suspension of disbelief que 
até aqui era entendida como parte do 
processo de leitura do texto impres-
so. A willing suspension of disbe-
lief, segundo Coleridge, pressupõe 
tanto uma participação do receptor 
do trabalho literário, como do próprio 
trabalho literário, cuja sequência linear 
organizada hierarquicamente manti-
nha o leitor imerso no mundo ficcional 
criado pelo autor. (s.v. «Illusion», 
Shipley, 1943: 152).Ora, no hipertex-
to a willing suspension of disbelief é 
quebrada quer pelas características 
da leitura hipertextual (a escolha de 
entre múltiplas ligações/percursos ou 
a surpresa que perturba a produção 
de significado e coerência), quer pelo 
próprio meio onde esta se apresenta 
(as deficiências de resolução do ecrã e 
a utilização do rato que pode interrom-
per a concentração). A imersão total 
do leitor na narrativa pode ainda ser 
contrariada pelo carácter problemático 
ou arbitrário da escolha da ligação exi-
gida ao leitor: [...] the choice of which 
link to pursue becomes either proble-
matic or arbitrary, since either I must 
spend time attempting to reflect on the 
relationships between the current text 
and the one I have just left (but this 
places heavy demands on memory if 
the previous text is now off-screen), 

or I accept that the present text is no 
more meaningful than any other text to 
which I might have moved, so that the 
quality of attention I give to it is likely to 
be reduced. (Miall, 1999).

De facto, o tempo exigido para re-
flectir sobre o que se leu num determi-
nado ecrã em relação àquele que ficou 
para trás, juntamente com o trabalho 
de memória que se revela recorrente e 
difícil, podem dificultar a recepção do 
hipertexto. Assim, sucede que o leitor 
hipertextual, paradoxalmente, dispersa 
secções de texto em vez de as unir (cf. 
Landow, 1994: 65).  

Estas características apresenta-
das quer por Miall, quer por Landow 
- como perturbadoras específicas 
do processo de leitura hipertextual 
- estão também presentes no processo 
de leitura do texto impresso (porém, 
com impactos mais reduzidos dada a 
sua estrutura linear e hierárquica), no 
qual o leitor faz igualmente inferências 
constantes sobre o que lê de modo a 
evitar a ausência de sentido e socorre-
se da memória de forma a construir o 
significado do texto.  

Na realidade, há semelhanças em 
ambos os processos de leitura, para 
além de que a ideia de criar associa-
ções entre as partes distintas de uma 
informação não é de todo uma novida-
de, o leitor já a encontra nas notas de 
rodapé, nas referências bibliográficas, 
nas referências cruzadas de documen-
tos escritos, nas enciclopédias e nos 
dicionários (cf. Cuadrado,1997: 252). 
Porém, em todas estas situações «[...] 
las características físicas del papel li-
mitan la possibilidad de crear sistemas 
multidimensionales.» (Ibidem) e não 
acarretam consequências novas para 
os leitores.

Para além disso, o que constitui 
uma novidade é o facto do hiper-
texto permitir, por contraste com a 
constância do texto impresso, tantos 
percursos de leitura quantos forem 
concebidos num processo contínuo de 
múltiplas combinações controlado pelo 
leitor: A hypermedia document never 
expresses a concept in the sense of a 
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truth proceeding from a line of reaso-
ning; it opens up to the full experience 
of thought and imagination, as a living 
process in a state of ceaseless modifi-
cation [...]. (Machado,1997: 262).  

De facto, no processo de constru-
ção do leitor hipertextual, o desejo de 
apreciar a viagem tem de se sobre-
por ao desejo de chegar ao destino 
dessa viagem (Ibid.: 260-261). Se numa 
estrutura linear, o leitor seguia da 
primeira até à última página de forma 
a acompanhar os acontecimentos que 
culminariam no final, numa estrutura 
multilinear, o leitor tem de libertar-se 
da vontade de seguir todas as ligações, 
ou seja, tem de desistir de ler tudo e 
apreciar aquilo que as suas escolhas 
foram construindo. Se o leitor entender 
o processo da leitura hipertextual 
como um jogo diferente daquele que 
lhe é familiar, no qual novas regras têm 
de ser aplicadas, é menos provável 
que se sinta perdido e comece, mes-
mo, a concretizar a oportunidade de 
autoria partilhada.  

Na realidade, na leitura hipertextu-
al, o leitor assume um papel imprescin-
dível na construção do texto, atribuin-
do-se-lhe uma dupla tarefa: a de leitor 
e a de co-autor que, na criação neo-
logística de Landow, é definida como 
wreader (Landow, 1994: 9,14) - uma 
atribuição que reconhece a complexi-
dade do seu papel na construção final 
do hipertexto. 

Não obstante a relevância do apare-
cimento do wreader, revelador de um 
poder criador do acto de leitura, David 
S. Miall refere que o hipertexto (por 
inerência ao espaço onde se apre-
senta) coloca mais limitações do que 
o texto impresso convencional tanto 
ao leitor como ao autor, uma vez que: 
The infinite possibilities of response by 
each reader are limited to the few links 
prepared by the hypertext designer. 
The possibilities for the writer are also 
constrained. (Miall, 1999).

Apesar destas limitações impostas 
pelo hipertexto quer ao leitor quer ao 
autor, há, com o hipertexto, uma mu-
dança no sentido do reconhecimento 

da função do leitor, já anunciada, como 
se referiu no início deste artigo, pelos 
teóricos da estética da recepção (Hans 
Robert Jauss, Wolfgang Iser, entre 
outros) para quem os actos de leitura 
são actos de criação e expressões 
de liberdade, dado que pressupõem 
interpretações diferentes. 

Na verdade, muitas das caracterís-
ticas da escrita e da leitura hipertex-
tuais já haviam sido anunciadas, antes 
mesmo de Ted Nelson ter cunhado o 
termo «hipertexto» e, consequente-
mente, definido o modelo de leitura 
hipertextual. 

Na história da teoria literária, até ao 
início do século XX, há uma preocupa-
ção exclusiva com o texto, da qual é 
exemplo o movimento da Nova Crítica 
norte-americana, todavia, a partir 
de 1960 começou a considerar-se a 
função do leitor na construção do 
significado do texto.

Porém, já em 1931, o fenomenolo-
gista polaco Roman Ingarden publicara 
The Literary Work of Art onde defende-
ra que os textos literários são um todo 
orgânico, cabendo ao leitor a impor-
tante função de preencher aquilo que 
está implícito de forma a completar 
a harmonia do trabalho literário. Para 
Ingarden, o texto vem equipado com 
«pontos de indeterminação», cabendo 
ao leitor concretizá-los correctamente 
(Ingarden, [1931] 1965: 363-389).

À semelhança de Ingarden, Wol-
fgang Iser constrói, cerca de quatro 
décadas mais tarde, em 1974, uma 
proposta fenomenológica do processo 
de leitura apresentado-o como uma 
interacção entre o texto e a imagina-
ção do leitor. De acordo com Iser, os 
textos literários transformam a leitura 
num processo criativo, no qual o leitor 
preenche, com a sua imaginação, os 
vazios («gaps») do texto. A partir deste 
processo, a que Iser chamou «consis-
tency-building», cria-se uma dimen-
são virtual, ou seja, uma realização 
(entre várias possíveis) do texto, já 
que cada leitor preenche os vazios à 
sua maneira. Na realidade, Iser refere 
que o sentido que um leitor atribui 

a um texto literário, apesar de, em 
determinados limites, ser imposto pelo 
próprio texto (tal como acontece no 
hipertexto, onde as ligações já estão 
pré-definidas), varia de leitor para 
leitor: «In the same way, two people 
gazing at the night sky may be both 
looking at the same collection of stars, 
but one will see the image of a plough, 
and the other will make out a dipper. 
The “stars” in a literary text are fixed; 
the lines that join them are variable.» 
(Iser,[1974]1978: 282).

Também no hipertexto, as ligações 
pelas quais se pode optar estão fixas; 
as escolhas de cada leitor é que vão 
estabelecer a diferença. Mais: são 
estas escolhas que vão concretizá-lo.

De facto, a teoria fenomenológica 
da arte literária dá ênfase não só ao 

estudo do próprio texto mas também 
às acções envolvidas na resposta a 
esse texto. Assim, de acordo com 
Wolfgang Iser, o trabalho literário tem 
dois pólos: o artístico e o estético. 
O primeiro é o texto do autor e o 
segundo é a realização feita pelo leitor. 
O significado do texto situa-se algures 
entre estes dois pólos: 

[...] we may conclude that the 
literary work has two poles, which we 
might call the artistic and the aesthetic: 
the artistic pole is the author’s text, 
and the aesthetic is the realization 
accomplished by the reader. In view 
of this polarity, it is clear that the work 
itself cannot be identical with the text 
or with its actualisation but must be si-
tuated somewhere between the two. It 
must inevitably be virtual in character, 
as it cannot be reduced to the reality of 
the text or to the subjectivity of the re-
ader. (Iser, s.d.: 106. Sublinhado meu).  

Esta definição da realização do tra-
balho literário já transporta a definição 
de hipertexto que se concretiza num 
plano virtual, através de uma «leitura 
fanstasmática» (Mourão, 2001: 18), e 
que não se pode reduzir nem ao con-
junto de segmentos ligados por nós, 
nem à subjectividade do leitor, mas 
sim ao resultado de uma interacção 
recíproca. 
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A perspectiva de Iser remete-nos 
para os pressupostos teóricos de um 
dos pensadores do hipertexto: Espen 
J. Aarseth, que apresenta as categorias 
de escritões e textões. No rasto de 
Iser, Aarseth acredita que paralela-
mente às linhas existentes no texto 
(textões), existem as linhas que são 
apercebidas pelo leitor (escritões), 
sendo que estas não são necessaria-
mente iguais de leitor para leitor
(cf. Aarseth, 1997: 62).

Ao distinguir entre «textos escre-
víveis», nos quais o leitor tem de ser 
produtor/autor e «textos legíveis» que 
pressupõem um leitor/consumidor 
passivo, o pós-estruturalista Roland 
Barthes antecipou, igualmente, a rela-
ção interactiva entre o leitor hipertex-
tual e o texto: [...] o texto escrevível so-
mos nós ao escrever, antes que o jogo 
infinito do mundo (o mundo como jogo) 
seja atravessado, cortado, interrompi-
do, plastificado por qualquer sistema 
singular (Ideologia, Género, Crítica) que 
reprima a pluralidade das entradas, 
a abertura das redes, o infinito das 
linguagens. O escrevível é o romanes-
co sem o romance, a poesia sem o 
poema, o ensaio sem a dissertação, a 
escrita sem o estilo, a produção sem 
o produto, a estruturação sem a es-
trutura. Mas, e os textos legíveis? São 
produtos (e não produções) e formam 
a grande massa da nossa literatura. 
(Barthes,[1970]1999:12. Bold meu).

Roland Barthes vai ainda mais longe 
no prenúncio do hipertexto quando 
afirma: Neste texto ideal, as redes 
são múltiplas e jogam entre si sem 
que nenhuma delas possa encobrir as 
outras; esse texto é uma galáxia de 
significantes e não uma estrutura de 
significados; não há um começo: ele é 
reversível; acedemos ao texto por vá-
rias entradas sem que nenhuma delas 
seja considerada principal; os códigos 
que ele mobiliza perfilam-se a perder 
de vista, são indecidíveis (o sentido 
nunca é aí submetido a um princípio de 
decisão, a não ser por uma jogada de 
sorte); os sistemas de sentido podem 
apoderar-se desse texto inteiramente 

plural, mas o seu número nunca é 
fechado, tendo por medida o infinito da 
linguagem. (Ibid., p.13. Bold meu).

Apesar de se saber que este excer-
to é posterior à criação de Ted Nelson, 
de acordo com o que nele se lê, poder-
se-ia concluir que o hipertexto é a 
evolução natural da literatura.  

De facto, no final da década de 1960 
e início de 1970, o pós-estruturalismo 
e a desconstrução (nome atribuído ao 
pós-estruturalismo do filósofo francês 
Jacques Derrida) definiam que os tex-
tos literários geravam significados in-
finitos e que a interpretação pertencia 
ao leitor. Recorde-se o artigo «Death of 
the Author» de Barthes, de 1968, onde 
já se lia que «the birth of the reader 
must be at the cost of the death of the 
Author» (Barthes, [1968]1998: 167-172).

E tal como Barthes antecipou a rela-
ção interactiva entre o leitor e o texto, 
Derrida ao desconstruir a estabilidade 
do significado das palavras, afirmando 
que este é o produto da diferença, ou 
seja, que cada palavra está contamina-
da pelo significado de outras palavras 
e como tal estas nunca são estáveis 
nem estão fixas no tempo, desafiou o 
logocentrismo e, consequentemente, a 
autoridade da palavra e a possibilidade 
de significados definitivos. A leitura 
descontrucionista desmonta as tentati-
vas de criação de significados estáveis, 
desmonta os seus centros, instau-
rando a multiplicidade e a dispersão 
dos centros. Assim, um texto nunca 
é considerado fechado: não há um 
significado final, o texto permanece um 
campo de possibilidades (cf.Bertens, 
2001:122-138).

Navega-se e percorre-se uma 
estrutura labiríntica porque há uma 
ausência de centro. É o leitor quem 
estabelece o centro e constrói (lê) o 
seu hipertexto. Trata-se, poder-se-á 
dizer, de uma autoria-partilhada, uma 
vez que é o leitor hipertextual quem 
decide a direcção a tomar e reorienta 
a estrutura rizomática (estrutura de 
hierarquias provisórias, heterogénea e 
múltipla).

Aliás, a criatividade na leitura hiper-

textual reside, fundamentalmente, 
na escolha dos percursos (indetermi-
nados e múltiplos) e no jogo de cons-
trução de um significado entre eles, 
de forma a produzir um sentido para 
as várias narrativas que constituem o 
hipertexto.

Também o romance modernista As 
Ondas de Virginia Woolf, publicado, 
pela primeira vez, em 1931, apesar de 
se apresentar como uma sequência de 
nove capítulos, antecipa algumas das 
características do hipertexto, nomea-
damente, a fluidez e a multiplicidade. 
A fluidez na forma como as suas seis 
personagens constroem os percursos 
das suas memórias, e a multiplicidade 
na polifonia de monólogos interiores.

Aqui, tal como no hipertexto, o 
leitor tem de preencher os espaços em 
branco, ao divagar, permanentemente, 
pelos percursos construídos pelos 
monólogos interiores que facilmente o 
conduzirão a um aparente caos, já que, 
por vezes, não se sabe qual a perso-
nagem que pensa/fala: «The subject is 
neither “this” nor “that”. Its true “site” 
is the very dialectic between dissemi-
nation and reconstruction” or between 
“dispersal and reassembly”.» (Lucenti, 
1998).

Apesar de se poder considerar As 
Ondas um exemplo de proto-hiperfic-
ção, pelas características que apresen-
ta, definidas, em parte, pela técnica 
narrativa da corrente de consciência, 
há quem afirme que há diferenças 
substanciais entre a leitura do texto 
impresso em livro e a do hipertexto, 
referindo que na leitura do primeiro o 
leitor tem de usar a imaginação para 
preencher os vazios do texto, e no 
hipertexto os vazios a serem pre-
enchidos são já, eles mesmos, uma 
característica do hipertexto que os 
leitores esperam ser múltiplo, não-line-
ar, fluido, e incoerente: «Their gaps are 
conventions of their form. Hiperfiction 
readers expect multiple, ephemeral 
narrative and a lack of coherence and 
consistency.» (Miller, 2001). 

Ora, em 1931, os leitores e críticos 
de As Ondas, não conhecedores 
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destas convenções, depararam-se 
com um trabalho de construção do 
significado a partir da associação dos 
diversos fragmentos memorialistas 
que liam. Virginia Woolf construiu uma 
narrativa onde permanentemente se 
salta de uma recordação para outra. 
Como por exemplo:

The truth is that I need the stimulus 
of other people. Alone, over my dead 
fire, I tend to see the thin places in 
my own stories. The real novelist, the 
perfectly simple human being, could 
go on, indefinitely, imagining. He would 
not integrate, as I do. He would not 
have this devastating sense of grey 
ashes in a burnt-out grate. Some blind 
flaps in my eyes. Everything becomes 
impervious. I cease to invent.(Woolf, 
[1931] 1992 :51).

Logo na linha a seguir e abrindo 
novamente aspas, Virginia Woolf 
escreve: Let me recollect. It has been 
on the whole a good day. The drop 
that forms on the roof of the soul in 
the evening is round, many-coloured. 
There was the morning, fine; there 
was the afternoon, walking. I like 
views of spires across grey fields. I like 
glimpses between people’s shoulders. 
Things kept popping into my head. I 
was imaginative, subtle. After dinner, 
I was dramatic. I put into concrete 
form many things that we had dimly 
observed about our common friends. 
I made my transitions easily. But now 
let me ask myself the final question, as 
I sit over this grey fire, with its naked 
promontories of black coal, which of 
these people am I? I depends so much 
upon the room.[…] Na so to bed. 
(Ibid.: 51-52).

Após este longo monólogo de 
Bernard, do qual se transcreve apenas 
uma pequena parte, lemos, logo a 
seguir, o de Neville:

In a world which contains the 
present moment,” said Neville, “why 
discriminate? Nothing should be na-
med lest by so doing we change it. Let 
it exist, this bank, this beauty, and I, for 
one instant, steeped in pleasure. The 
sun is hot. I see the river. I see trees 

specked and burnt in the autumn sun-
light. Boats float past, through the red, 
through the green.[...] (Ibid.: 52).

Após este solilóquio seguem-se 
outros de outras personagens ao 
longo de mais de duzentas páginas. E 
o discurso memorialista do percurso 
de seis vidas oferece uma leitura não 
sequencial, onde seis vozes diva-
gam ao ritmo das suas recordações: 
«Virgínia abdicou de uma trama que 
atravessa todo o livro e em que todas 
as coisas se desenrolam umas a partir 
das outras. Esquematizou o monólogo 
de seis pessoas – três homens e três 
mulheres – entre si e uns contra os 
outros.» (Waldmann, 2001: 123). 

Na verdade em As Ondas, a leitura 
pode não ser sequencial. Apesar das 
suas páginas ordenadas, o leitor pode 
saltar as que desejar e ler mais uma 
das recordações destas personagens 
sem que isso afecte o processo de 
construção de um significado. Porque 
mesmo que leia as páginas respeitando 
a sua numeração, as múltiplas recorda-
ções atribuídas às seis vozes forçam, 
de qualquer maneira, o leitor a um 
permanentemente questionamento.

De facto, este texto dá primazia ao 
código da lógica não linear, induzindo 
o leitor a efectuar, mentalmente, liga-
ções e mantendo o processo dinâmico 
de leitura-escrita. Ao mesmo nível 
que na hiperficção, onde a estrutura 
se apresenta com um carácter móvel 
e onde o texto renasce a cada ligação 
que se faz, em As Ondas é possível 
concretizar a fluidez e a multiplicidade 
características da hiperficção, uma 
vez que se pode assistir ao abandono 
da ordenação que foi imposta às suas 
páginas e à possibilidade de associa-
ções múltiplas e, consequentemente, 
à singularidade das interpretações 
resultantes das associações possíveis.

Em reacção ao carácter fragmen-
tado desta obra, um dos críticos 
literários da época escreveu que esta 
seria uma «[…]story-full of scattered 
and fragmentary forms.» (Fortnightly 
Review, Novembro 1931). E um outro 
afirmou que: «The Waves.. . . is style 

and very little more. . .[…]» (Herrick, 5 
Dezembro 1931).   

Pela desfamiliarização com as 
potencialidades de uma hiperficção, ou 
no caso concreto de As Ondas, de um 
romance onde o leitor tem de deambu-
lar por entre um labirinto de emoções 
e memórias de múltiplas vozes e a par-
tir daí construir um significado, a crítica 
dos anos 30 não foi, de um modo geral, 
muito favorável ao romance de Virgínia 
Woolf. Antecipando alguns dos poten-
ciais problemas da leitura hipertextual 
– o recurso constante à memória e 
a sensação de se estar perdido ou 
mesmo saturado por não se conseguir 
encontrar um fio narrativo e por essa 
razão perder o interesse – um dos 
críticos literários afirmou: 

The book itself is not very interes-
ting to read. Partly this may be because 
all the six characters whose thoughts 
are communicated to us seem to think 
in the same tone, so that it is hard to 
remember which of them is which. . 
. the incessant chanting effect grows 
monotonous, and I found my attention 
distracted or exhausted as I read.[…]. 
(Swinnerton, 9 Outubro 1931).

Pode-se agora recordar o que diz 
John Miller sobre as dificuldades da 
leitura hipertextual. Na opinião deste 
teórico, no processo de leitura de um 
livro impresso cabe ao leitor fazer as 
perguntas sobre o texto que está a ler 
e escolher o modo e quando fazê-        
-las; no hipertexto o leitor é forçado 
a fazer as escolhas em determina-
dos momentos, vendo, deste modo, 
limitado o seu poder de interrogação: 
«By forcing them [leitores] to make 
choices at certain points in the reading 
process, hyperfictions may discourage 
or distract readers from locating gaps 
of their own and thus interacting with 
the text to make meaning.» (Miller, 
2001). Este autor afirma, ainda, que 
muitas das vezes o leitor em vez de 
tentar preencher os espaços para criar 
a coerência que não lhe é apresen-
tada, rapidamente opta por clicar no 
rato e mudar para outro segmento de 
palavras no ecrã.

38 39 dos algarves



  Depois desta visão pessimista 
em relação ao processo de leitura 
hipertextual, poder-se-á sugerir que 
John Miller se esqueceu que também 
no processo de leitura de um livro, um 
leitor pode desmotivar-se e optar por 
não preencher os espaços vazios de 
forma a construir um todo coerente e 
decidir mudar de página por exem-
plo, ou mesmo abandonar a leitura. 
Ampliando a questão do hipertexto, 
este autor acredita que os meios de 
comunicação estão a retirar o poder 
criativo da imaginação e a transformar 
os leitores em meros espectadores, 
por oposição à categoria hipertextual 
de leitor-produtor.

Isto leva-nos à primeira questão 
que se colocou no início deste artigo: 
será o modelo de leitura hipertex-
tual um novo modelo de leitura? De 
acordo com John Miller a resposta 
será afirmativa, embora apresente 
este novo modelo com características 
pouco abonatórias, acusando-o de 
não estimular nem a imaginação nem 
a reflexão. 

A resposta também será afirma-
tiva se se tiver em conta a diferença 
substancial entre o modelo de leitura 
clássico e o modelo de leitura hiper-
textual, isto é, o espaço onde ele se 
concretiza. O espaço hipertextual é 
multidimensional e topográfico, onde 
tudo funciona por proximidade ou 
vizinhança. Na realidade, o hipertex-
to, tal como é descrito nos princípios 
apresentados por Pierre Lévy, tem 
características que lhe são atribuídas 
pelo espaço no qual é construído. Por 
essa razão ele é mutável, heterogéneo, 
múltiplo, organiza-se topograficamente 
e os seus centros são móveis 

(cf.Lévy, 1990: 32). 
Na realidade, no modelo de leitura 

hipertextual, o leitor tem de escolher 
de entre as ligações que lhe vão sendo 
apresentadas e que lhe vão revelan-
do sucessivos segmentos textuais 
multilineares. Daí que se considere 
o hipertexto um texto em constante 
movimento e mutação.

Na sequência natural destas refle-

xões, uma vez que se referiu a escolha 
que os leitores fazem do percurso a 
seguir, pode-se agora avançar para 
uma outra questão: a do leitor como 
co-autor do hipertexto. 

Parece ser consensual que qual-
quer que seja o texto literário (impres-
so ou não) que se esteja a ler, se está 
permanentemente, e a convite do 
próprio texto, a tentar construir hipó-
teses sobre o significado do texto, a 
fazer conexões implícitas, a preencher 
espaços ou a confirmar suspeitas. Na 
terminologia da teoria da recepção, o 
leitor «concretiza» o trabalho literário. 
Já que sem esta participação activa e 
contínua do leitor, o texto literário seria 
apenas um conjunto de marcas pretas 
nas páginas.

Porém, o que muda quando se 
transpõem estas constatações para 
o modelo de leitura hipertextual? Ao 
contrário do texto que não é hiper-
textual, no hipertexto o leitor pode 
escolher a sequência dos segmentos 
escritos pelo autor. Assim, e à partida 
parece evidente a função do leitor 
como co-autor do hipertexto. Todavia, 
há vozes discordantes, concretamente 
Espen J. Aarseth que questiona for-
temente a realização de uma autoria 
partilhada (1997: 77-78)

Também Umberto Eco rejeita a ideia 
de co-autoria, afirmando que o hiper-
texto promete a liberdade absoluta 
ao leitor, mas só lhe dá uma ilusão de 
liberdade: «The only machinery that 
allows one to produce infinite texts 
already existed from millennia, and its 
is the alphabet […] pre-established 
sequences of words, or of page, does 
not set us free to invent anything we 
want.» (Eco, 1998). A propósito da 
autoria-partilhada, Eco afirma que 
cada leitor pode acrescentar algo ao 
texto e nesse caso a noção clássica 
de autoria desaparece, mas, diz este 
teórico, há uma diferença entre pro-
mover a actividade de produzir textos 
e a existência de textos produzidos. O 
mesmo autor diz ainda que a liberdade 
e criatividade vão sempre co-existir 
com a interpretação textual e o hiper-

texto não alterou esse facto. Para além 
do mais, acrescenta Eco, o hipertexto 
nunca será um texto para ser lido, mas 
sim um texto para ser consultado, já 
que, na sua opinião, ler num ecrã de 
computador não é o mesmo do que ler 
um livro (Ibidem). 

Apesar de vozes menos optimistas 
em relação à leitura hipertextual, neste 
novo modo de escrita, a interactivida-
de que designa a participação do leitor 
na co-criação dos textos, vem alterar 
profundamente a relação comunica-
cional entre autor-texto-leitor, pela 
anulação do carácter linear do texto 
impresso e emersão do leitor como 
peça fundamental na (re)criação do 
texto literário. Esbate-se o abismo 
entre o autor e o leitor e o «leitor 
está sempre pronto a tornar-se um 
escritor»(Benjamin, [1936] 1992: 97).

Na verdade, o hipertexto assume-
se como a construção da promessa de 
transformar os leitores em co-autores 
do textos, já que são os leitores quem 
vão escolher os seus percursos de 
leitura e assim criar um texto que pode 
ser o seu5.  

Todavia, quer a leitura do texto 
impresso quer a do hipertexto assu-
mem, inevitavelmente, a forma de uma 
cooperação entre o autor e o leitor, a 
partir da qual se constrói o significado 
do (hiper)texto. É de tal modo evidente 
o papel do leitor na construção do 
significado que dificilmente se entende 
a posição de menor destaque atribuída 
ao leitor que só com as teorias da 
estética da recepção foi afirmada. A 
verdade é que sem o leitor o texto não 
se concretizaria e o aparecimento do 
hipertexto veio confirmar isto mesmo.

Apesar de não se pretender chegar 
a nenhuma conclusão definitiva, 
terminada esta reflexão sobre a leitura 
hipertextual, parece ser possível afir-
mar que a hiperficção veio atestar o 
importante papel desempenhado pelo 
leitor na concretização da obra literá-
ria, através da criação de um modelo 
de leitura ainda mais activo do que o 
modelo de leitura clássico. E as proto-
hiperficções abriram o caminho para a 
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familiarização com este novo modelo 
de leitura. Apesar da distância tempo-
ral entre a publicação de As Ondas e o 
Castelo dos Destinos Perdidos, ambas 
as obras já preparavam o leitor para 
a multiplicidade de percursos, para 
a mobilidade do centro da narrativa, 
para uma sucessão não sequencial 
e não hierárquica dos acontecimen-
tos e para o jogo de combinações 
múltiplas a partir dos diversos blocos 
de conteúdo impressos. Nestas duas 
obras literárias, o leitor pode, tal como 
acontece quando lê uma hiperficção, 
decidir o seu próprio percurso - onde 
quer começar e onde quer continuar 
- criando, desse modo, a sua própria 
leitura pessoal e única, sem prejuízo 
nenhum para a construção de um sig-
nificado. O que em comparação com 
a leitura de uma obra que proporcione 
um modelo clássico de leitura, pode 
ser muito mais criativo e dinâmico.

Porém, perante a estranheza do 
modelo de leitura hipertextual (ou 
mesmo proto-hipertextual), o leitor 
tem de aprender a lógica da organiza-
ção do conteúdo destas obras literá-
rias. Só desse modo, poderá percorrê-
las sem se sentir frustado pela falta de 
um percurso sequencial e hierárquico. 
Na verdade, proto-hiperficções, como 
as que se apresentaram neste artigo, 

podem revelar quão flexível e dinâmico 
pode também ser um texto impresso. 
Para além de que, ao anteciparem al-
gumas das características das hiperfic-
ções, obras como as de Virginia Woolf 
e as de Italo Calvino obrigam a que se 
repense a função do leitor na eterna e 
complexa relação autor-texto-leito

1 A primeira formulação conceptual do 

hipertexto foi de Ted Nelson, cujo projecto 

Xanadu tinha como objectivo basilar (e 

muito optimista) a criação de um hipertexto 

que permitisse armazenar toda a literatura 

mundial à qual se acederia a partir de qual-

quer computador. 

2 A primeira hiperficção terá sido After-

noon: a Story de Michael Joyce, em 1990.

3 Cf. Pierre Lévy, As Tecnologias da In-

teligência, p.32, onde se descrevem os seis 

princípios que caracterizam o hipertexto.

4 O Castelo dos Destinos Cruzados 

de Italo Calvino contém um conjunto de 

histórias escritas a partir da interpretação 

de cartas de um baralho de tarot. As cartas 

são colocadas em colunas e filas que se 

interseccionam e cada uma das histórias 

é construída a partir de colunas e filas de 

cartas de tarot. O efeito é que também as 

histórias se interseccionam, e a interpreta-

ção de cada carta do tarot varia de história 

para história. 

5 A título de exemplo de uma prática 

hipertextual diferente daquelas que até aqui 

se apresentaram, referimos a peça de teatro 

T de Lempicka, da autoria de John Krizanc, 

levada a cena pelo grupo de teatro Fatias de 

Cá, no Convento de Cristo, em Tomar, em 

2003. O enredo gira em torno da visita da 

pintora polaca Tamara de Lempicka a casa 

de Gabriele d’Annunzio para lhe pintar o 

retrato. Nesta peça de teatro, o espectador 

é convidado a seleccionar as cenas a que 

deseja assistir, o que, inevitavelmente, o 

leva a perder outras que se desenrolam 

noutras salas do Convento. É uma expe-

riência diferente das habituais em teatro 

onde o espectador segue as cenas que se 

representam no palco. Para além do mais, o 

espectador da peça T de Lempicka imerge 

no mundo imaginário (uma vez que participa 

como espectador/figurante nas cenas) e 

experimenta o prazer de agir na ficção (o 

espectador escolhe seguir as personagens 

que deseja através das várias salas do Con-

vento). Ao assistir-se a T de Lempicka há, de 

facto, uma aproximação à vivência virtual, 

já que o espectador é convidado a “viver” a 

realidade do bloco narrativo pelo qual opta. 

Na realidade, nesta peça de teatro hipertex-

tual há só uma história, mas uma série de 

narrativas diferentes cuja escolha  fica ao 

critério do espectador/leitor.
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