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RESUMO 

 

A sociedade contemporânea é marcada pelo advento de novas formas de leitura e de escrita, 
pautadas pelas tecnologias em profusão no cotidiano e que dependem de conexão via internet para 
uma complexa e ilimitada coexistência em rede, a “web”. Essas tecnologias em constante 
evolução dissolveram as fronteiras do tempo e do espaço, modificando profundamente as relações 
estruturais do texto mediante a mescla inovadora de linguagens, envolvendo leitura, escrita, som, 
imagem, movimento, influenciando inclusive, as relações sociais, cada vez mais pautadas e 
dependentes dos aparatos tecnológicos, no bojo dos quais surge o “tecnotexto”, de extrema 
plasticidade e multimodalidade. Tamanha ressignificação e reconfiguração dos usos e formas de 
linguagem, particularmente a escrita, acarretou em deslocamentos relevantes e desafiadores dos 
sujeitos autor e leitor, transformando e reconstruindo constantemente a dimensão e a relação 
desses papeis na composição dos discursos e textos no âmbito da cibercultura. Diante desse 
quadro, instável e irreversível, pergunta-se: como a escola tem lidado com essas novas práticas 
de leitura e escrita e sua relação com outras linguagens, que quebram paradigmas basilares da 
cultura impressa? Os múltiplos recursos tecnológicos oferecidos na web, tão apreciados por 
jovens e adolescentes, têm tido lugar nas aulas, especialmente as de Língua Portuguesa e 
Literatura? E os professores, têm sido preparados para usar essas tecnologias e novos formatos de 
texto - hipertexto, sem simplesmente “trocar o quadro pela tela”, mas utilizando estratégias 
adequadas, fundamentadas em teorias consistentes? Tais questões buscam guarida nos trabalhos 
e pesquisas de autores como Giselle Beiguelman, Luiz Antônio Marcuschi, Antonio Carlos 
Xavier, Carla Coscarelli, Jacqueline P. Barbosa, Pierre Lévy, Roxane Rojo, Roger Chartier, dentre 
outros, com vistas a promover uma necessária reflexão sobre o papel do hipertexto e dos gêneros 
digitais no ensino de Língua Portuguesa e Literatura na contemporaneidade.  
 
Palavras-chave: Leitura e Escrita. Cibercultura. Escola. Hipertexto e Tecnotexto.  
 
 
 
Introdução 
 
 A sociedade atual, particularmente nos grandes centros urbanos, vive cada vez 

mais imersa na tecnologia, sem a qual praticamente não se concebe mais a existência 
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humana, não obstante o fato do significativo contingente que ainda se encontra excluído 

dela. Tamanha penetração perpassa todas as esferas da vida cotidiana, tendo já se 

alastrado há muito do âmbito mais profissional e técnico e invadido irreversivelmente as 

relações pessoais e interpessoais. Tais elementos também modificam as formas de 

comunicação, pensamento e uso da linguagem, numa multimodalidade que gera novos 

signos e códigos.  

Pierre Lévy salienta que “A internet tem aumentado consideravelmente nossos 

processos cognitivos individuais e coletivos, através do acesso a uma riqueza de dados 

multimídia em tempo real, multiplicando (...) nossa percepção e memória.” (LEVY, apud 

XAVIER, Antonio Carlos, 2011, p. 19). Tal observação implica no fato de que a rede tem 

ampliado e potencializado tanto a produção do conhecimento quanto as possibilidades de 

troca e interação de saberes e informações, abolindo fronteiras de tempo e de espaço, 

mediante o uso de múltiplas linguagens, que por sua vez introduzem, de maneira 

impositiva até, novas formas de leitura e de escrita.  

 Novas maneiras de significar, ver e memorizar representam um imenso desafio à 

escola, que precisa também se atualizar para acompanhar tantas e tão profundas 

mudanças. Conforme aponta Levy (2011), a internet oferece um imensurável 

armazenamento de dados, possibilitando uma conexão sem precedentes com as gerações 

anteriores, através de uma interpenetração de redes on e off line que reúne todo um 

patrimônio cultural existente. Nesse contexto, tais elementos, ressignificados e 

reinterpretados pela mediação tecnológica, constitui uma cultura híbrida, também 

chamada de cibercultura, que unindo culturas impressas e digitais, faz surgir uma outra 

configuração epistemológica, ou seja, um novo universo de leitura, e formas de produção 

e transmissão de textos, sons e imagens. (BEIGUELMAN, 2003).  

 Há alguns anos Marcuschi já alertava para a necessidade de se perceber “a 

penetração e o papel da tecnologia digital na sociedade contemporânea e as novas formas 

comunicativas aportadas (...) numa perspectiva menos tecnicista e mais sócio-histórica. 

(MARCUSCHI, 2010, p. 19). Ou seja, trata-se de uma realidade não apenas emergente, 

mas intrínseca, de forma cada vez mais consolidada e irreversível, alimentada pela 

velocidade impressionante com que os aparatos tecnológicos constantemente superam a 

si mesmos e se fazem indispensáveis, essenciais às pessoas. Diante disso, é inconcebível 

que a escola se abstenha, se omita no contexto dessa conjuntura, mesmo em face de um 

certo paradoxo ou mesmo oposição estabelecido entre os chamados “imigrantes digitais” 

(professores, que precisam se adaptar e aprender a viver e conviver com tantos 
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dispositivos) e os nativos digitais (as gerações mais novas de estudantes, que já nasceram 

no atual contexto e, portanto, o têm como natural). Mas como pode ela lidar e absorver 

os impactos provocados por esse verdadeiro processo de “digitalização da cultura”, 

segundo expressão cunhada por Lúcia Santaella (SANTAELLA, 1996), de modo a não 

somente trocar o papel pela tela, já que essas questões são muito mais complexas e 

profundas, e impõem transformações bastante radicais na própria estrutura curricular e 

pedagógica vigente? É consenso geral que o modelo de escola que ainda se pratica hoje, 

em sua maioria, já está ultrapassado e não dá conta das tantas e diferentes demandas da 

sociedade atual. Portanto, é preciso que ela busque se atualizar e tornar-se capaz de “falar 

a mesma língua” da sociedade, acompanhando essas mudanças com o protagonismo que 

lhe cabe enquanto instituição reconhecida como responsável pelo ensino e educação, com 

status de referência. Contudo, é necessário também, por outro lado, que essa mesma 

escola, na pessoa de seus professores, tenha a humildade de reconhecer que já não é mais 

a única a deter e produzir conhecimento, e que nessa questão, em particular, tenha muito 

mais a aprender do que a ensinar – os “imigrantes” com os “nativos” digitais. 

 

 

Desafios da dissolução da estabilidade na cultura híbrida (ou “cíbrida”1) 

 

 Os suportes tecnológicos e digitais colocam em xeque a própria materialidade 

textual, que até então gozava de uma certa estabilidade confortável conferida pelos 

gêneros discursivos (BAKTHIN, 1997), pois o que se observa hoje, segundo Giselle 

Beiguelman, “é o desaparecimento dos critérios que permitiam ordenar, classificar e 

distinguir (...) formatos discursivos dos textos em função de sua materialidade (...)” 

(BEIGUELMAN, 2003, p. 13). No espaço da interface diluem-se e se mesclam 

características específicas de linguagens visuais, sonoras e verbais, visto que estas 

comparecem simultaneamente, transcendendo potencialidades mais restritas, e, portanto, 

                                                           
1 Universo cognitivo fundado num grau de instabilidade tão radical que seja capaz de corromper os 
pressupostos de ordenamento e representação da cultura impressa, forçando não o seu descarte, mas a 
redefinição do que se espera da comunicação distribuída em múltiplas plataformas (...). Operações 
transgressoras que lidem com outros códigos de leitura propondo encadeamentos inusitados pela 
transformação permanente dos atributos dos dispositivos de comunicação, prontos a serem convertidos em 
outra interface, conforme a necessidade pontual de seus usuários ciborgues, interligados e prontos a operar 
dentro de sistemas inteligentes. (BEIGUELMAN, Giselle. Está chegando a cultura cíbrida. Revista Trópico, 
disponível em http://www.revistatropico.com.br/tropico/html/textos/1634,1.shl - acesso em 29/10/2016). 
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mais controláveis e estáveis dos suportes e mídias físicos, conforme aponta Chartier 

(2002).  

 É importante frisar que esse profícuo diálogo entre as mídias e seus repertórios 

pressupõe o uso de linguagens múltiplas e simultâneas, o que só se tornou viável graças 

a recursos tecnológicos cada vez mais ilimitados e surpreendentes. E é justamente nesse 

contexto, prenhe de inúmeras e praticamente imprevisíveis possibilidades que se dá uma 

verdadeira revolução nas práticas de leitura e na cultura escrita, que assumem dimensões 

e conexões antes nunca vistas.  

 De acordo com Beiguelman, esse novo “horizonte de leitura” exige que se atente 

para novos papeis e dimensões dos textos, enquanto suportes e registros da memória, em 

relação a tecnologias capazes não apenas de armazenar dados em larga escala, mas 

também de produzir conhecimentos (2003, p. 17). Um dos aspectos mais marcantes e 

desafiadores, talvez até inquietantes dessa “nova” condição consiste no fato de ela 

promover um certo deslocamento da escola e mais especificamente da figura do professor, 

conforme já apontado, pois esta passa a não ser mais o centro ou fonte exclusiva do saber, 

já que as tecnologias oferecem outras formas e fontes de acesso ao saber, propiciando sua 

própria construção, mais autônoma e livre, quase incondicional. Nesse sentido, é possível 

observar que talvez esse seja um dos pontos nevrálgicos que faz suscitar e preservar uma 

certa resistência, no mínimo desconfiança, à introdução de tecnologias e hipertextos no 

espaço “sagrado” (e nesse sentido, também arcaico) da sala de aula, já que a falta de 

controle e previsibilidade que lhe é natural gera intimidação e receio, desconforto. 

 Um dos elementos mais revolucionários nesse contexto, e que por isso mesmo 

tanto encanta, fascina, quanto assunta, intimida, é a velocidade com que dados e 

informações podem ser transmitidos. Essa integração praticamente ilimitada entre os 

usuários da rede (internet) acontece numa rapidez tão alucinante, configurando um 

contínuo processo de atualização, que mal dá tempo de se assimilar uma informação, pois 

ela é imediatamente substituída por outra, e assim, sucessivamente. Mas como lidar com 

tamanho volume de informações, como assimilá-las de modo crítico e consciente, quando 

a fluidez vertiginosa dos dados não possibilita mais um espaço temporal mínimo para 

refletir sobre eles? E, por conseguinte, como fica a construção da cidadania, do próprio 

ser, em meio a tantos “atropelos” virtuais? Quem sabe não está justamente aí o forte e 

essencial contraponto, didático e paradigmático pelo qual a escola pode e dever trazer sua 

contribuição a uma sociedade, aparentemente cada vez mais autossuficiente e 

individualista?  
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É fato posto e inescapável que a cibercultura impõe novas técnicas e suportes de 

produção de textos e práticas de escrita, conforme aponta Chartier (2002, p. 113). E cabe 

salientar também que tal mudança incide fortemente também nas práticas políticas, 

semióticas e jurídicas, ou seja, interfere profundamente nas próprias relações pessoais e 

interpessoais, já que não se concebe mais a existência dissociada da tecnologia e seus 

inúmeros e cada vez mais sofisticados aparatos. Contudo, o foco do presente artigo recai 

sobre as práticas de leitura e escrita e suas transformações conceituais, estéticas e 

simbólicas no âmbito da cibercultura, com ênfase no papel da escola e dos professores 

nesse processo. 

 

 

Novo horizonte de leitura e escrita: simples troca do papel pela tela? 

 

  Considerando uma perspectiva mais discursiva, Marcuschi define os gêneros 

textuais como “frutos de complexas relações entre um meio, um uso e a linguagem.” 

(MARCUSCHI, 2010, p. 23). Não obstante a multimodalidade linguística intrínseca ao 

contexto da rede e propiciada por recursos tecnológicos cada vez mais sofisticados e 

variados, que integram e mesclam escrita, som, imagem e movimento, entre outros 

elementos gráficos, a internet e todos os gêneros subjacentes a ela têm como base 

principal a escrita. (MARCUSCHI, 2010, p. 22). Nesse sentido, cabe observar, a partir de 

David Crystal (CRYSTAL, apud MARCUSCHI, 2010, p. 22), que no contexto da internet 

ocorre uma absorção e transformação complexa de gêneros textuais preexistentes a ela, 

bem como o surgimento de alguns realmente novos e ainda, a mistura de outros, como o 

blog, por exemplo, que parece mesclar os papeis sociais de diário pessoal, diálogo 

interpessoal, notícia e texto de opinião (como uma espécie de editorial mais informal, 

subjetivo e interativo). Essa hibridização é viabilizada pela conexão tecnológica e tem 

como eixo principal a escrita, que continua sendo essencial, ainda que abrigue, 

especialmente no âmbito das redes sociais uma espécie de “código dentro do código”, 

apelidado de “internetês”2 e alvo de grandes polêmicas, especialmente na escola e na 

                                                           
2 O “internetês” é uma linguagem simplificada e informal que surgiu no ambiente da Internet, para tornar a 
comunicação mais rápida em salas de bate papo. O problema é que com a internet cada vez mais presente 
em nosso cotidiano, os vícios de linguagem avançam em igual velocidade, e essa linguagem informal tem 
sido usada em locais pouco apropriados, como escolas, e-mail´s corporativos, propostas comerciais. Os 
defensores desta “linguagem” alegam que além de agilizar, os códigos estimulam a reflexão, aumentam o 
hábito da leitura e escrita entre os jovens. Disponível em: http://www.revistaliteraria.com.br/internetes.htm 
Data de acesso: 30/10/2016 
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mídia. O autor considera ainda que o fenômeno da internet tem mais impacto na interação 

linguística em sociedade do que propriamente no contexto tecnológico. 

 Isso posto, como pode a escola, por sua vez, reagir e mesmo apropriar-se dessas 

mudanças que já grassam de modo indelével e progressivo na sociedade, em todas as 

áreas da existência humana, e isso há algumas décadas? Não se trata de um simples 

modismo, superficial e passageiro, e, portanto, introduzir a tecnologia na sala de aula, 

trabalhar com gêneros digitais exige muito mais do que uma simples troca de suporte 

físico – o papel pela tela, a caneta pelo teclado, ou ainda, pelo touch screen, que tanto 

encanta e fascina, como tem ocorrido em algumas instituições. Isso porque, como bem 

lembra Beiguelman, “A longa história da leitura e da cultura escrita mostra que as 

revoluções nas práticas são muito mais lentas que as tecnológicas, e é suficiente lembrar 

que novas formas de ler não sucederam, imediatamente, nem foram simultâneas à 

invenção da imprensa.” (2003, p. 17). Ou seja, a despeito da fluidez e velocidade 

vertiginosa do avanço tecnológico, que torna aparelhos, programas e aplicativos obsoletos 

em questão de meses, substituindo-os por outros ainda mais rápidos, potentes e 

autossuficientes, esse processo ainda tem uma trajetória muito longa pela frente. 

 Para Beiguelman, as concepções relativas a texto e textualidades ainda estão muito 

arraigadas ao livro-objeto, à cultura material da página impressa, como elemento que 

abriga e preserva nossas representações de conhecimento, conferindo-lhes uma 

estabilidade necessária. (BEIGUELMAN, 2003, p. 18). Assim, o absoluto e ilimitado 

redimensionamento das funções e espaços de leitor e autor, trazidos pela interface, 

provoca uma quebra nessa estabilidade já consolidada, gerando incertezas e uma sensação 

de descontrole no mínimo desconfortável. No contexto de uma instituição histórica e 

culturalmente consolidada como a escola, é natural que tal condição constitua-se em 

ameaça e, por conseguinte, encontre resistência e até mesmo rejeição. Barbosa e Rojo já 

constataram que ainda hoje a escola insiste em dar preferência à cultura “culta”, ou 

clássica, enquanto arcabouço da memória, da história, arte e ciência, desconsiderando 

sumariamente a variedade de linguagens, gêneros, saberes, procedimentos, forjados e 

oriundos da cultura das massas, que circulam cada vez mais graças à tecnologia. 

(BARBOSA; ROJO, 2015, p. 135). Contudo, não basta apenas abrir as portas da escola 

para a cibercultura, mesmo porque, no que se refere aos alunos, eles já estão mais do que 

imersos nesse mundo da web; as tecnologias que constituem e permeiam amplamente os 

meios de comunicação e informação já fazem parte da vida dos mais jovens desde que 

nasceram - daí a já referida alcunha “nativos digitais”- tanto quanto dos mais velhos – os 
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chamados “imigrantes digitais”. E tudo isso traz consigo novas formas de ser, pensar, se 

relacionar, aprender... enfim, viver, tanto para estes quanto para aqueles. 

 Diante disso, é inegável a urgência de se refletir e analisar criticamente os 

currículos escolares, a fim de que possa responder a essas demandas de forma consistente 

e pertinente. É óbvio que não cabe à escola propriamente inserir o aluno na tecnologia, 

ao menos, na maioria dos casos, pois a maioria já domina os diferentes aparatos 

tecnológicos com tamanha naturalidade que quase causa inveja aos professores, em sua 

maioria ainda “imigrantes digitais”, pressionados a repensar e modificar suas estratégias 

de ensino. Mas então, o que resta à escola? O que ela ainda tem para fazer? 

 Muito. Em meio a um verdadeiro “oceano” de informações oferecidos 

constantemente por uma infinidade de sites e plataformas digitais, no qual é preciso 

aprender a “navegar” (ainda que muitos naufraguem, mesmo), a escola precisa marcar 

uma posição firme e norteadora. E como fazer isso? Através de professores bem 

preparados, embasados em teorias consistentes, atualizadas e contextualizadas, a fim de 

qualificar as vivências e experiências que os alunos já têm na internet, ensinando-os a 

refletir criticamente sobre diferentes conteúdos e repertórios, a posicionarem-se, 

construindo uma postura ética e consciente que os capacite a fazer escolhas adequadas e 

conscientes. Selecionar informações, analisar comportamentos e opiniões, avaliar a 

confiabilidade e legitimidade de fontes são elementos essenciais para uma existência e 

convivência saudável e profícua na rede. Saberes como esses não podem ser transmitidos 

tecnicamente por softwares ou em aplicativos virtuais, mas dependem de um processo 

que exige e envolve reflexão, autonomia e cidadania.  

 Barbosa e Rojo questionam, com bastante otimismo, a possibilidade de se tratar 

didaticamente os textos contemporâneos oriundos do contexto tecnológico, de natureza 

multissemiótica ou multimodal a partir da teoria de gêneros de Bakhtin, já referida aqui. 

(BARBOSA, ROJO, 2015, p. 135). Para Rojo, as diferentes linguagem, mídias e 

tecnologias que se misturam, simultaneamente, constituem-se em desafios para a teoria 

dos gêneros de discurso, mas não necessariamente em impedimento. (ROJO, 2013, p. 19).  

No entanto, o que parece configurar um certo consenso entre os estudiosos citados e 

outros é que, em termos teóricos, ainda há muito por fazer no campo da comunicação e 

interação no meio virtual (MARCUSCHI, 2010), até mesmo no sentido de se verificar e 

avaliar até que ponto as teorias que se têm hoje da leitura e da escrita dão conta dessas 

novas relações que unem em um mesmo espaço e meio as ações de ler, escrever e publicar, 

num contexto do que Beiguelman chama de “texto líquido” – que transcende o simples 
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espaço da tela e os limites perfeitamente mensuráveis da página impressa. 

(BEIGUELMAN, 2003, p. 24). 

 

 

Intersecção entre linguagens e interfaces – hipertexto e tecnotexto 

 

 O uso cada vez mais intenso e amplo das tecnologias de informação e 

comunicação – as chamadas “TICs”, tem provocado mudanças profundas e irreversíveis 

nos processos de leitura e escrita, no que se refere à aquisição, aprendizagem e prática 

social dessas competências linguísticas, especialmente no que diz respeito ao hipertexto 

on-line3, espaço que abriga um fluxo de dados contínuo e relativiza as diferenças antes 

mais definidas e estáveis, entre texto, imagem e espaço, reconfigurando, em sequência, 

as práticas de leitura e de escrita. A intersemiose das linguagens é elemento comum e 

onipresente no hipertexto, a tal ponto que a imagem e o som se transformam em um dado 

da escrita, no texto grande e virtual que é a internet, isenta da materialidade dos suportes 

convencionais de leitura (BEIGUELMAN, 2003, p. 18, 19). 

 Segundo Xavier, o hipertexto impõe maneiras diferentes de ler e, 

consequentemente, interpretar o mundo, e é preciso conhecer suas características, de 

modo que ele possa ser compreendido em sua multidimensionalidade (MARCUSCHI; 

XAVIER, 2010). 

 Os papeis de autor e leitor se mesclam e se intercambiam no contexto da 

cibercultura, num processo que Xavier (2010, p. 217) chama de “dessacralização da 

autoria”, já que na internet qualquer usuário pode registrar suas ideias e impressões, 

estabelecendo uma interação sem precedentes, livre de qualquer crivo ou restrição 

editorial.   

 A multisemiose da rede também incrementou a criação cultural contemporânea, 

graças à possibilidade de intersecção entre as diferentes linguagens e exploração de várias 

mídias simultaneamente (cinema, vídeo, texto (escrita) e áudio) e o potencial de suas 

especificidades.  

 No âmbito da cultura e da arte, a hibridização do meio dá origem a novas formas 

de literariedade, onde diferentes linguagens interagem entre si, colocando em xeque as 

                                                           
3 O hipertexto digital é um documento composto por nós conectados por vários links. Os nós são unidades 
de informação, como textos verbais ou imagens, por exemplo, e os links são conexões entre esses nós. 
(Coscarelli, 2002). 
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fronteiras e diferenças entre música, literatura e vídeo (BEIGUELMAN, 2003, p. 21-22). 

Um exemplo bastante emblemático nesse sentido é a obra Filmtext (2002)4, de Mark 

Amerika, gravada no Japão, EUA e Austrália, feita em formatos para a web, papel e Palm, 

que introduz um tipo de escrita multiforme e multiuso, denominada por Beiguelman de 

“cinescritura”.  Segundo a autora, por misturar de forma interdependente a linguagem 

escrita com um software multimídia (Flash), o trabalho de Amerika estabelece “um marco 

de uma prática escritural que se faz pela interpenetração dos formatos vernaculares e 

algorítmicos, apontando para novas interfaces de leitura”, colocando e ampliando o 

espaço de discussão sobre a poética da linguagem na medida em que atualiza, recicla e 

reconfigura formatos narrativos convencionais no contexto híbrido da Internet (p. 22). 

Beiguelman salienta ainda que esse e outros processos de interação, citados por ela na 

obra em questão, só são possíveis no meio digital, como por exemplo, o concurso de 

poesia escrita em linguagem Perl, no qual cabe aos participantes traduzir poesias para 

essa linguagem, gerando assim novos efeitos gráficos, estéticos e de sentido. (p. 23). 

 Nesse atrito e mescla entre plataformas de leitura convencional (impressa) e 

tecnológicas (digitais) coloca-se o conceito de tecnotexto5, desenvolvido pela crítica 

Katherine Hayles como “a obra literária que interroga a tecnologia de inscrição que a 

produz, mobilizando loops reflexivos entre seu mundo imaginário e o aparato material 

que incorporou essa criação como presença física, transformando-a em interface.” 

(HAYLES, Katherine, apud BEIGUELMAN, 2003, p. 30). 

  Tais incursões comunicativas e artísticas, que confrontam e ao mesmo tempo 

unem, mesclam, destroem e reconstroem diferentes plataformas e linguagens, oriundas 

do contexto mais convencional (cultura impressa), redimensionando-as e 

potencializando-as ad infinitum através da tecnologia, em constante evolução, trazem em 

seu bojo o vínculo já apontado por Freire entre o mundo da leitura e a leitura do mundo. 

No período atual, prenhe de novas disposições culturais e rico em possibilidades, isso 

implica, segundo Beiguelman (p. 31), na expansão e redirecionamento do sentido do livro 

enquanto objeto, projetando outras formas de leitura dentro das relações intrínsecas entre 

superfície e interface, arte e tecnologia.  

 

 

 

                                                           
4 AMERIKA, Mark. Filmtext. http://www.markamerika.com/filmtext/. 
5 HAYLES, N. Katherine. Writing Machines. Cambridge: MIT Press, 2002, p. 25. 
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Considerações finais 

 

Sem qualquer pretensão de trazer respostas a questões que ainda mal foram 

formuladas, esse artigo buscou suscitar reflexões no bojo de uma contemporaneidade 

completamente imersa e impregnada de tecnologia, cuja relação de dependência com esse 

objeto já se configura num estilo de vida em que o ser humano se encontra incapaz de 

sequer imaginar a ausência desses aparatos digitais.  

Nesse sentido, procurou-se situar alguns dos elementos que interferem e alteram 

as práticas de leitura e escrita e suas funções sociais, devido à intensa mediação de 

suportes tecnológicos, cujo grau de penetração influencia e mescla, inclusive, o uso da 

linguagem e as relações sociais no âmbito da cibercultura.  

Nesse ínterim, o foco em questão recaiu sobre a escola enquanto instituição 

detentora de status e legitimação consolidados enquanto responsável pelo ensino e seus 

desafios nessa nova conjuntura que se coloca de maneira indelével e arbitrário. O 

hipertexto e o tecnotexto, subprodutos da cibercultura, impõem novas formas de se 

produzir, lidar e armazenar conhecimento, bem como de ler, escrever, interagir na 

sociedade e produzir arte e cultura. Todas essas mudanças não podem ser ignoradas, 

tampouco excluídas no espaço escolar, e os professores precisam com urgência atualizar 

e ressignificar seu fazer pedagógico frente a essas demandas, sob pena de perderem seu 

protagonismo e relevância como agentes promotores da construção de uma cidadania 

crítica e responsável, tão necessária em um mundo cada vez mais individualista e 

superficial.   
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