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RESUMO 
 

 
O acesso às novas tecnologias da informação e comunicação, sobretudo a internet, 
é hoje uma ferramenta que colabora para o desenvolvimento da leitura e da escrita. 
Com a introdução da cultura digital como prática pedagógica os alunos são levados 
a utilizar a internet como suporte de conteúdos para o ensino/aprendizagem, o que 
os desafiam a ler, cada vez mais, por meio de hipertextos. Diante disso, o objetivo 
da pesquisa foi analisar o desempenho dos alunos de uma turma do 9º ano do 
Ensino Fundamental quanto à leitura em tela. Para isso, elaborou-se  uma proposta 
de intervenção que direcionasse o desenvolvimento das habilidades de leitura e 
compreensão do hipertexto no contexto digital. No campo metodológico, o trabalho 
se ancorou em uma abordagem de base qualitativa, cujo princípio gerador se 
estrutura em uma pesquisa-ação. Justificou-se este trabalho, porque ao se trazer 
para a sala de aula práticas de letramento hipertextuais, orientam-se os alunos a 
construírem competências e habilidades que serão úteis para a vida, como também 
para a formação de cidadãos críticos e, dessa forma, capazes de corresponder-se 
ao que a sociedade moderna espera. Como pressupostos teóricos, recorre-se aos 
trabalhos de Levy (1993), Xavier (2002), Coscarelli (2012), Braga (2013), Gomes 
(2011), dentre outros. Para subsidiar o trabalho de leitura foram utilizadas as 
estratégias expostas por Solé (2010). Espera-se que essa prática, também, não 
fique somente limitada ao ensino de Língua Portuguesa, mas que seja ampliado o 
trabalho com o hipertexto como uma prática para promover o letramento digital no 
contexto escolar. Como resultado, espera-se ainda, que o trabalho com o hipertexto 
possa ocupar um espaço significativo na aprendizagem dos alunos e que lhes 
permita usufruir dessa modalidade escrita sem que se percam na liberdade quanto 
aos usos dos links que levam a percursos diferenciados. Com isso, reconhece-se 
que o hipertexto tem exercido um papel de destaque na sociedade atual, tornando-
se um suporte relevante para leitores proficientes em múltiplos letramentos, inclusive 
o letramento digital. Os resultados da pesquisa demonstram que as atividades 
hipertextuais desenvolvidas em sala de aula com alunos do 9º ano constituiu uma 
excelente contribuição para o aprendizado dos alunos. Portanto, este trabalho pode 
contribuir para que a escola enxergue as ferramentas hipertextuais como um recurso 
que mostra outras possibilidades de aprendizagem e de conhecimento. 

 
 
Palavras-Chave: Letramento Digital. Hipertexto. Estratégias de Leitura. Links. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 
 

Access to new information and communication technologies, especially the internet, 
is now a tool that contributes to the development of reading and writing. With the 
introduction of digital culture as a pedagogical practice, students are led to use the 
internet as a support for teaching / learning content, which challenges them to read 
more and more through hypertexts. Therefore, our objective was to analyze the 
performance of the students of a class of the 9th grade of elementary school 
regarding reading on screen. For this, it was elaborated a proposal of intervention 
that directed the development of the abilities of reading and understanding of the 
hypertext in the digital context. In the methodological field, the work was anchored in 
a qualitative approach, whose generative principle is structured in an action research. 
It was justified this work because when you bring to the classroom hypertextual 
literacy practices, students are guided to build skills and abilities that will be useful for 
life, as well as for the formation of critical citizens and thus able to correspond to 
what the modern society expects. As theoretical assumptions, resorting to the works 
of Levy (1993), Xavier (2002), Coscarelli (2012), Braga (2013), Gomes (2011), 
among others. To support the reading work, the strategies set forth by Solé (2010) 
were used. It’s hoped that this practice, too, will not only be limited to teaching 
Portuguese, but that the work with hypertext will be expanded as a practice to 
promote digital literacy in the school context. As a result, it’s hoped that work with 
hypertext can occupy a significant space in students' learning and that allows them to 
enjoy this written modality without losing freedom in the use of links that lead to 
differentiated paths. With this, it is recognized that hypertext has played a prominent 
role in actual society becoming a relevant support for proficient readers in multiple 
literatures, including digital literacy. The results of the research demonstrate that 
hypertextual activities developed in the classroom with 9th grade students constituted 
an excellent contribution to student learning. Therefore, this work can contribute to 
the school seeing the hypertextual tools as a resource that shows other possibilities 
of learning and knowledge. 

 
 
Keywords: Digital Literacy. Hypertext. Reading Strategies. Links. 
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1 INTRODUÇÃO  
 
 
O acesso às tecnologias da informação e comunicação, sobretudo a internet, 

é hoje uma prática constante que contribui para o desenvolvimento da leitura e da 

escrita. No ensino fundamental, já não se pode conceber um processo de ensino e 

aprendizagem  que não se utilize de materiais impressos e digitais. 

Dentro desse contexto da internet, a escola cada vez mais necessita buscar 

ferramentas de apoio para acompanharem as crianças e jovens no mundo das 

tecnologias, mais, precisamente no processo de aquisição da leitura e compreensão 

da funcionalidade do hipertexto nas aulas de Língua Portuguesa. O texto digital, 

mediado pela mecânica da web, altera as estratégias de leitura desencadeando 

melhores desempenhos em termos de letramento. 

 O contexto digital se caracteriza, pois, por emergir um grande número de 

gêneros textuais que provoca impacto na linguagem e na vida social. Isso porque o 

ambiente virtual é extremamente versátil e compete em importância nas atividades 

comunicativas, ao lado do impresso, da imagem e do som.  

A leitura de hipertextos multimodais, por exemplo, requer habilidade de 

interpretar os diversos recursos visuais: ícones, cores, imagens, sons, tipos de 

letras, ao relacionar diversas linguagens, ou seja, tanto aqueles veiculados pelo 

signo linguístico verbal como o não verbal. 

Segundo Levy (1993, p. 33), o hipertexto, é, “tecnicamente, um conjunto de 

nós ligados por conexões. Os nós podem ser palavras, páginas, imagens, gráficos, 

sequências sonoras que podem eles mesmos ser hipertextos”. O aparecimento de 

textos com esse perfil requer o desenvolvimento do letramento digital embasado 

numa nova competência leitora. 

 Vale inferir, por conseguinte, que o trabalho com o hipertexto ainda é um 

desafio para a escola, uma vez que o trabalho com o texto impresso é o que impera 

nas práticas de sala de aula, sem falar que não há material didático-pedagógico que 

auxilie e oriente o trabalho do professor, quando o assunto é hipertexto. 

Geralmente, no último ano do Ensino Fundamental, a pesquisa na internet é 

frequente e é nessas atividades de pesquisa que os alunos se deparam 

constantemente com os hipertextos. No entanto, observamos, na maioria das vezes, 

que eles não leem adequadamente esses textos, não dando a devida importância 
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aos links, às imagens ou aos áudios/vídeos, ou seja, a outras informações 

essenciais ao entendimento da informação que se deseja apreender. Assim, surge a 

necessidade de descobrir como os leitores apreendem o sentido nesse novo modo 

enunciativo. 

Desse modo, escolhemos como foco desta pesquisa, embasada na área de 

concentração de Linguagens e letramento, uma turma de 9º ano do ensino 

Fundamental para estudar como ocorre a leitura no contexto digital. 

 Sendo assim, justificamos o desenvolvimento de um trabalho nas aulas de 

Língua Portuguesa com relação à prática de leitura, no qual o direcionamento 

sistematizado, por exemplo, dos tipos de hipertextos, da função retórica dos links 

como grandes operadores da continuidade de sentido do texto, terá resultados 

satisfatórios. Justificamos ainda que, ao trazermos para a sala de aula práticas de 

letramento hipertextuais, estaremos conduzindo esses alunos a construir 

competências e habilidades que serão úteis para a vida. 

Embora saibamos que os alunos nessa faixa etária (9º ano), são proficientes 

no uso de tecnologias de informação via celulares, de forma espontânea, torna-se 

um desafio trazer esse conhecimento e aplicá-lo, de forma sistemática, às aulas de 

Língua Portuguesa. Tudo isso, com o propósito de incentivá-los na leitura e escrita 

de hipertextos que apresentam múltiplas formas de informação seja palavras, 

figuras, som, imagens, cores. 

Diante desta situação nos vêm alguns questionamentos: 

 De que maneira ocorre a leitura de hipertextos por alunos do 9º ano do 

ensino Fundamental II? 

 Quais as dificuldades encontradas pelos usuários na utilização do 

hipertexto? 

 Quais as estratégias utilizadas pelos alunos durante a leitura 

hipertextual? 

 Que estratégias de intervenção podem ser aplicadas para o processo 

de letramento desses alunos através da leitura e da escrita, simultaneamente, via 

mídia eletrônica?  

Face ao exposto, objetivamos analisar o desempenho dos alunos no tocante 

à leitura de hipertextos a partir da implementação de uma proposta de intervenção.          

Temos como objetivos específicos: desenvolver proposta de intervenção voltada 
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para o uso de estratégias de leitura hipertextual; estimular a busca de informação 

sobre determinados assuntos através de usos de sons, imagens, associados aos 

textos verbais; propor a leitura e elaboração de hipertextos e avaliar o desempenho 

dos alunos após aplicação da proposta de intervenção.   

O que este trabalho sugere é, então, que tais atividades possam ser 

organizadas em hipertextos, nos quais os alunos sejam capazes de acionar links, 

imagens, vídeos, visando a mobilizar seus esquemas interpretativos e, portanto, 

contribuir para a construção de sentidos. 

Assim, cada vez mais a capacidade para criar, inovar, imaginar, questionar, 

encontrar soluções e tomar decisões com autonomia assume importância. A escola 

tem um importante papel a desempenhar ao contribuir para a formação de 

indivíduos ativos e agentes criadores de novas formas culturais de expressão e 

comunicação. 

A partir do que já foi exposto, este trabalho assume a perspectiva de uma 

pesquisa-ação, participativa, partindo de um diagnóstico a fim de conhecer melhor 

como os alunos do 9º ano realizam a leitura em tela.  

Em função desse contato prévio, elaboramos o esboço de uma proposta de 

intervenção na qual se buscam direcionamentos mais sistematizados de ler o 

hipertexto dentro da perspectiva dos estudos de letramento e da multimodalidade.  

 Para isso, buscamos embasamento teórico nos estudos de letramento com 

Kleiman (1995) e Soares (2002) e Rojo (2001, 2009, 2012,2013).  

Quanto aos estudos do hipertexto, contribuíram de forma decisiva, os 

trabalhos de Levy (1993), Xavier (2002), Coscarelli (2012), Marcuschi (2006), Braga 

(2013).  

Neste trabalho também serão focalizadas as estratégias de leitura expostas 

por Solé (1998) que direcionam o trabalho com a leitura no sentido de compreender 

os propósitos implícitos e explícitos da leitura sempre buscando ativar e aportar à 

leitura os conhecimentos prévios. Também serviram de referencial para efetivação 

deste trabalho as estratégias de leitura do hipertexto proposta por Gomes (2011). 

Em seguida, além das oficinas de prática de leitura hipertextual, foram 

desenvolvidas oficinas de coautoria de escrita no Google.Docs com o objetivo de 

socializar o conhecimento adquirido mediante as leituras exploratórias.  
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O presente trabalho está organizado em introdução, dois capítulos, 

representados, respectivamente, por fundamentação teórica, metodologia e as 

considerações finais. Na introdução, focalizamos as questões e pressupostos que a 

norteiam; os objetivos entre outros aspectos que contextualizam o hipertexto como 

uma prática de letramento digital. 

O primeiro capítulo procura explicar as principais definições sobre letramento 

partindo da definição básica sobre letramento e de sua diferenciação do processo de 

alfabetização, para daí chegar à concepção dos multiletramentos, expressão 

advinda das mudanças das práticas sociais de leitura e escrita. Nesse contexto, é 

destacado o letramento digital como uma prática social advinda das novas 

tecnologias de comunicação eletrônica. Neste capítulo também é focalizado o 

hipertexto começando pelo breve histórico, definição, características e os links como 

elementos centrais do hipertexto. Tratamos ainda neste capítulo do processo de 

leitura e de estratégias de leitura finalizando com um panorama das estratégias da 

leitura hipertextual. 

No segundo capítulo, apresentamos inicialmente a metodologia empregada, o 

contexto e os sujeitos da pesquisa. Em seguida, mostramos uma análise referente 

aos dados constituídos de um questionário aplicado aos estudantes bem como a 

descrição da proposta de intervenção. Ainda neste capítulo, expomos o 

detalhamento das etapas trabalhadas e análises dos resultados obtidos.  

Nas considerações finais, traçamos um levantamento de todo o processo 

desencadeado ao longo da pesquisa: o desenrolar da exploração do hipertexto, bem 

como das dificuldades e ganhos advindos da implantação da proposta desenvolvida 

em uma sala de ensino fundamental II.      
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 
 

O cenário da educação em meados dos anos de 1980 mobilizou a atenção de 

estudiosos da educação e da linguística, diante do surgimento de um novo termo – 

letramento – que colocava em xeque a concepção de domínio da língua como sendo 

resultado da codificação e decodificação de sinais linguísticos. Dessa forma, 

passamos a uma revisão do conceito de letramento.  

 
 
 2.1 Revisão do conceito de Letramento 
 
 
 A palavra letramento, uma tradução para o português da palavra inglesa 

literacy, é usada na produção acadêmica para designar os fenômenos que 

envolvem, de alguma forma, questões relacionadas à escrita quer enquanto 

tecnologia quer enquanto sistema simbólico. Soares (2002 b, p.3), ao discorrer sobre 

os conceitos de letramento, diz que este é visto como um estado ou condição que 

assume aquele que exerce as práticas sociais de leitura e de escrita e explicita que, 

a partir da própria formação da palavra, 

 
está presente a ideia de estado: a palavra traz o sufixo-mento que 
forma substantivos de verbos, acrescentando a estes o sentido de 
“estado resultante de uma ação”[...] assim, de um verbo letrar (ainda 
não dicionarizado, mas necessário para designar a ação educativa 
de desenvolver o uso de práticas sociais de leitura e de escrita para 
além do apenas ensinar a ler e escrever, do alfabetizar), forma-se a 
palavra letramento: estado resultante da ação de letrar. 

 

 Sobre isso, entendemos que a prática do letramento envolve um conjunto de 

práticas de leitura e escrita, também consideradas como práticas sociais, uma vez 

que, através delas, o indivíduo pode inserir-se na sociedade onde vive. As práticas 

letradas escolares, segundo Rojo (2001), passam, então, a ser apenas um tipo de 

prática social de letramento, embora ainda considerado um tipo dominante. Sobre 

isto Kleiman (1995, p.20) afirma: 

 
O fenômeno do letramento, então, extrapola o mundo da escrita tal 
qual ele é concebido pelas instituições que se encarregam de 
introduzir formalmente os sujeitos no mundo da escrita. Pode-se 
afirmar que a escola, a mais importante das agências do letramento, 
preocupa-se, não com o letramento, prática social, mas com apenas 
um tipo de prática de letramento, a alfabetização. 
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Nesse sentido, a relação entre alfabetização e letramento diz respeito à noção 

de domínio da escrita que perpassa por ambas. O que vai diferenciá-las é, por 

conseguinte, a maneira como se entende domínio; enquanto a alfabetização refere-

se à aquisição da tecnologia da escrita, em relação à decodificação dos sinais 

gráficos de sua língua, o letramento caracteriza-se pela apropriação das habilidades 

de leitura e escrita diante das práticas sociais que envolvem a escrita.  

Assim, para Kleiman (1995), o conceito de letramento deve contemplar 

práticas sociais de leitura e de escrita, para além da aquisição do sistema da escrita, 

ou seja, para além da alfabetização, uma vez que a mera sistematização do código 

não garante a participação efetiva do indivíduo na sociedade à qual ele pertence. 

É preciso, então, considerar que a visão que se tem sobre o fenômeno do 

letramento não se constrói aleatoriamente. Decorre de uma postura teórica que 

privilegia a dimensão individual ou a dimensão social do letramento. 

A dimensão individual do letramento explicitada por Soares (2002 a) parte do 

pressuposto de que letramento é um atributo pessoal, “algo” que está relacionado à 

simples posse individual das tecnologias mentais complementares de ler e escrever. 

Essa dimensão do letramento propõe que um indivíduo para ser considerado letrado 

necessita ter no mínimo adquirido a habilidade de ler e escrever. 

Com as mudanças das práticas sociais de leitura e escrita são necessários 

novos letramentos. Rojo (2012) afirma que ao lidarmos constantemente com a 

diversidade e multiplicidade de culturas e linguagens nas diferentes esferas de 

atividades das quais participamos, são imprescindíveis também novos letramentos, 

ao qual é chamado de multiletramentos. 

Ser letrado hoje é atribuir sentido a textos de múltiplas linguagens. Rojo 

(2013, p. 8) afirma que “se os textos da contemporaneidade mudaram as 

competências/capacidades de leitura e produção de textos exigidos para participar 

de práticas de letramento atuais não podem ser as mesmas”.  

As novas tecnologias e as novas formas de leituras e escrita envolvidas, por 

meio da multimodalidade1, estão sendo inseridas nos processos de letramentos. 

Essas tecnologias requerem dos usuários o domínio de novas linguagens para a 

                                                           
1 A multimodalidade é entendida, em termos gerais, como a co-presença de vários modos de 

linguagem, sendo que os modos interagem na construção dos significados da comunicação social. 
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construção de significados que, além da linguagem tipográfica (textos escritos), 

integra outros meios semióticos, que são formas de usar a linguagem para a 

construção de sentidos necessários para agir no mundo social. 

 

2.2 Letramento digital: alguns pressupostos 

 
 

Na atualidade acompanhamos grandes avanços nas tecnologias de 

informação. São cada vez maiores os números de novas espécies de gêneros e 

composição textuais que passam a circular e com isso demandam novas práticas 

comunicativas.  

É consensual que as TDIC (Tecnologias digitais de informação e 

comunicação) originaram mudanças em todos os setores da vida social, 

repercutindo consequentemente, no âmbito educacional. Essas práticas 

comunicativas são propiciadas pelas tecnologias de comunicação eletrônica, sendo 

apoiadas pela internet e suas ferramentas, e mais recentemente, pelo celular. Tudo 

isso, começa a se impor sobre a cultura escolar, através do cotidiano social. 

É interessante reiterar que foi a internet que a universalidade da informação 

se acelerou. A humanidade “expandiu seus limites, compartilhando experiências e 

vivências, alterando sua vida e sua existência”. (SILVA, 2008, p. 79). Em 

conformidade com os posicionamentos defendidos pelos autores acerca do 

letramento, constata-se que já não é mais novidade a presença de uma realidade 

virtual presente na vida de nossos alunos. Nesse contexto, nada como a intervenção 

da escola com práticas educativas que venham a letrar digitalmente essa clientela.  

O letramento abrange o processo de desenvolvimento e o uso dos sistemas 

da escrita nas sociedades como também o impacto da língua escrita na vida 

moderna (KLEIMAN, 1995). Embora nosso foco, nesta pesquisa, seja a leitura 

hipertextual por compreendermos a impossibilidade de abranger, neste trabalho, 

outros fatores referentes ao ambiente digital. 

Para Xavier (2006), o advento da internet contribui de forma significativa para 

o surgimento de práticas sociais de letramento. Isso se deve pela inserção cada vez 

mais de dispositivos informáticos que possibilitam a criação de formas sociais e 

comunicativas inovadoras que só nascem pelo uso intenso das novas tecnologias. O 

crescimento desses recursos disponíveis, por sua vez, propiciou novas formas de 
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construção e socialização do conhecimento: os novos letramentos (BRAGA, 2013). 

 Assim, as práticas de letramento são de grande utilidade para o trabalho com 

a leitura e o leitor, principalmente, nos moldes do tipo de leitura que buscamos 

estudar neste trabalho. Um grande número de pessoas pode ser letrado por meio de 

situações distintas de conhecimentos e convivências com o seu lugar.  

A partir dos múltiplos letramentos, um leitor pode se tornar letrado em vários 

domínios, que são o que Kleiman (1995) chama de tipos de letramento. Diante da 

infinidade de práticas de letramento que existem, a web, por exemplo, contribui com 

novas possibilidades de conhecimento. 

 Para tanto, na constatação desses múltiplos letramentos percebemos que é 

necessário que o aluno tenha acesso a novas práticas. Sendo que, 

 
 

Uma das principais características dos novos (hiper) textos e (multi) 
letramentos é que eles são interativos em vários níveis (na interface, 
das ferramentas, nos espaços em rede dos hipertextos e das 
ferramentas, nas redes sociais etc.) diferentemente das mídias 
anteriores (impressas e analógicas como a fotografia, o cinema, o 
rádio e a TV pré-digirais) a mídia digital por sua própria natureza 
“tradutora” de outras linguagens para a linguagem dos dígitos 
binários e por sua concepção fundamente em rede (web, permite que 
o usuário (ou leitor/ produtos de textos humanos) interaja em vários 
níveis e com vários interlocutores (interface, ferramentas, outros 
usuários, textos/ discurso, etc. (ROJO; MOURA, 2012, p. 25). 

 
 

Percebemos que muitas são as definições para o termo letramento. No Brasil 

esse termo foi definido por Kleiman (1995), “como um conjunto de práticas sociais 

que usam a escrita, enquanto sistema simbólico e enquanto tecnologia, em 

contextos específicos, para objetivos específicos”. 

Na mesma perspectiva, Soares (2002a) afirma que o letramento é o resultado 

da ação de ensinar e aprender as práticas sociais de leitura e escrita. É o estado ou 

a condição que adquire um grupo social, ou um indivíduo, como consequência de ter 

se apropriado dessas práticas. Desse modo, um indivíduo alfabetizado não é um 

indivíduo letrado, pois ser letrado implica usar socialmente a leitura e a escrita no 

contexto em que está inserido, de forma eficiente e reflexiva. 

Conforme Soares (2002), estamos vivenciando numa sociedade impregnada 

de novas modalidades e práticas de leitura e escrita concedidas pelas novas 

tecnologias. Nesse sentido, Araújo (2007, p. 81) reforça a concepção de que nossa 
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sociedade “exige práticas múltiplas de letramento, inclusive digitais” e determina que 

só a partir do momento que um cidadão é letrado é que ele poderá atuar 

criticamente nesta sociedade. 

Nesse sentido encontramos em Ribeiro (2008) a compreensão de que, para 

serem letrados digitalmente, os cidadãos necessitam se apropriar de 

comportamentos que compreendem desde os gestos e o uso de periféricos do 

computador, até a leitura e a escrita publicadas nesses ambientes virtuais. 

Desse modo, ser letrado digitalmente exige alterações na forma de apreender 

leitura e escrita na tela, com isso admite-se que 

 
 

[...] o letramento digital implica realizar práticas de leitura e escrita 
diferentes das formas tradicionais de letramento e alfabetização. Ser 
letrado digital pressupõe assumir mudanças nos modos de ler e 
escrever os códigos e sinais verbais e não verbais, como imagens e 
desenhos, se compararmos às formas de leitura e escrita feitas no 
livro, até porque o suporte sobre o qual estão os textos digitais é a 
tela, também digital (XAVIER, 2005, p. 66). 

  
 

Consideremos que essas novas formas de se apropriar das informações e a 

diversificação extrema dos dispositivos interativos contribuem para o surgimento de 

novos escritos. 

Nesse contexto, Rojo (2013 p.20) afirma 

 

 

Esses “novos escritos” obviamente dão lugar a novos gêneros 

discursivos, quase diariamente: chats, páginas, blogs, twits, posts, 

ezines, epulp, fanclips etc. E isso se dá porque hoje dispomos de 

novas tecnologias e ferramentas de “leitura-escrita”, que, 

convocando novos letramentos, configuram os enunciados/textos em 

sua multissemiose ou em sua multiplicidade de modos de significar. 

São modos de significar e configurações, como disse Beaudouin, que 

se valem das possibilidades hipertextuais, multimidiáticas e 

hipermidiáticas do texto eletrônico e que trazem novas feições para o 

ato de leitura: já não basta mais a leitura do texto verbal escrito – é 

preciso colocá-lo em relação com um conjunto de signos de outras 

modalidades de linguagem (imagem estática, imagem em 

movimento, som, fala) que o cercam, ou intercalam ou impregnam. 

Inclusive, esses textos multissemióticos extrapolaram os limites dos 

ambientes digitais e invadiram hoje também os impressos (jornais, 

revistas, livros didáticos).  
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Assim, a prática com o letramento digital na escola deve ser trabalhada tendo 

em vista que estamos inseridos em uma sociedade cada vez mais multiletrada. 

Podemos dizer que os novos multiletramentos da cultura digital ainda não chegaram 

às práticas escolares apesar de já serem práticas dos cidadãos contemporâneos. 

Para tanto, os nossos alunos precisam apreender a linguagem do hipertexto para 

que se tornem competentes dessas práticas mediadas pelas novas tecnologias. 

Para Xavier (2004) o letramento digital é uma necessidade contemporânea, 

que só tende a aumentar, porque a nossa participação na nova era digital passa 

necessariamente pelo aprendizado da leitura e da escrita no contexto hipertextual, o 

qual deve mediar as nossas relações de sujeito. Para o autor, a nossa capacidade 

de ler o mundo tende a ser alargada pelo hipertexto.  

Com isso, acreditamos que o letramento digital é bem mais do que uma 

questão funcional de aprender a usar o computador e o teclado, ou fazer pesquisas 

na web, ainda que seja claro que é preciso começar com o básico. Em relação à 

Internet, por exemplo, as crianças precisam saber como localizar e selecionar o 

material – como usar os navegadores, hyperlinks, os mecanismos de procura etc. 

Mas se restringir a isso é confinar o letramento digital a uma forma de letramento 

instrumental ou funcional: as habilidades que as crianças precisam em relação à 

mídia digital não são só para a recuperação de informação. Como com a imprensa, 

elas também precisam ser capazes de avaliar e usar a informação de forma crítica 

se quiser transformá-la em conhecimento. Isso significa fazer perguntas sobre as 

fontes dessa informação, os interesses de seus produtores e as formas como ela 

representa o mundo, compreendendo como estes desenvolvimentos tecnológicos 

estão relacionados a forças sociais, políticas e econômicas mais amplas. 

(BUCKINGHAM, 2010). Assim, é nessa concepção de letramentos que embasamos 

esta pesquisa a fim de inserir os alunos neste contexto da linguagem digital 

impregnada pelas múltiplas semioses. 

 
 
2.3 Hipertexto 
 
 

O computador e a internet estão cada vez mais presentes na vida de nossos 

alunos e fora da escola mais presentes ainda. São artefatos que encantam essa 
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clientela ávida por jogos digitais, redes sociais, entre outros. É notório, também, que 

muitas escolas ainda não dispõem de computador; quando há, enfrentam, por 

exemplos, a falta de manutenção que dificulta o uso para fins pedagógicos e, 

professores despreparados digitalmente para lidar com esse contexto. 

O hipertexto como ferramenta de ensino e aprendizagem facilita um ambiente 

no qual a aprendizagem acontece de forma incidental e por descoberta, pois ao 

tentar localizar uma informação, os usuários de hipertexto participam altivamente de 

um processo de busca e construção do conhecimento. Desse modo, em aulas de 

leitura ainda são escassas ações voltadas para a compreensão da leitura 

hipertextual, apesar de estarem constantemente lendo em tela. 

 
 

2.3.1 Histórico do hipertexto  
 
 

Cavalcante (2005) menciona que a história do hipertexto na sua relação com 

a virtualidade apresenta dois momentos: um que remonta a primeira geração (em 

meados da década de 1950) de sistemas computacionais, que visavam ao acúmulo 

de informações e a segunda geração (meados da década de 1980) com a 

incorporação de recursos hipermidiáticos a esses sistemas e a popularização da 

informática e da Internet.  

 É na primeira geração que o termo surge, aproximadamente no início dos 

anos de 1960. Lévy (1993) relata que Theodor Holm Nelson, em 1964, inventou o 

termo hipertexto para exprimir a ideia de escrita/leitura não linear em um sistema de 

informática. Seu programa Xanadu, como horizonte ideal ou absoluto do hipertexto 

seria uma espécie de materialização do diálogo incessante e múltiplo que a 

humanidade mantém consigo mesma e com seu passado.  

O objetivo de Nelson era, então, criar uma imensa rede acessível em tempo 

real, contendo todos os tesouros literários e científicos do mundo; uma enorme 

biblioteca em que todos, utilizando essa rede, poderiam escrever, conectar-se, 

interagir, comentar os textos, filmes e gravações sonoras disponíveis. 
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Figura 01: Exemplo de um Hipertexto 

 

 

Fonte: Fonte: http://araguaia.ufmt.br/curso/cursosavançados/internetavançada/alg.html. 

 

A segunda geração (que se estende até nossos dias) apresenta 

características de hipermídia, tendo como base os mesmos conceitos da primeira 

geração, porém, agora, a tecnologia permite muito mais interações com o usuário, 

com suporte para gráficos e animação, como bem está exposto na figura acima. 

É nessa época que ocorre uma busca pela acessibilidade a um usuário não 

técnico, não especialista; fazendo surgir questões acerca da maneira pela qual os 

blocos informacionais passariam a ser disponibilizados para este novo público. 

É interessante acrescentar ainda que o hipertexto fornece grandes 

contribuições à ciência à medida que permite não só essa interdependência espaço-

temporal, mas também que o leitor absorva melhor o que se lê, de maneira ágil. 

Desse modo ele pode ter acesso às leituras feitas pelo autor, ou sugeridas 

facilitando a compreensão, a pesquisa e a produção, que por sua vez resulta no 
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avanço científico e tecnológico. 

 

2.3.2 Hipertexto: definição e características 
 
 

A expressão hipertexto determina um processo de escrita/ leitura não linear e 

não hierarquizada, que permite o acesso imenso a outros textos de forma imediata.  

Levy (1999, p. 27) afirma que 

 
 

Hipertexto é um texto em formato digital, reconfigurável e fluido. Ele é 
composto por blocos elementares ligados por links que podem ser 
explorados em tempo real na tela. A noção de hiperdocumento 
generaliza, para todas as categorias de signos (imagens, animações, 
sons etc), o princípio da mensagem em rede móvel que caracteriza o 
hipertexto. 

 
 
De acordo com o autor supracitado, os nós que ligam o hipertexto podem ser 

palavras, imagens, gráficos ou partes de gráficos, sequências sonoras, documentos 

complexos que podem ser eles mesmos hipertextos. Os tópicos de informação não 

são conectados linearmente, como uma corda com nós, mas cada um deles abrange 

suas conexões em estrelas, de modo reticular.  Esses nós são os links ou hiperlinks 

que podem remeter tanto para outras páginas de um mesmo site como também para 

outro site. 

Conforme Marcuschi (2006, p.1), a expressão hipertexto foi ressaltada por 

Theodore Nelson2 em 1964, para referir a uma escrita eletrônica não sequencial e 

não linear que se separam e permitem ao leitor o acesso a um número ilimitado de 

outros textos.  

Em consequência desse processo, é frequente, ao navegarmos na internet, 

depararmos com uma infinidade de nós e links que nos leva a um emaranhado de 

textos, que se sairmos clicando aleatoriamente, podemos até nos perder. Nesse 

sentido, o leitor proficiente define interativamente o fluxo de sua leitura 

transformando o leitor em coautor do texto final. A leitura dá-se em múltiplas ordens. 

(BEZERRA, 2011). 

 Xavier (2004, p.171), por sua vez, define o hipertexto como “uma forma 

                                                           
2 Professor da Universidade de Southampton, idealizador do projeto Xanadu, o primeiro sistema de 
hipertexto digital. 
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híbrida, dinâmica e flexível de linguagem que dialoga com outras interfaces 

semióticas e acondiciona à sua superfície formas outras de textualidade”. 

De acordo com Gomes (2007), não há uma definição clara sobre o que é 

hipertexto. Percebe-se, sim, um posicionamento muito técnico quando se trata do 

termo hipertexto, deixando em segundo plano a questão linguística que de fato 

representa o processo da hipertextualidade. O referido autor discorre, ainda, sobre o 

hipertexto dentro do contexto linguístico, no entanto, sem desconsiderar o seu 

aspecto tecnológico. 

Já Xavier (2002) e Lévy (2003) salientam que com a concepção de texto na 

visão sociointeracionista e o desenvolvimento das tecnologias digitais há um espaço 

para o aparecimento do hipertexto como uma produção multienunciativa processada 

sobre a tela do computador bem peculiar à sociedade contemporânea.  

No entendimento dos autores citados, a diversidade de hipertextos existentes 

é responsável por essa “enunciação digital” também chamada por Araújo (2006) e 

Coscarelli (2007) de hipertextualidade devido a um elevado grau de relações 

semióticas e hipermodais3. 

Considerando ainda as discussões sobre o hipertexto, Possenti (2002), Koch 

(2002) e Coscarelli (2006), apresentam algumas semelhanças, pois consideram que 

todo o texto pode ser entendido como um hipertexto, vendo-o não como um modo 

enunciativo, mas como uma nova forma de gênero textual. Conforme Koch (2002), a 

diferença entre texto e hipertexto estaria apenas no suporte e rapidez de acesso, já 

que o último apresenta as condições básicas de textualidade, redefinindo o papel do 

leitor como coautor do texto. 

Ainda sobre a questão texto e hipertexto, Coscarelli (2012 p. 149) afirma: 

 
 

Precisamos discutir se há realmente a necessidade de se tratar o 
hipertexto digital como algo diferente do texto. Precisamos cunhar 
outro nome ou o hipertexto digital é apenas um formato de texto nessa 
enorme rede textual com a qual lidamos e que abriga diversos gêneros 
textuais em diferentes suportes e, consequentemente, com formatos e 
modos de navegação diferentes e flexíveis? Acreditamos que o 
hipertexto é mais um formato de texto, e não um conceito diferente do 
texto. 

 

                                                           
3 O texto hipermodal, ao relacionar dentro de uma estrutura hipertextual unidades de informação de 
natureza diversa (texto verbal, som, imagem), gera uma nova realidade comunicativa que ultrapassa 
as possibilidades interpretativas dos gêneros multimodais tradicionais.  
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Em consonância com as exposições citadas, podemos perceber que a ideia 

de hipertexto não é tão nova  quanto parece; a novidade está na tecnologia, pois a 

enciclopédia, os dicionários, os índices, as reportagens são exemplos de hipertextos 

em sua forma impressa. 

Diante disso, não é fácil buscar um conceito para o hipertexto, pois é um 

assunto que carece ainda de estudos, sem falar que devido englobar diferentes 

perspectivas teóricas, nos parece ser um tema que não se tem uma posição definida 

sobre o caso. 

Com base em Marcuschi (2006), elencamos as principais características do 

hipertexto, porque entendemos serem bastante didáticas as suas considerações a 

esse respeito:  

 A não linearidade: considerada a característica principal do hipertexto 

mediante as ligações possíveis entre partes do texto;  

 Volatilidade: caracterizada como algo essencialmente virtual e com isso 

não apresenta a mesma estabilidade do texto impresso;  

 Topografia: espaço de leitura /escrita eletrônica ilimitada.  

 Fragmentariedade: são ligações com retorno a diversas outras 

porções. 

 Acessibilidade ilimitada: o hipertexto acessa todo tipo de fonte.  

 Multissemiose: traço caracterizado pela possibilidade de interconectar 

diversas mídias, visual e verbal.  

 Interatividade: permite acesso ilimitado a todos os links em tempo real.  

 Iteratividade: diz respeito à natureza intertextual (notas, citações).  

A característica principal do hipertexto – a não linearidade – tem causado 

contestação em relação à compreensão dos textos por parte dos hipertextos. 

Segundo Xavier (2005), o princípio da linearidade para a construção do hipertexto 

contribui para aumentar as chances de compreensão do texto, porém, por outro 

lado, pode dificultar o entendimento devido à fragmentação que ocorre por esse 

novo modo de produção textual. 

Nesse sentido, as características do hipertexto exigem do leitor maior 

habilidade cognitiva. “Uma leitura proveitosa do hipertexto exige um maior grau de 

conhecimento prévio e maior consciência quanto ao solicitado, já que é um 
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permanente convite a escolhas muitas vezes inconsequentes” (MARCUSCHI, 2007, 

p. 148). Essa sobrecarga de exigências pode desencadear no leitor um stress 

cognitivo. Uma reflexão sobre essa nova forma de leitura hipertextual é de 

fundamental importância. 

Nas palavras de Espéret apud Marcuschi (2006), a não linearidade é vista sob 

três ângulos: (a) a organização dos níveis mais baixos das unidades linguísticas; (b) 

a maneira de uma informação ser estocada numa dada mídia (livro, cassete, 

hipertexto…) e (c) as maneiras como os leitores controlam o acesso a uma dada 

peça de informação. Quanto à (a), tanto o texto impresso quanto o hipertexto 

observam a mesma estratégia de linearização das unidades linguísticas, desde que 

se submetam a um sistema linguístico (uma língua) natural qualquer. Portanto, no 

nível dos usos sintáticos, semânticos e pragmáticos da língua, bem como na 

construção frasal e paragráfica, não há diferenças essenciais. 

 Quanto a (b), temos algumas semelhanças e algumas diferenças, já que no 

texto impresso a estocagem é direta e seu acesso imediato, tendo consultas não 

lineares tais como as notas, a bibliografia, os gráficos etc.  

No hipertexto, a estocagem não é diretamente acessível nem acessível por 

completo. Muitas informações são acessadas por comandos específicos e com um 

cursor, mas isso também ocorre ao usarmos os índices remissivos de livros. 

 A diferença maior está em (c), ou seja, no caso do controle da seleção da 

informação. Nesse caso, o livro providencia acessos sempre rígidos e estabelecidos 

de uma vez por todas. Já no hipertexto o controle fica por conta do leitor que agirá 

de acordo com suas necessidades e em função de suas condições cognitivas ou 

interesses específicos. Diante deste quadro, Marcuschi (2007) afirma que o 

hipertexto, mais do que um desafio à tradicional noção de linearização, é um evento 

adequado para se rever a noção hoje ainda praticada na linguística quando se fala 

em linearização. 

 A linearização é condição necessária na construção de uma palavra (letras 

dispostas numa determinada direção) e na formação de sintagmas (ligação de 

unidades léxicas numa direção definida, que mesmo assim é bastante livre), ou na 

construção de frases (em obediência à linearidade das regras da sintaxe). Contudo, 

chegando ao texto, a linearidade não existe nem nos níveis apontados para as 

unidades lexicais, sintagmáticas ou frasais, já que um enunciado textual pode ser 
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lido de diversas formas e em diversas relações de significação. A deslinearização 

sugerida por Espéret (1996) que Marcuschi cita é considerada um processo de 

construção de sentido e até de textos. 

Diante ainda dos posicionamentos de Marcuschi (2007, p. 93) constata-se 

que há três formatos para os hipertextos digitais: os hipertextos só de leituras – CD –

ROM, e-books, enciclopédias etc. – apresentam links intratextuais; os hipertextos na 

web – home pages, sites de consultas etc. – apresentam marcadamente links que 

ligam a textos diversos e por último os hipertextos participativos – jogos online, sites 

de compra etc. – apresentam hiperlinks que ligam a conteúdos específicos aos 

objetivos do leitor/usuário. Gomes (2011, p. 44) mostra as nomenclaturas citadas 

acima de abertos, fechados e mistos para fazer referência aos tipos de hipertextos. 

Marcuschi (2007) apoia a tipologia dos hipertextos propostas por Michael 

Joyce, que identifica duas categorias: ― os hipertextos exploratórios e os 

construtivos. A internet pode ser um exemplo de hipertexto exploratório. Nesse tipo 

de hipertexto, várias informações são conectadas em uma cadeia de informações. O 

usuário não pode participar da construção e/ou alterar os nós da rede. No hipertexto 

construtivo, o usuário participa da construção do texto, do conjunto de informações 

dispostas. Pode ou não existir uma regra para participação dos usuários. Este tipo 

de hipertexto requer representações visuais e pessoais de conhecimento 

desenvolvido, como, por exemplo, uma narrativa, em que podem ser acrescentados 

novos personagens, novas tramas e orientações.  

Nesse contexto, segundo Marcuschi, o hipertexto exploratório está desenhado 

para “leitores” e exploradores de conhecimentos, enquanto o hipertexto construtivo 

está desenhado para operadores-escritores. 

Quanto à sua estrutura e flexibilidade de navegação, o hipertexto pode ser 

classificado, segundo Gomes (2011, p.48): 

1. Modelo sequencial ou linear sugere prioritariamente uma leitura linear, 

é o que mais se aproxima dos textos impressos. 

2. No modelo hierárquico há uma entrada principal para o documento e, 

através dela, o leitor tem acesso a vários arquivos num mesmo nível de acordo com 

uma sequência lógica. 

3. O modelo reticulado sugere uma maior liberdade de acesso, no 

entanto, não integra todos os documentos. 
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4. No modelo em rede todos os documentos podem ser acessados a 

partir de qualquer ponto não havendo uma ordem pré-estabelecida de navegação. 

É interessante reiterar que, a internet apresenta uma gama inumerável de 

páginas cujos modelos textuais têm uma variação bastante grande. No universo 

formado por eles, encontram-se tanto hipertextos bastante tradicionais, 

caracterizados pelos usos dos modelos clássicos de comunicação, amparados, 

principalmente, em textos verbais; como outros que fazem uso discursivo de 

diversos recursos expressivos ao qual Gomes (2010) intitulam de hipertextos 

multimodais. 

Ainda segundo Gomes (2010), o termo multimodalidade foi introduzido para 

realçar a importância de se levar em consideração os diferentes modos de 

representação: imagens, música, gestos, sons tec., além dos elementos lexicais, nas 

análises de textos. 

Para Lemke (2002) apud Gomes (2010), ao se unirem, num texto hipermodal, 

através de links, unidade de informação de natureza diversa (texto verbal, som, 

imagem), forma-se uma realidade comunicativa que ultrapassa as possibilidades 

interpretativas dos gêneros multimodais tradicionais, pois cada forma semiótica é 

única e agrega possibilidades de significado que lhe são particulares. 

Com o intuito de ilustrar os modelos supracitados, vejamos a seguir os quatro 

tipos de hipertextos4, apresentados nas Figuras 02, 03, 04 e 05. 

 
 
Figura 02. Modelo sequencial. 

 

 
 
 

 
 
 
 

                                                           
4 Fonte das Figuras 2 a 5: GOMES, L. F. Hipertexto no cotidiano escolar. São Paulo: Cortez, 2011. 



29 
 

 
 

Figura 03. Modelo reticulado. 
 
 

 
 

 
Figura 04. Modelo hierárquico. 

 

 
 
 

Figura 05. Modelo em rede. 
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Diante do exposto, pode-se compreender que o hipertexto não é um suporte 

material ou simplesmente um texto e sim um dispositivo, ao mesmo tempo material e 

intelectual, que permite mediante os links nele indexados acessar os demais 

hipertextos que circulam na internet, criando dessa forma estruturas textuais, ou 

seja, uma prática multimodal que envolve a leitura e a escrita na tela do computador 

com ligações que seriam “em princípio” infinitas como preconiza Marcuschi.(1999). 

O leitor busca dentro dessa infinidade de caminhos unir vários enunciados e 

vozes comuns ao seu discurso. Diante dessa prática, o hipertexto eletrônico lembra 

o dialogismo de Bakthin (1997). Quanto mais caminhos o leitor vai desbravando 

mais a construção do sentido do texto vai se formando.   

Nesse sentido, identificamos semelhanças no dialogismo de Bakthin (1997) e 

as definições sobre o hipertexto citados por Levy (1993). As relações dialógicas de 

Bakthin referem-se à capacidade de os interlocutores negociarem dialogicamente a 

construção de sentidos relacionados à noção de interatividade.  

Da mesma maneira, a hipertextualização, segundo Levy (1999), se dá numa 

perspectiva da criação de uma situação enunciativa que promova a interatividade 

entre os sujeitos usuários utilizando-se de diversos recursos eletrônicos a serem 

explorados a partir dos hyperlinks oferecidos. 

Além disso, reforçamos a percepção de Ramal (2002 p. 251) de que o 

hipertexto também 

 

pode ser entendido como a versão contemporânea da polifonia que buscava 
e, portanto, no espaço escolar, a grande provocação para que se comece a 
pensar na necessidade de um diálogo entre as diferentes vozes, na 
negociação dos sentidos, na construção coletiva do pensamento, no 
dinamismo dialógico construído a partir de heterogeneidade, alteridades, 
multivalências, descentramento, heteroglosia. 

 

 

 Levy (1996) reforça a ideia de que a estrutura hipertextual, no seu atual 

suporte tecnológico, exterioriza e objetiva uma função cognitiva, uma atividade 

mental, isto é, expõe de forma clara a competência do leitor, algo que está presente 

nos processos de leitura. 

O hipertexto possibilita, nessa perspectiva, uma leitura dinâmica, por meio da 

qual o leitor/navegador interage com o texto, permeando pesquisas, conectando 

com diversos temas referentes ao que está sendo pesquisado. É um processo 
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interessante e significativo, pois vai além do que o leitor quer explorar. Além disso, o 

leitor vai se deixando envolver com os links e consequentemente com novas 

informações e, com isso, vai construindo novos conhecimentos. 

O uso do hipertexto na escola possibilita ao aluno o contato com várias 

possibilidades de leitura e escrita e de aprendizagem. A interatividade do hipertexto 

e dos gêneros digitais  propiciam novas formas de produção escrita e a escola pode 

e deve funcionar como mediadora desses novos processos de interação e uso da 

língua.  

Com isso, a escola precisa levar em consideração as questões da leitura e 

produção de textos digitais, visto que essa modalidade textual já faz parte da nossa 

vida cotidiana. 

Nesta pesquisa, exploramos a leitura hipertextual de atividades práticas nas 

aulas de língua portuguesa, as quais, apesar de ainda não fazerem parte do 

currículo e nem serem utilizadas como atividade escolar, podem contribuir para o 

processo de aprendizagem em relação ao letramento digital. 

 
 

2.3.3 Links: elementos centrais do hipertexto 
 
 
 No hipertexto virtual, o foco está na presença dos links, ou seja, é de suma 

importância que o leitor clique nos links para que de fato aconteça o hipertexto. Sem 

os links, o hipertexto passa a ser apenas um texto nos moldes do impresso. O link é, 

portanto, “uma área dentro de um texto que é fonte ou destino da ação de clicar” 

(GOMES, 2011.p. 26). 

Percebe-se, neste contexto, que muitos dos alunos não dão a atenção aos 

links, direcionando o foco no texto, talvez pela prática arraigada do texto impresso 

que ainda impera no seu cotidiano. Diante dessa realidade, houve a motivação para 

se trabalhar com essa temática no Ensino Fundamental. 

 Como vimos, os links na leitura hipertextual são elementos centrais de 

organização estrutural e semântica e a presença desses ícones possibilita diferentes 

relações de sentido em um texto em tela. 

 São vários os tipos de links como também são numerosas as funções 

estruturantes e discursivas que exercem no hipertexto. Embora todos os links sejam 

acionados da mesma maneira eles possuem diferentes tipos, assim como formas de 
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apresentação, localização e comportamento que podem variar conforme a 

organização do hipertexto. 

 Para esta pesquisa sobre a leitura do hipertexto em uma sala de 9º ano, 

utilizamos os mesmos critérios de Links apresentados por Hissa5 (2009 p.94-100). O 

texto mostra uma adaptação baseada em vários autores que a autora pontua no seu 

trabalho de dissertação. Segundo a autora, o visual do link apresenta as seguintes 

características: 

 Links textuais – costumam ser sublinhados e vêm com uma cor e 

formatação diferente do restante do texto. O tipo e o formato da letra também podem 

modificar. 

 Links gráficos – aparecem numa grande quantidade de ícones, 

imagens e símbolos, muito presentes nas redes sociais: facebook, whatsApp, twiter, 

por exemplo. 

Segundo o lugar de conexão: 

 Links internos – o documento está no mesmo site e geralmente faz 

parte do mesmo hipertexto. O link interno também é utilizado no final de 

documentos, na maioria das vezes, em forma de seta, ou, ainda, com os dizeres 

“voltar ao topo”. 

 Links externos – o documento a ser aberto não faz parte do mesmo 

hipertexto, faz parte da rede. 

Segundo o tipo de percurso que oferecem ao usuário: 

 Links lineares – a leitura dos textos é realizada de forma sequencial. 

Foi feita para o impresso, porém livre para a web. 

 Links não lineares – são organizado para uma leitura não sequencial e 

especificamente para a web. 

Segundo a localização dos links na Web Page: 

 Links superpostos – são os links estruturais que facilitam a navegação 

na forma de menus. 

 Links implicados – mostram-se como parte do texto ou da imagem 

ficando dentro do próprio texto. 

Segundo o comportamento dos links: 

                                                           
5 HISSA, Débora L.A. Relações de sentido entre hiperlinks: um estudo do exploratório-descritivo do 
Centro Virtual Cervantes. Dissertação (Mestrado) – UFC, Fortaleza, 2009. 
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 Links móveis – o conteúdo do nó é variado. 

 Links fixos - o conteúdo do nó é estável. 

Segundo o tipo de relação estabelecida entre os nós: 

 Links semânticos – ligam os textos a referências feitas nele, tais como 

uma citação, uma nota de rodapé, um documento-fonte, um vídeo etc. 

 Links estruturais – são os organizadores do hipertexto. Em sites, blogs, 

por exemplo, a presença de sumários, mapas é essencial para a leitura no ambiente 

hipertextual. 

Segundo o modo de troca de documentos web 

 Links de substituição – o texto de destino substitui o texto de partida 

bastando clicar em “anterior” e “próxima”. 

 Links de superposição - janelas superpostas vão se acumulando no 

navegador deixando cada vez mais lento. 

Mediante os tipos de links apresentados, entende-se que ler o texto em tela é 

necessário pensar na sua estrutura, em como os textos são ligados, pois isso 

influenciará na compreensão do texto. Com isso, observa-se a importância de se 

trabalhar com a temática no ambiente escolar. 

Apesar de a presença dos links sugerir um caminho um tanto complexo para 

a aquisição da leitura, não podemos pensar que esta prática diferencia o ato de 

compreensão leitora. Para Coscarelli (2003), os textos interligados por meio de links 

não são diferentes dos textos “comuns” em relação aos processos de leitura. A 

ativação das habilidades de leitura é necessária em qualquer ambiente. 

No final das distribuições dos links, percebe-se que uns levam em 

consideração aspectos mais informáticos de usabilidade, como direção, localização, 

apresentação, distribuição, enquanto outros são centrados nos critérios semânticos 

que produzem sentido e também acrescentam significado ao texto pelo qual o 

usuário navega. 

Ainda com relação aos links, compreende-se que cada hipertexto tem 

características especiais e diferentes formas de apresentação. 
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2.3.4 Estratégias de leitura: buscando um sentido para o texto 
 
 

Há diferentes concepções sobre a leitura que enfatizam ora o texto, ora o 

leitor, ora a interação. Na perspectiva centrada no texto, o leitor extrai o sentido 

único a partir de um processo de decodificação, em que ocorre um processamento 

bottom-up ou ascendente da informação. Dessa forma, o sentido está ligado à 

forma. 

 Com o surgimento da abordagem descendente, 1970, na qual se estabelece a 

concepção cognitivista da leitura, a ênfase passou do texto para o leitor. Nessa 

perspectiva, enfatiza-se o processamento top down ou descendente da informação, 

em que a leitura constitui um processo de atribuição de significados no qual o leitor 

utiliza um processo não linear, formula hipóteses e inferências de informações 

extralinguísticas. 

 No final da década de 1980 e, principalmente, na década de 1990 surgem 

estudos que defendem a abordagem interacional. Parte do princípio de que para 

haver interação é necessário que se relacionem de alguma maneira: o leitor e o 

texto, o leitor e o autor, as fontes de conhecimentos envolvidas na leitura existentes 

na mente do leitor, como conhecimento de mundo e conhecimento linguístico, ou 

ainda, o leitor e os outros leitores (LEFFA, 1999). 

Segundo Kleiman (1996), a concepção de leitura como atividade cognitiva 

demonstra que o ato de ler envolve habilidades bem mais estruturadas e que a 

leitura não se resume a mera decodificação e processamento de palavras, porém, 

envolve um processo complexo de fatores (percepção, atenção, memória) 

essenciais na construção do sentido do texto. Uma leitura proficiente se dá 

exatamente, na habilidade do leitor conduzir de forma competente o processo que 

leva a desvendar os caminhos do texto, seja impresso, seja digital ou seja imagético. 

É notória a percepção de que a leitura pode provocar em cada leitor uma 

visão diferente da realidade, pois demanda experiências prévias que o leitor traz 

para a leitura. Daí ser considerado um processo altamente subjetivo. Nesse sentido, 

faz com que a leitura não seja compreendida como um caminho reto, onde o 

significado é construído palavra por palavra, mas como um levantamento de 

hipóteses. 
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Para Kleiman (1996, p. 151) 

 

Ensinar a ler é criar uma atitude de expectativa prévia com relação 
ao conteúdo referencial do texto, isto é, mostrar à criança que quanto 
mais ela previr o conteúdo, maior será sua compreensão; é ensinar a 
criança a se autoavaliar constantemente durante o processo para 
detectar quando perdeu o fio; é ensinar a utilização de múltiplas 
fontes de conhecimento – linguístico, discursivas, enciclopédias – 
para resolver falhas momentâneas no processo; é ensinar, antes de 
tudo, que o texto é significativo, e que as sequências discretas nele 
contidas só têm valor na medida em que elas dão suporte ao 
significado global. 

 

Solé (1998, p.22), por sua vez, afirma que os objetivos da leitura são 

elementos que devem ser levados em conta quando se trata de ensinar as crianças 

a ler e a compreender. A autora ainda trata da tão abrangência que se refere à 

questão do sentido que se dá ao entendimento do texto, que como bem mostra, não 

só a compreensão explícita basta, é preciso à interpretação do implícito. 

 
 

Para ler necessitamos, simultaneamente, manejar com destreza as 
habilidades de decodificação e aportar ao texto nossos objetivos, 
ideias e experiências prévias; precisamos nos envolver em um 
processo de previsão e inferência contínua, que se apoia na 
informação proporcionada pelo texto e na nossa própria bagagem, e 
em um processo que permita encontrar evidência ou rejeitar as 
previsões e inferências antes mencionadas. (SOLÉ, 1998, p. 23) 

 
 

 Ainda com relação à leitura, Solé (1998) conclui que a prática da leitura exige 

reflexão, planejamento e avaliação das atividades propostas, podendo tornar-se um 

processo flexível, pois pode ser modificado. A questão do ensino da leitura ao longo 

da escolaridade exige coerência, continuidade e progressão. 

 

[...] ensinar e aprender a ler são tarefas complexas, mas gostaria de 
acrescentar um ponto essencial: também são enormemente 
gratificantes tanto pela funcionalidade do conteúdo como pelo papel 
de protagonista e o envolvimento que exige dos responsáveis, 
professores e alunos para que ocorra a aquisição dessa 
aprendizagem. (SOLÉ, 1998, p.19)  

 
 

Segundo as reflexões de Bakhtin (1992), a situação discursiva determina as 

práticas culturais do ler e escrever. O ato de ler, assim, é entendido como um 
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processo discursivo em que os sujeitos produtores de sentido, leitor e autor, são 

ambos ideologicamente constituídos e sócio-historicamente determinados. A 

construção dos sentidos é influenciada por esses elementos constitutivos. 

Introduzir as estratégias de leitura como uma atividade metodológica para a 

leitura, mais precisamente a leitura hipertextual, é o propósito deste trabalho. Sendo 

assim, abordamos as estratégias de compreensão leitora por considerar essenciais 

na compreensão de textos. 

De acordo com Solé (1998), o ensino de estratégias propicia a formação de 

leitores autônomos, capazes de enfrentar, de forma inteligente, textos diversificados. 

O trabalho com a leitura em sala de aula é apresentado por Solé (1998) em 

três etapas de atividades com o texto: o antes, o durante e o depois da leitura. A 

autora chama a atenção para o fato de que a maior parte das atividades escolares é 

voltada para avaliar a compreensão da leitura dos alunos e não para o ensino de 

estratégias que formem o leitor competente. Talvez o desestímulo para com a 

leitura, observado na maioria das nossas escolas, seja por não apresentar um 

trabalho sistematizado que leve o aluno a apreender o ato de ler como uma proposta 

de aprendizagem.  

Ainda segundo Solé (1998), as estratégias de compreensão leitora 

sinalizadas para:  

Antes da leitura são: 

 Levantamento do conhecimento prévio sobre o assunto; 

 Antecipação do tema ou ideia principal a partir de elementos 

paratextuais como título, subtítulo, do exame de imagens, de saliências gráficas, 

outros,  

  Expectativas em função do suporte; 

  Expectativas em função da formatação do gênero;  

 Expectativas em função do autor ou instituição responsável pela 

publicação. 

Atividades durante a leitura:  

 Confirmação, rejeição ou retificação das antecipações ou expectativas 

criadas antes da leitura; 
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  Localização ou construção do tema ou da ideia principal; 

Esclarecimentos de palavras desconhecidas a partir da inferência ou consulta do 

dicionário;  

  Formulação de conclusões implícitas no texto, com formulação de 

conclusões implícitas no texto, com base em outras leituras, experiências de vida, 

crenças, valores;  

 Formulação de hipóteses a respeito da sequência do enredo; 

  Identificação de palavras-chave; 

  Busca de informações complementares; 

  Construção do sentido global do texto; 

  Identificação das pistas que mostram a posição do autor;  

 Relação de novas informações ao conhecimento prévio;  

 Identificação de referências a outros textos. 

Atividades para depois da leitura:  

 Construção da síntese semântica do texto;  

 Utilização do registro escrito para melhor compreensão;  

 Troca de impressões a respeito do texto lido; 

  Relação de informações para tirar conclusões;  

 Avaliação das informações ou opiniões emitidas no texto;  

 Avaliação crítica do texto.  

As estratégias de leitura para antes, durante e depois da leitura pretendem 

desenvolver a prática na formação do leitor, que para alcançar esse estágio de 

proficiência é interessante que aja o domínio dos processamentos básicos de leitura. 

No contexto dessas concepções, o posicionamento dos PCNs vai ao encontro 

das considerações expostas. A leitura é um processo de interação entre o leitor e o 

texto sempre guiado por objetivos e finalidades e, com isso, influencia a 

interpretação que o leitor realiza dos textos.  

 

2.3.5 Estratégias de leitura hipertextual 
 
 
Com a crescente utilização do computador, da internet, dos gêneros digitais e 

dos hipertextos eletrônicos e, consequentemente, da utilização destes no cenário 

escolar, torna-se relevante refletir sobre a leitura no contexto digital. 
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Várias estratégias de leitura também podem ser utilizadas para a leitura de 

hipertextos; algumas delas, inclusive, são semelhantes às utilizadas para a leitura de 

textos impressos. As estratégias que os leitores utilizam dependem de fatores tais 

como o conhecimento do leitor sobre o assunto, seus objetivos, suas habilidades e 

as características do texto. 

Pouco se sabe sobre o processo cognitivo envolvendo a leitura de hipertextos 

e sobre o impacto do hipertexto na aprendizagem. 

Dentro de um consenso sobre como se processa a leitura hipertextual, 

Gomes (2011) afirma que leitura de hipertextos é diferente, ao menos em alguns 

aspectos, da leitura de textos impressos, pois requer habilidades e estratégias de 

leitura específicas para o meio digital. 

Os leitores, ainda, segundo o autor, utilizam várias estratégias ao ler um texto 

linear tais como o skimming, uma busca pelo sentido geral do texto e o scanning, a 

leitura em busca de informações indesejadas. Ambas são diferentes no hipertexto, 

pois segundo Braga (2003, p. 78) 

 
Nossas noções de começo, meio e fim deixam de ser funcionais na 
descrição de hipertexto, uma vez que cabe ao leitor determinar 
escolhas de caminhos de leitura [...] e aquilo que é marginal e o que é 
central aparecem no texto de forma indissociável. 

 

Vimos no capítulo 1 sobre a concepção de leitura a afirmação de kleiman 

(1996) sobre o processo complexo de fatores (percepção, atenção, memória) tão 

essenciais para a construção do sentido do texto, a qual na interação autor-texto-

leitor, envolve a mobilização de um grande conjunto de saberes. 

Percebe-se que para se chegar à compreensão de um texto precisa se valer 

de estratégias. Não diferente do texto impresso, é necessário também pensarmos 

sobre que estratégias o hiperleitor pode dispor para compreender o hipertexto. 

Precisa-se mencionar ainda a importância de se trabalhar a leitura hipertextual 

focalizando atividades de exploração mais detalhadas das questões retóricas 

decorrentes da presença dos links e em suas implicações discursivas. 

 Em relação às estratégias de leitura de hipertexto, McAleese (1993 apud 

Burgos, 2006) reconhece cinco modalidades diferentes. Na primeira estratégia 

denominada “procurar”, o leitor percorre o hipertexto eletrônico em busca de uma 

informação estabelecida, investigando cuidadosamente as áreas do texto apenas 
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para alcançar um objetivo preciso.  

 Na estratégia de procura, o leitor pode ainda utilizar associações lógicas ou 

semânticas para alcançar um objetivo recorrendo à “obtenção”. Na “focagem” o leitor 

efetua a sua procura a partir de pontos, áreas ou seções particulares, enquanto na 

“restrição”, o leitor delimita um tema ou uma palavra apenas. 

 Outra estratégia a “pesquisar” é definida assim por ser uma leitura que tem a 

intenção de buscar uma visão geral do conteúdo ou texto com a finalidade de 

encontrar uma informação. 

 A estratégia “pesquisar” subdivide-se nas  atividades de “exploração”, na qual 

o leitor faz a descoberta de toda a informação existente; “esquadrinhar”, que  diz 

respeito à leitura superficial que abrange uma grande área de informação; e 

“expandir” na qual o leitor integra ao hipertexto pistas auxiliar que podem ser 

gráficas ou sinônimas. 

 De acordo com as atividades advindas da estratégia “pesquisar”, Burgos 

(2006, p. 30) esclarece: “Estas atividades estão relacionadas com a internalização 

de um modelo na mente do leitor, que é utilizado como solução para encontrar 

trilhas/ modelos implícitos que auxiliem a sua leitura”. 

 A autora ainda defende outras três estratégias. Quando o utilizador imagina 

um objetivo e direciona a sua leitura seguindo etapas pré-estabelecidas, utilizam-se 

da estratégia do “conduzir”, a qual  

é muito usada em conteúdos de aprendizagem que utilizam índices e glossários. 

 Com relação à estratégia “explorar”, o leitor identifica todo o conteúdo do site 

apenas explorando o hipertexto sem se preocupar em internalizar nenhuma temática 

prévia. 

 Enfim, a estratégia “vaguear”, na qual o leitor direciona-se de forma aleatória 

e superficial no ambiente hipertextual, sem nenhum objetivo especial de leitura. 

 Stalin (1991, p.160 apud Burgos, 2006, p. 31) mostra três tipos de leitores 

levando em consideração a leitura do hipertexto. 

 O leitor pesquisador, que mesmo não apresentando um objetivo prévio,  não 

ler aleatoriamente. Ao ler, o pesquisador se apropria de um grande número de 

informações que depois são descartadas após obter o seu objetivo. Conhecer 

antecipadamente os possíveis caminhos seguidos por esse leitor é de difícil 

reconhecimento, uma vez que toda a informação disponível é característica comum 
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desse leitor. 

 O segundo tipo denomina-se leitor utilizador, aquele que navega buscando 

informações específicas e com objetivo limitado. Nesse sentido, é possível 

reconhecer os caminhos a serem percorridos. Esse tipo de leitura, ainda segundo o 

autor, é comum na prática escolar, já que os alunos realizam atividades de leitura e 

aprendizagem de forma planejada. 

 Por último, temos a representação do leitor co-autor, o qual  se utiliza de 

diferentes estratégias de leitura, faz uso de inferências, marcações e caminhos para 

ler, independente da temática ou da complexidade do hipertexto. Inferimos que, para 

alcançar esse nível, ele precisa ter muita leitura prévia. Enfim, na leitura hipertextual 

cabe ao leitor a tarefa de produzir coerência entre as informações que explora.  

Ainda com relação aos tipos de leitores, Santaella (2004, p. 11) mostra que 

cada indivíduo tem uma forma de realizar a leitura de hipertextos, dependendo  

muito dos objetivos propostos para a leitura bem como da proficiência leitora. 

Tendo como objetivo compreender o novo tipo de leitor que surge com a 

propagação da internet, a autora denomina de leitor imersivo aquele leitor que 

necessita de habilidades distintas daquelas que são empregadas pelo leitor de um 

texto impresso. É um leitor imersivo porque navega em telas num universo de signos 

labirínticos que ele próprio ajuda a construir.  

Nesse contexto, o leitor do hipertexto é capaz de ler, escutar e olhar tudo ao 

mesmo tempo, “conectando-se entre os nós e nexos, num roteiro multilinear”, 

confirmando o que a autora discorre, ou seja, o leitor hipertextual, ele próprio ajuda a 

construir ao interagir com os nós entre palavras, imagens, documentos, músicas, 

vídeos, dentre outros. 

Na tentativa de apresentar resultados referentes às estratégias de leitura do 

hipertexto na disciplina Língua Portuguesa, será descrita, no próximo capítulo, a 

metodologia da pesquisa que norteou a intervenção apresentada no presente 

trabalho. 
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3  METODOLOGIA 
 
 
3.1 Intervenção pedagógica 
 
 

Para a intervenção pedagógica, em termos metodológicos adotamos como 

abordagem de pesquisa-ação, participativa, partindo de um diagnóstico a fim de 

conhecer melhor como os alunos de uma turma de 9º ano do Ensino Fundamental 

leem no contexto digital.  

Em função desse primeiro contato, elaboramos o esboço de uma proposta de 

intervenção a qual busca caminhos mais organizados de leitura hipertextual. Para 

Tripp (2005), a pesquisa-ação deve ser encarada como uma das formas de 

investigação-ação fundamentada para aprimorar a prática. 

Buscamos, então, investigar nesta pesquisa como se dá a leitura no contexto 

digital. Percebemos que a leitura em formato de hipertexto é uma prática constante 

nos alunos de hoje, principalmente, fora do contexto escolar. Por isso, justificamos o 

desenvolvimento orientado com relação a essa prática de leitura. 

O objetivo central da pesquisa-ação, conforme Oliveira (1997 p. 100), é 

equacionar os problemas por meio do levantamento de soluções e propostas de 

ações para transformação da realidade. Nesse sentido, os agentes desse trabalho 

(professor e alunos) buscam desenvolver uma troca de saberes em prol de um 

resultado satisfatório acerca das habilidades de ler com proficiência em tela. 

Sendo a pesquisa-ação um meio de buscar resolver problemas ou de realizar 

uma ação, um ambiente oportuno à realização deste tipo de pesquisa pode ser 

justamente a sala de aula, de maneira a envolver os participantes (alunos) e 

pesquisador (professor) de forma dinâmica, porém não menos séria do que na 

pesquisa tradicional.  

Para Thiollent (2011), ao contrário da pesquisa tradicional que privilegia 

aspectos individuais, a pesquisa-ação beneficia os aspectos coletivos e resulta 

sempre em uma ação. “Com a pesquisa-ação pretende-se alcançar realizações, 

ações efetivas, transformações ou mudanças no campo social” (THIOLLENT, 2011, 

p. 40). 

Nesse sentido, desenvolver uma pesquisa que se aproxime da pesquisa-ação 

objetivando a transformação de uma situação pode levar o professor de Língua 
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Portuguesa a ser um grande colaborador das práticas de letramento.  

Desse modo, adotamos esse tipo de metodologia por acreditar que a ação 

resultante de um processo de interação entre o pesquisador, o objeto de pesquisa 

(hipertexto) e sua aplicação em sala de aula leva a uma motivação maior com 

relação à leitura, à escrita e à prática da oralidade/expressividade do aluno. 

 
 

3.2 Caracterização do contexto escolar e participantes 

 
 

A proposta de intervenção didática foi desenvolvida na E.E. Aristófanes 

Fernandes, na cidade de São Vicente/RN. O colégio funciona nos turnos matutino e 

vespertino, sendo que no turno matutino funciona o Ensino Fundamental II com 132 

alunos matriculados regularmente e, no turno vespertino, o Ensino Médio com 160 

alunos, dispondo de um quadro funcional de 27 pessoas. Nessa soma, estão 

inclusos os seguintes profissionais: diretor, coordenador pedagógico, professores de 

sala de aula, secretários e auxiliares de serviços gerais. 

 A Escola objetiva sua ação educativa fundamentada nos princípios da 

universalização de igualdade de acesso, permanência e sucesso da obrigatoriedade  

da Educação Básica e da gratuidade escolar. O Projeto Pedagógico apresenta à 

comunidade escolar em sua proposta, uma unidade de qualidade, democrática e 

participativa, como espaço cultural de socialização e desenvolvimento do educando, 

preparando-o para o exercício consciente dos direitos e o cumprimento dos deveres. 

 A clientela da instituição é advinda da área urbana como também de áreas 

rurais do município e de cidades circunvizinhas. 

 No tocante aos participantes da pesquisa, a proposta de intervenção foi 

direcionada aos alunos de uma sala de 9º ano do Ensino Fundamental II, do período 

matutino. Buscamos durante a aplicação registrar o percurso de leitura realizado 

pelos discentes participantes, principalmente observando os aspectos que se 

relacionam com a melhoria da prática da leitura hipertextual. 

 A escolha desses participantes da última etapa do Ensino Fundamental se 

fundamenta no fato de que esses estudantes leitores já se posicionarem mais 

proficientemente na habilidade de leitura, o que leva a pressupor que possam ser 

considerados mais maduros para a realização da exploração de leitura hipertextual. 

 Quanto ao espaço propício à realização da atividade de intervenção desta 
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pesquisa, consta-se uma sala de informática funcionando precariamente uma vez 

que a maioria dos computadores se encontra sem condições de uso. Porém, esse 

empecilho não desmotivou o andamento da atividade proposta, que é a leitura 

hipertextual.  

Assim sendo, as atividades foram encaminhadas, após as discussões em 

sala, para serem realizadas na biblioteca, uma vez que esse espaço dispõe de um 

computador. Também mais frequentemente, buscamos encaminhar as atividades de 

exploração do hipertexto para serem desenvolvidas em domicílio. 

 Um dos receios durante a aplicação da proposta foi sobre quais seriam as 

dificuldades encontradas pelos alunos para realizarem a leitura por meio do uso do 

suporte digital uma vez que os textos lidos seriam advindos de uma leitura não-

linear, fragmentada pela ação do leitor segundo o seu interesse pelo assunto e pelas 

escolhas realizadas nos links disponibilizados durante a aplicação da proposta. 

 
 
3.3 Diagnóstico de constituição de dados e análise 
 
 

A primeira atividade da pesquisa foi realizada com o propósito de 

compreender os caminhos que os alunos percorrem como usuários da leitura na 

tela. Nesta tarefa inicial, foi aplicado um questionário com questões que interrogam a 

frequência desses alunos no uso que eles fazem da leitura na internet, se têm 

facilidade ou não de navegar, como também relatarem as principais dificuldades 

encontradas ao se depararem com o hipertexto.  As perguntas direcionadas 

apresentam as seguintes alternativas: Sim, Não e Às vezes e duas perguntas para 

justificativas. 

 Os entrevistados (alunos do 9º ano) são jovens leitores entre 13 e 15 anos. 

Podemos perceber que muitos deles não têm uma consciência da própria leitura, 

principalmente, da leitura do hipertexto, uma vez que ainda estão em processo de 

formação leitora. Porém, entendemos que essa consciência precisa ser incentivada 

para a formação de leitores autônomos e críticos. Responderam ao questionário 21 

alunos: 14 meninas e sete meninos. 

Primeiramente, foram questionados se utilizam a internet para realizar 

pesquisas escolares, 13 alunos declaram que sim e 8 disseram que utilizam a 

internet mas que também usam o livro impresso. Apesar de o laboratório de 
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informática se encontrar com o uso precário, nenhum aluno respondeu que não 

utilizam a internet, pois são comuns esses mesmos alunos desenvolverem 

pesquisas em casa. Uma prova concreta que utilizam com frequência a internet para 

a realização de pesquisas escolares. 

 Nesse contexto, é de suma importância a compreensão das estratégias 

utilizadas na leitura hipertextual para que esses alunos compreendam os textos 

apoiados em seus elementos icônicos como imagens, tabelas, gráficos etc. 

 A segunda pergunta questiona se o aluno tem facilidade para encontrar o que 

procura quando pesquisa. Nesse item, 15 alunos responderam que às vezes sentem 

dificuldade na realização da pesquisa na rede embora estejam acostumados a usar 

a internet como instrumento de entretenimento, mas não se vale dela com a mesma 

constância e a mesma capacidade para realizar leitura para fins educacionais. 

Esse dado demonstra a necessidade de o professor de Língua Portuguesa 

levar os alunos a experimentar estratégias de leituras hipertextuais para que 

aprimorem a forma de busca de informações nas atividades de pesquisa. 

 “Para ler, você escolhe o primeiro site que encontra”? Esta foi a terceira 

pergunta direcionada aos alunos entrevistados. A maioria dos entrevistados 

respondeu às vezes e o restante disse sim, ou seja, faz a opção pelo primeiro site 

que encontra. Nesse caso fica explícito que as escolhas deles expressaram 

nenhuma   preocupação na seleção dos sites que  apresentam informações mais 

precisas. 

 Diante dessa comprovação, cabe ao professor mais uma vez intervir com 

práticas de leitura em tela de maneira mais sistematizada enfatizando que não basta 

dominar os recursos tecnológicos; é preciso desenvolver habilidades para 

compreender o hipertexto com proficiência. 

  Na quarta pergunta, “Você observa as outras mídias, imagens, sons, vídeos 

quando busca uma informação através de uma pesquisa”?, O termo 

multimodalidade foi introduzido para realçar a importância de se levar em 

consideração os diferentes modos de representação: música, imagens, gestos, sons 

etc., além dos elementos lexicais, nas análises de textos (IEDEMA, 2003).  

Essa complexidade multissemiótica, a qual Rojo (2009, p.107) chama de 

letramentos multissimióticos, é muito importante, pois são “exigidos pelos textos 

contemporâneos, ampliando a noção de letramentos para o campo da imagem, da 
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música, das outras semioses que não somente a escrita”.  

 Assim, ao clicar nos links o leitor encontrará não mais textos 

predominantemente verbais. 

 Nesse sentido, com relação ao questionamento proposto, os dados 

demonstram que a maioria dos alunos (17 alunos) focaliza a linguagem não verbal 

dos hipertextos. Os outros entrevistados afirmaram que só às vezes, durante a 

leitura em tela, dão atenção especial aos recursos semióticos.  

Apesar de nenhum entrevistado ter questionado a não observação dos ícones 

na leitura hipertextual, percebemos a necessidade do aprimoramento da 

competência leitora e escritora em meios digitais uma vez que estamos todos 

imersos em enunciados multissemióticos. 

 A quinta pergunta interroga se o aluno após clicar em outro link retoma ao 

texto de origem. Um pouco mais da metade da turma (12 alunos) afirmou que volta 

com frequência ao texto inicial nas leituras hipertextuais, porém, a outra parte da 

turma declarou que faz esse processo só às vezes.  

Entendemos, com essa atividade inicial, que muitos alunos não dão uma 

atenção significativa ao retorno das páginas pesquisadas, o que leva a compreender 

que é de suma importância o trabalho com estratégias de leitura que estimulem 

esses alunos a entenderem que o retorno ao que foi lido é necessário para o 

encadeamento das informações desejadas. 

 Quanto à pergunta se o aluno acha que ler na internet é mais fácil do que ler 

o texto impresso, 10 alunos declararam que às vezes observam que a leitura na tela 

é mais fácil que a leitura impressa. Desses, 8 alunos responderam que a leitura na 

internet não é mais fácil comparando com a leitura do impresso e apenas 3 dos 

entrevistados responderam que sim, a leitura digital é mais fácil de compreender em 

detrimento da leitura impressa. 

 É perceptível no cotidiano da maioria dos jovens, a utilização das redes 

sociais com bastante desenvoltura, entretanto, quando a leitura do hipertexto exige 

um maior grau de conhecimento e uma maior consciência quanto ao que se 

pretende ler, a maioria não consegue estabelecer uma progressão textual eficiente. 

 A questão citada acima exigia uma justificativa à resposta dada a questão. No 

entanto, um grande número de alunos se negou a justificar a resposta e os poucos 

que responderam sobre as dificuldades de ler na internet, citaram que o percurso 
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com vários links e imagens às vezes dificulta o entendimento e o progresso da 

leitura. 

 Com relação ao último questionamento se eles acreditam que têm dificuldade 

para compreender os textos na internet, 10 alunos responderam que às vezes 

sentem dificuldade de compreensão, 4 alunos responderam sim e 7 alunos disseram 

que não. Na nossa prática em sala de aula, de modo geral, os alunos apresentam 

dificuldades para compreenderem textos impressos. Acreditamos que esses 

mesmos problemas ocorram na leitura do hipertexto. Com base nas respostas dos 

alunos, iniciamos a aplicação de estratégias pedagógicas no sentido de orientar a 

leitura em tela de forma mais consciente e produtiva. 

 
 
3.4 Aplicação da intervenção pedagógica  
  
 

Nesta Proposta Didática, o objetivo é enfatizar algumas possibilidades 

pertinentes de leitura exploratória acerca da compreensão de textos marcados pela 

hipertextualidade. A mediação do professor nesse contexto é essencial, pois tem o 

propósito de instigar o aprendizado do aluno com relação à leitura em tela 

favorecendo, assim, práticas de letramento envolvendo o hipertexto. 

 Para que não desviemos em práticas desestimuladas e impensadas em um 

contexto de sala de aula, surge o que chamamos de Sequência didática, que são 

procedimentos encadeados de etapas para aquilo que se deseja ensinar. Podemos, 

ainda, acrescentar que são atividades planejadas e organizadas de acordo com os 

objetivos que se quer alcançar para a aprendizagem dos alunos. 

 De acordo com Dolz e Scheneuwy (2004, p.97), a sequência “é um conjunto 

de atividades escolares organizadas, de maneira sistemática, em torno de um 

gênero textual oral ou escrito”. 

 Entretanto, nesta proposta de trabalho, não há uma solicitação de produção 

inicial como se costuma exigir nos modelos clássicos de sequências didáticas. As 

atividades desenvolvidas neste trabalho, em sala de aula e extraclasse, foram 

adaptadas ao contexto de ensino estudado, que é a leitura hipertextual. Esse 

contato pôde ser realizado em diferentes gêneros e suportes como, por exemplo, 

sites, blogs, homepage. 

 Ainda de acordo com a proposta de intervenção, buscou-se pautar nas 
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atividades em que o professor e o aluno caminhem juntos em busca dos objetivos 

propostos para a leitura direcionada do hipertexto. Nesse processo, o professor é 

visto como um agente de letramento e mediador das práticas sociais, assim como, o 

aluno é o sujeito que desenvolve o seu saber a partir de práticas significativas de 

letramento que o faz se sentir protagonista de sua atuação na sociedade. Dessa 

forma, o professor deixa de ser um mero reprodutor de conteúdos para ser um 

agente que promove formação de protagonistas sociais (BALTAR, 2010). 

  
 
3.5 Descrição das atividades desenvolvidas na proposta didática de 
intervenção  
 
 

Tema: A Leitura do hipertexto em uma sequência didática 

Turma à qual se destina a proposta: 9º ano do Ensino Fundamental. Alunos 

com faixa etária entre 13 e 15 anos. A turma selecionada para a aplicação desta 

atividade contou com 21 alunos, matriculados na E.E. Aristófanes Fernandes na 

cidade de São Vicente / RN. 

Conteúdos: Estratégias de leitura, hipertexto. 

Materiais / recursos necessários:  

Partindo do pressuposto de que a proposta de estudo é a leitura hipertextual, 

utilizam-se como recursos para a aplicação da referida proposta, aparelhos 

eletrônicos tais como computadores, datashow e outros aparatos tecnológicos 

(celular) que permitiram por meio da conexão com a rede mundial de computadores 

– a internet o acesso a diversos textos e páginas virtuais, os quais são sugeridos 

nas etapas da aplicação desta proposta. Vale salientar que algumas tarefas também 

puderam ser realizadas off-line sem necessariamente o aluno estar conectado no 

momento do desenvolvimento das atividades. 

Objetivos da atividade 

Objetivo geral 

Analisar o desempenho dos alunos quanto à leitura de hipertextos 

Objetivos Específicos 

Estudar o hipertexto e suas particularidades. 

Desenvolver proposta de intervenção voltada para o uso de estratégias de 

leitura hipertextual 



48 
 

 
 

Estimular a busca de informação sobre determinados temas de usos 

diversificados de sons, imagens associadas aos textos verbais. 

Propor a elaboração de hipertexto. 

Avaliar o desempenho dos alunos após a aplicação da proposta de 

intervenção. 

Justificativa 

O uso das tecnologias e do hipertexto pode exercer um papel importante com 

os alunos em sala de aula já que adequar as leituras hipertextuais como processo 

sistematizado de aprendizagem será um desafio para a clientela escolhida e 

também para o professor que se sente impotente diante da extrema modernidade 

que envolve os recursos digitais e, consequentemente, a forma como os textos são 

apresentados no universo digital. 

Sendo assim, espera-se que a intervenção pedagógica realizada muito 

ampliará as habilidades e competências leitoras desses estudantes. 

Dessa forma, a presente proposta justifica-se frente à necessidade de 

desenvolver práticas de letramento enfocando a leitura do hipertexto como atividade 

que leve à promoção de um leitor proficiente. Enfrentar esse desafio não é tarefa 

fácil, sem falar que não há material didático-pedagógico que auxilie o trabalho do 

professor, principalmente, quando o assunto é hipertexto. Percebe-se que há um 

número bem significativo de pesquisas no âmbito do hipertexto, no entanto, o 

resultado dessas pesquisas ainda não chegou à maioria das escolas. 

Justificamos ainda que ao trazermos para a sala de aula a prática de leitura 

hipertextual estamos contribuindo para que esses alunos adquiram práticas úteis 

para o seu aprendizado e automaticamente a sua inserção no mundo 

tecnológico/digital. 

Tempo Estimado: 

2 meses 

Etapas para a realização das atividades: 

1ª Etapa:  

 Socialização do projeto; primeiras reflexões  sobre o hipertexto. 

 2ª Etapa: 

 Navegar em sites. Nessa atividade os alunos revelam a estrutura 

básica do design dos hipertextos lidos, analisam a quantidade de links que o texto 
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apresenta bem como as implicações para a leitura e construção de sentidos. 

 Atividade de leitura exploratória atentando para a compreensão entre 

texto impresso e texto em tela (hipertexto). 

  3ª Etapa: 

 Leitura direcionada por intermédio da exposição de um link proposto. 

 Prática de leitura no qual os alunos além de observar como se 

estrutura o texto hipertextual possam identicar as informações explícitas e implícitas 

do tema lido, como também, interpretar o texto levando em consideração o auxílio 

do material gráfico diverso apresentado pela leitura do hipertexto. 

4ª Etapa: 

 Momento de analisar a compreensão dos alunos sobre o que 

apreendeu na atividade de intervenção. Os alunos, em grupos, são instigados a 

produzir um texto com características hipertextuais a partir de um texto impresso 

(Retextualização). 

 Aplicação de um teste de múltipla escolha a fim de ativar as 

habilidades de leitura hipertextuais adquiridas pelo aluno ao longo do projeto. 

 

 
3.6 Detalhamento e análise das etapas 
 
 
3.6.1 Primeira Etapa 
 

Atividade 1: Apresentação do tema a ser trabalhado: o hipertexto  
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Figura 06: Página de resultados de busca sobre “hipertexto”  

 

 

Fonte: GOOGLE (2016). 
 

Os alunos são incentivados a pesquisar na Internet sobre o que é hipertexto. 

Esse é o momento das discussões acerca do tema abordado. 

As atividades propostas sobre o hipertexto tiveram inicialmente um caráter 

exploratório a fim de entender quais seriam as possíveis dificuldades dos alunos 

acerca do trabalho com o hipertexto no ambiente escolar.  

Essa primeira impressão foi diagnosticada com a análise dos questionários 

aplicados. Em seguida, os alunos foram conduzidos à sala de informática a fim de 

buscar informações sobre o hipertexto. 

Com um objetivo definido, os alunos navegaram na Internet com a finalidade 

de encontrar informações sobre as várias definições de hipertexto. 

A estratégia “pesquisar” defendida por McAleese (2003) está associada aos 

atos de explorar, esquadrinhar e expandir. Seguindo essa estratégia os discentes 

fizeram a descoberta das definições sobre o hipertexto realizando, inicialmente, uma 

leitura superficial sobre o assunto, para só então, através da integração das 

informações colhidas na leitura juntamente com o conhecimento que já dispõem no 
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seu cotidiano, poderem internalizar o conhecimento acerca do tema em estudo. 

Nesse caso, os elementos implícitos foram também essenciais para a apreensão 

das informações desejadas. 

O resultado da pesquisa foi exposto em sala de aula com alguns depoimentos 

que ilustraram o momento. Alguns dos alunos expuseram  as dificuldades quando da 

leitura em tela retratando a questão do grande número de links que levam a sites 

que não condizem com o tema  pesquisado. 

Em um segundo momento, expusemos um slide apresentando as 

características do hipertexto, categorias (abertos e fechados) e sua estrutura 

(sequencial, hierárquico, reticulado e em rede), a função retórica dos links. Esta 

atividade foi apresentada aos alunos por ser bastante precisa para as leituras 

seguintes que os alunos realizarão em tela. 

 

Figura 07: Registros das primeiras oficinas 

 

 
 

Fonte: ARQUIVO PESSOAL (2016). 
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Figura 08: Registros das primeiras oficinas 
 

 
 

Fonte: ARQUIVO PESSOAL (2016). 
 
 

Figura 09: Registros das primeiras oficinas 

 

 
Fonte: ARQUIVO PESSOAL (2016). 
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Figura 10: Registros das primeiras oficinas 
 

 

 
Fonte: ARQUIVO PESSOAL (2016). 

 
Figura 11: Registros das primeiras oficinas 

 

 
Fonte: ARQUIVO PESSOAL (2016). 
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Figura 12: Registros das primeiras oficinas 
 

 

 
Fonte: ARQUIVO PESSOAL (2016). 

 
 

Nessa oficina, os alunos se deparam com uma atividade de leitura que segue 

etapas preestabelecidas envolvendo a estratégia “explorar”. Com essa atividade, o 

leitor identifica o aspecto estrutural do hipertexto eletrônico sem a preocupação de 

uma temática prévia de leitura.  

Houve resistência por parte de alguns alunos para a realização da tarefa, pois 

a todo momento determinados alunos se dispersavam para uma leitura de forma 

aleatória e superficial do ambiente. Observou-se que a prática desses alunos na 

leitura em tela de forma espontânea reflete na sala de aula, quando se direciona 

para um trabalho com metas a serem seguidas. 

Atividade 2: Exposição do vídeo “Hipertexto o que é isso?6”, no qual, o 

professor Xavier (UFPE) retrata o hipertexto como uma característica dos novos 

tempos, das novas formas de comunicações, dos novos enunciados discursivos. 

Portanto, vem ampliar o conceito de hipertexto que os alunos buscaram na 

realização da pesquisa. 

                                                           
6 Link de acesso do vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=2qIe4BTfvUk 
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Durante a realização dessa atividade foi possível observar o envolvimento dos 

alunos com o tema, pois a maioria deles tem essa prática de controlar a navegação 

(extrair textos, imagens e sons) nas ferramentas de entretenimento. A baixa 

velocidade da Internet na escola não contribuiu para a conclusão da atividade, 

ficando para concluir em casa. Outro motivo que, na maioria das vezes, as 

atividades são desenvolvidas nas casas dos alunos é o número reduzido de 

computadores que a escola dispõe na sala de informática. 

 
 

3.6.2 Segunda Etapa 
 
 

Atividade 1: Leitura de Hipertexto eletrônico: Home Page do Proitec. 

Objetivo: estimular os alunos do 9º ano a visitar a home Page do Proitec com 

a finalidade de instigar a participação deles no curso preparatório para o IFRN.           

  Roteiro: 

 - O que é o Proitec? 

 - Que instituição é responsável pelo programa? 

 -Busque os links dispostos na página de forma que possa localizar as 

seguintes informações: 

 a) o edital do concurso 

 b) as provas realizadas 

 c) o planejamento de ensino 

 d) outras descobertas que foram encontradas durante o percurso da leitura 

em tela 

 e) Quais as dificuldades encontradas durante a busca das informações. 
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Figura 13: Portal Proitec 

 

 

Fonte: PORTAL IFRN (2016). 

  

A atividade envolvendo o Portal do Proitec surgiu do interesse dos alunos da 

turma do 9º ano em participar do curso de formação inicial e continuada para 

ingresso no ensino técnico integrado ministrado pelo IFRN. O Programa de Iniciação 

Tecnológica e Cidadania é, pois, um curso de modalidade a distância voltada para 

alunos do 9º ano da rede pública de ensino.  

Em uma conversa informal em sala de aula, foi constatado que os alunos 

mostravam interesse pelo curso, porém, alguns alunos relataram dificuldades em 

acessar a página do portal. 

A partir disso, agendamos para o dia seguinte a aula. De posse do roteiro, a 

sala foi dividida em pequenos grupos para que pudessem desenvolver a busca no 

portal. Essa oficina se iniciou em sala e se estendeu por várias semanas como 

atividade a ser desenvolvida em casa quando puderam aproveitar todo o material do 

curso na versão online. Vale inferir, ainda, que o trabalho coletivo foi muito 

proveitoso, pois as dificuldades foram sendo sanadas pelo grupo. 

Segundo Selwyn (2011), apud Dudeney (2016, p.20), “Para a incorporação 

das tecnologias digitais em educação há a necessidade dos imperativos externos 
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que dizem respeito à necessidade de preparar nossos alunos para a vida social; e 

os imperativos internos que dizem respeito aos benefícios que as tecnologias digitais 

podem oferecer dentro da sala de aula, principalmente por apoiar abordagens 

centradas no aluno”.  Assim, na realização dessa oficina, são acionadas as práticas 

de letramento que contemplam as práticas sociais para além da aquisição do 

sistema de leitura e escrita, no caso da oficina mencionada, os alunos puderam 

navegar no site em busca de informações que serão úteis para a sua vida. 

Além disso, toda situação de leitura segue um objetivo em função do qual se 

consideram as informações pertinentes para alcançá-lo ao construir um significado. 

Assim “os pedidos de tarefas que os alunos devem realizar também devem ser o 

mais parecidos possível com o que faz um leitor fora da escola- buscar e decidir por 

conta própria o que é mais importante e em função do quê” (SOLÉ, 1998, p. 142) 

 

Atividade 2: Tecnologia ajuda ou atrapalha? 

Objetivo: discutir com os alunos sobre o papel da tecnologia nos estudos. 

Leia com os alunos a reportagem “A turma está a um clic”, da revista Veja, de 

13 de agosto de2014. Veja. abril.com. br/complemento/acervo digital. 

Apresentação do Prezi “Estudos Conectados”. 

. Figura 14: Apresentação do Prezi Estudos conectados 

 

 
 

Fonte: https://prezi.com/v2efrl6-y53z/copy-of-estudos-conectados. 
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 Em seguida, aponte as evidências que mostrem o panorama do uso 

das ferramentas virtuais para os estudos. 

 Identifique no texto se o que está dito na reportagem tem relação com 

o dia a dia dos alunos. 

 Ainda com relação ao processo de leitura na tela, identifique os prós e 

contras do uso da Internet para estudo em grupo. 

 Feito o mapeamento dos pontos argumentativos amplie o debate 

crítico. 

 Há outros pontos positivos do uso das tecnologias online para estudar? 

E negativos? 

 Escreva um texto argumentativo que responda a pergunta: “O uso de 

tecnologias virtuais ajuda ou atrapalha os estudos”? 

Essa oficina não foi realizada na escola, assim como a maioria das oficinas 

desenvolvidas, pois a escola estava sem acesso à Internet. Assim os alunos foram 

conduzidos para a leitura em casa, pois além do número reduzido os computadores 

apresentam muita lentidão na hora de ligar e, com isso, atrapalha o desenrolar da 

aula. 

 Posteriormente, em outra aula, após os comentários da atividade proposta foi 

apresentado o Prezi “Estudos conectados” em data show, no qual pontuam-se 

resumidamente pontos da reportagem. Por ser uma ferramenta bem interessante de 

apresentação, chamou a atenção dos alunos dentro do contexto de leitura a que 

eles vinham sendo estimulados. O diferencial dessa ferramenta é que ela não possui 

a estrutura de organização em páginas, mas sim de visualização com foco no 

contexto, dando a sensação de estar “navegando” pelo conteúdo. 

Com a leitura realizada na apresentação do Prezi, os alunos constataram os 

dados da reportagem sobre o uso de tecnologias virtuais nos estudos, puderam 

fazer comparações com a realidade da turma e a conclusão é que o uso das redes 

sociais para fins de entretenimento supera aqueles que se utilizam do serviço de 

mensagem para estudar. 

 Diante dos aspectos positivos apresentados, como a interatividade virtual, o 

exercício da atividade intelectual, o estímulo de habilidades valorizadas em nosso 

tempo, do desenvolvimento da capacidade de produção em equipe, da socialização 
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do aprendizado e, dos aspectos negativos também expostos como, da exigência de 

um grande esforço de concentração para não se desviar do objetivo, os alunos 

foram questionados se concordavam, ou não, sobre os pontos positivos e negativos 

apresentados na reportagem. 

 Após esse momento de leitura e questionamentos, os alunos foram 

incentivados a escrever respondendo a seguinte pergunta: o uso de tecnologias 

virtuais ajuda ou atrapalha os estudos? No texto escrito os alunos utilizaram dados 

apresentados na reportagem como também acrescentaram argumentos levantados 

em sala de aula. 

 Vejamos quatro textos selecionados dentre as atividades desenvolvidas pelos 

discentes envolvendo a questão proposta.  
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Figura 15. Aluno A. 

 

 
 

Fonte: DADOS DA PESQUISA (2016). 
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Figura 16. Aluno B. 
 
 

 
Fonte: DADOS DA PESQUISA (2016). 

 
Figura 17. Aluno C. 

 

 
 

Fonte: DADOS DA PESQUISA (2016). 
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Figura 18. Aluno D. 

 

 
Fonte: DADOS DA PESQUISA (2016). 

 
 
 A partir das constatações feitas pelos discentes na escrita dos textos citados, 

percebemos que alguns procuraram retratar os pontos negativos com relação ao 

mau uso das ferramentas digitais, principalmente, da utilização da internet, porém, 

todos afirmaram que o uso das tecnologias digitais é positivo no tocante a grande 

contribuição que esses suportes dão aos estudos e automaticamente, a ampliação 

do conhecimento. 

 A forma como foi direcionada a atividade envolvendo a mistura entre a 

atividade presencial, a escrita dos alunos, e as leituras online com o qual os alunos 

realizaram fora da sala de aula, foi muito proveitosa. Constatou-se que os alunos 

aprendem em tempos e locais variados. 

 Após a atividade realizada, é possível perceber que os objetivos propostos 

foram alcançados, uma vez que os alunos conseguiram expor seus pontos de vista 

sobre a questão levantada sobre o uso das TICs nos estudos como também houve 

atenção quanto ao tipo de texto que foram estingados a produzirem. 
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3.6.3 Terceira Etapa 
 
 

Atividade 1: Leitura de hipertexto: Portal Carta Capital 

 

Figura 19. Apresentação do Portal 

 

 
 

Fonte: PORTAL CARTA CAPITAL (2016). 

 

Objetivo:  

 Identificar através da leitura do Portal os tipos de links e suas funções 

retóricas. 

Roteiro: 

 Navegue na página do Portal Carta Capital e atente para a exploração da 

leitura levando em consideração os tipos de links mais recorrentes e suas funções 

estruturais e semânticas. 

 - Quais links estabelecem relações estruturais e semânticas? 

 -Segundo a forma e o visual do link, como são apresentados? Aparecem sob 

a forma de ícones, botões e imagens? 
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 -Os links aparecem em forma de menus, índices ou aparecem como parte do 

texto ficando embutido no próprio texto? 

Nesta oficina foi  explorado os tipos de links com os alunos em uma aula 

apresentada no data show. 

 Sabemos da existência de muitos tipos de links , porém, nesta oficina e 

principalmente levando em consideração uma turma de 9º ano, optamos por 

apresentar alguns links que se apresentam mais visíveis nos hipertextos. 

Lembramos, ainda, que nos baseamos na adaptação de Hissa ( 2009) ao qual 

apresenta um número reduzido desses links, diante dos muitos tipos de links que 

são divulgados por vários autores. 

 Durante a exploração da página, os alunos identificaram os links estruturais 

que são os responsáveis pela organização do hipertexto, sendo assim essenciais 

para a navegação no ambiente hipertextual. Também puderam  analisar com essa 

atividade os links textuais que se apresentam como as chamadas das notícias na 

página, e os links gráficos que também foram identificados no mesmo portal em 

forma de ícones, símbolos que são bastante familiarizados nas redes sociais:  

 

Figura 20. Representação das Redes Sociais 

 

 

 

Fonte: Retirado do site www.google com.br. 

 
 

 

 

 

 Dando continuidade  à leitura do portal, os alunos observaram que os links  

implicados estão presentes em alguns textos que geralmente aparecem marcados 

com  palavras de uma cor diferente ou sublinhada. Nesse caso, percebemos que 

alguns alunos seguem a leitura valorizando essas marcações como uma parte 

integrante do texto, já outros não conseguem fazer o mesmo caminho de leitura 

hipertextual. 

 Porém, mesmo com alguns alunos optando por fazer uma leitura apenas 

linear, houve o entendimento de que a localização desses links influencia na 

http://www.google/
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construção de sentidos. 

 Ainda navegando no Portal atentou-se para o estudo do gênero crônica uma 

vez que a turma estava envolvida na escritura do texto referente as Olimpíadas de 

Língua Portuguesa. 

 Nesse contexto, os alunos são estimulados a identificar a estrutura 

composicional da crônica em diferentes formas e espaços. Na página do Portal, na 

seção Cultura, os alunos localizam a crônica de Menalton Braff, “na Sala de Aula”. 

 Aproveitaram  a leitura da crônica para fazer um estudo desse gênero textual, 

sendo  apresentada  à classe uma lista com as características desse tipo de texto. 

 1- é publicada geralmente em jornais e revistas; 

 2-relata de forma artística e pessoal fatos colhidos no noticiário jornalístico e 

no cotidiano; 

 3-consiste em um texto curto e leve, que tem por objetivo divertir e/ ou refletir 

criticamente sobre a vida e os comportamentos humanos; 

 4-pode apresentar elementos básicos da narrativa – fatos, tempo, 

personagens e lugar; 

 

Figura 21. Link do Portal Carta Capital 

 

 
 

Fonte: PORTAL CARTA CAPITAL (2016). 
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 Durante a execução da aula ocorreram comentários acerca do 

posicionamento do cronista, seus comentários e deduções, suas ironias e 

interpretações a respeito de fatos. 

 Para finalizar, os alunos fazem comentários com a mediação do professor 

diante da crônica lida. Esta é uma atividade que explora a exposição oral. 

 Ainda referente à leitura de crônica, os alunos são direcionados a clicar em 

outras crônicas disponibilizadas no Portal com a finalidade de ampliar a leitura e 

compreensão do gênero estudado. 

 Durante a realização desta atividade percebemos que como bem frisou 

Cascarelli (2003), os textos interligados por meio de links não são diferentes dos 

textos “comuns” em relação aos processos de leitura. Em qualquer que seja o 

suporte, a prática de leitura exige reflexão, planejamento e avaliação. 
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Figura 22. Registros da oficina lendo o Portal Carta Capital 

 
 

 

 
Fonte: ARQUIVO PESSOAL (2016). 

 
 

Atividade 2: Atividade de hipertexto: compreendendo  e interpretando charge. 

Objetivo: Exercitar a leitura da charge e sua contextualização. 

 O primeiro passo para o desenvolvimento dessa atividade foi debater os 

valores sociais que as charges apresentam, analisando a opinião nelas expressa, e 

posicionando-se frente a essa opinião. 

 Nessa atividade, os alunos foram estimulados a visitar o Blog “Decifrando 

textos e contextos”, uma página em que são apresentadas questões de 

interpretação a partir de gêneros diversificados. No caso dessa pesquisa, optamos 

pela leitura hipertextual voltado para o gênero charge. 

 Antes de os alunos iniciarem a navegação pelo Blog, foi apresentado de 
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forma expositiva o conceito de charge e cartum. Dando sequência à realização da 

oficina, foram esclarecidos sobre o caráter humorístico que esses gêneros 

apresentam. Foi também discutido na grande exploração pela mídia atual desses 

gêneros, que de forma sucinta, faz críticas político-sociais frequentemente. 

 Esse questionamento foi necessário, uma vez que essa modalidade textual 

aborda fatos ou acontecimentos e para ser compreendido, exige que o aluno 

conheça os contextos sociais ao qual o autor se baseou para criar a imagem. 

 Para a compreensão do gênero charge é relevante também os 

conhecimentos sobre pressuposto e o implícito. Para tanto, os alunos são orientados 

a clicar no link: pt.slideshare.net/anamoura84/pressuposto-e-subentendido-

48410889?next_slideshow=1. 

 Com isso, eles podem a compreender que na leitura de charges é de suma 

importância fazer as inferências para só então entenderem o sentido da 

multimodalidade dos textos. 

 Na atualidade, é comum depararmos com a linguagem semiótica definida pelo 

uso dos pressupostos e implícitos. Muita coisa é dita com intenções bem diversas, 

assim, o sujeito precisa ter competência para compreender informações não 

explícitas no texto. 

 Coscarelli (2003) reforça, nesse contexto, essa ideia quando nos traz o 

questionamento de que a geração de inferência é um processo fundamental na 

leitura e que nenhum texto traz todas as informações de que o leitor necessita para 

compreendê-lo. De posse dos conhecimentos apreendidos acerca das inferências 

que se necessita para compreender a charge, os alunos foram incentivados a 

realizar a seguinte tarefa: 

 Ver o link a seguir para a análise de charges: decifrandotextosecontextos. 

blogspot.com. br/2016/05/atividade-de-interpretação-genero_21.html. 
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 Figura 23. Charge do Texto I. 

 
 

 
Fonte: https:www.google.com.br/search 

 

01. A charge em análise tem como objetivo principal: 

 

a) Fazer uma crítica social a partir de uma cena humorística. 

b) Promover uma reflexão sobre o uso exagerado de tecnologias pelas 

crianças. 

c) Retratar a dura realidade dos pedintes nas grandes metrópoles brasileiras. 

d) Provocar uma reflexão sobre a péssima distribuição de renda no Brasil. 

e) Fazer uma crítica sobre a alta taxa de natalidade nas camadas mais 

carentes da população. 

 

02. Na charge, além das imagens, outro recurso importante é a linguagem 

verbal. Ao analisar a linguagem utilizada pelo pai e pela mãe, podemos inferir que: 

 

a) As duas linguagens estão no mesmo nível coloquial e não diferenciam os 

personagens. 

b) O pai usou um termo em inglês e a mãe usou o mesmo termo traduzido 

para o português. 

c) A linguagem utilizada pela mãe está no sentido conotativo e a do pai no 

sentido denotativo. 

d) A linguagem utilizada pelo pai caracteriza a linguagem urbana e a 

linguagem utilizada pela mãe caracteriza a linguagem interiorana. 

e) A forma de falar é mais um elemento da charge que mostra a questão da 

desigualdade social e cultural dos personagens. 

 

03. Em “Fio, ocê vai I pede”, pode-se observar uma linguagem do tipo: 
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a) Formal, porque respeita as regras gramaticais. 

b) Técnica, porque representa termos próprios de uma profissão. 

c) Coloquial, porque caracteriza uma linguagem simples e popular. 

d) Literária, porque foi usada no sentido figurado. 

e) Informal, porque está presente no cotidiano de pessoas com bom nível de 

instrução. 

 
 
Figura 24. Charge do Texto II. 

 

 
Fonte: : https:www.google.com.br/search  

 

 

04. Ao analisar a linguagem utilizada na charge, pode-se constatar o uso da 

linguagem informal em relação 

I. Ao uso do pronome pessoal do caso reto na função de objeto direto no 

segundo quadrinho. 

II. À ausência de concordância verbal no primeiro quadrinho. 

III. À ausência do sinal indicativo da crase no segundo quadrinho. 

IV. Ao uso de gíria no segundo quadrinho. 

 

a) Estão corretos os itens I e IV. 

b) Estão corretos os itens I e III. 

c) Estão corretos os itens II e IV. 

d) Estão corretos os itens II e III. 

e) Todos os itens estão corretos. 

 

05. A charge em análise faz uma crítica 
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a) Às atitudes inconsequentes das pessoas que passam trotes. 

b) Ao mau serviço prestado pelas operadoras de telefonia. 

c) Ao desperdício de tempo e de dinheiro gastos em ligações inúteis. 

d) À curta duração das ligações de celular. 

e) Ao custo elevado dos preços pagos pelos consumidores. 

 

06. A expressão “provar do seu próprio veneno”, presente no segundo 

quadrinho, apresenta significado semelhante a que outro ditado popular? 

 

a) Água mole em pedra dura tanto bate até que fura. 

b) Em terra de cego quem tem um olho é rei. 

c) Macaco velho não mete a mão em cumbuca. 

d) Em casa de ferreiro o espeto é de pau. 

e) Quem com ferro fere, com ferro será ferido. 

 

 
Figura 25. Charge do Texto III. 

 

 

Fonte: https:www.google.com.br/search 

 

 

07. A charge acima faz uma crítica 

 

a) às aulas de análise sintática. 

b) à falta de conhecimento do aluno. 

c) à desonestidade dos políticos. 

d) ao problema da educação no Brasil. 

e) à honestidade dos políticos. 
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08. Ao analisar o contexto comunicativo da charge, o termo “mané” pode ser 

substituído por qual outra expressão que mantenha o mesmo sentido? 

 

a) Descrente. 

b) Irresponsável. 

c) Desocupado. 

d) Ingênuo. 

e) Inconsequente. 

 

 
Figura 26. Charge do Texto IV. 

 

 

 

Fonte: https:www.google.com.br/search  

 
 

09. Ao analisar a charge, percebe-se que a resposta à pergunta realizada 

pelo repórter. 

a) causou revolta na entrevistada. 

b) não foi a esperada pelo entrevistador. 

c) causou indignação no entrevistador. 

d) gerou uma discordância de opiniões. 

e) foi uma resposta já esperada pelo entrevistador. 
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10. Em “Qual é o seu maior receio ao ser abordado por um ladrão na rua?”, a 

palavra em destaque pode ser substituída por qual outro termo que mantenha o 

mesmo sentido? 

a) Preocupação. 

b) Indignação. 

c) Pesadelo. 

d) Pensamento. 

e) Temor. 

 

11. Ao observar a fala do repórter e da entrevistada, podem-se considerar 

como corretas as seguintes afirmações: 

I. Há um desvio da norma culta na fala da entrevistada com relação ao não 

uso do sinal indicativo da crase. 

II. O uso da contração “ao”, depois de “receio”, está incorreto e configura um 

desvio de regência nominal. 

III O uso da gíria “papo” está inadequado, porque não combina com o estilo 

formal da entrevistada. 

IV. O uso do pronome possessivo “seu” pelo repórter está adequado pelo fato 

de ele não ter intimidade com a entrevistada. 

V. Observa-se a ausência de aspas na fala referente ao candidato citada pela 

entrevistada. 

 

a) Estão corretas as afirmações I, II e V. 

b) Estão corretas as afirmações I, III e IV. 

c) Estão corretas as afirmações II, IV e V. 

d) Estão corretas as afirmações I, IV e V. 

e) Estão corretas as afirmações II, III e IV. 

 

Os alunos mostraram-se interessados na oficina e clicaram nas sugestões 

sugeridas para a leitura de outras charges a fim de ampliarem os conhecimentos 

adquiridos.  

Nessa atividade foi explorada a questão da temporalidade desse tipo de 

gênero. As charges são temporais, pois refletem uma realidade imediata, enquanto 

os cartuns são atemporais, em geral retratam situações que transpõem a barreira do 

tempo. E isso é essencial levar em conta quando se vai ler essa modalidade de 

gênero, uma vez que para compreender uma charge, por exemplo, é fundamental 

estar atento às informações atuais. 

              Com o envolvimento de atividades de leitura hipertextuais mais simples 

semelhantes as contidas no livro didático, no caso específico da atividade 

mencionada acima, os alunos puderam fazer uma comparação, com a mediação da 
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professora, entre texto impresso e texto linkado. Alguns discorreram sobre a 

complexidade que o texto com muitos links pode ocasionar na leitura e compreensão 

dos textos. Nesse caso ficou claro que, apesar de úteis, o excesso dos hiperlinks 

pode retardar a leitura na opinião de alguns dos alunos. 

  
 
3.6.4 Quarta Etapa 
 
 

Atividade  1 :Leitura exploratória de hipertexto  

          Criando hipertextos 

 Faça uma pesquisa na internet sobre o tema “Adolescência”. Procure no 

mínimo em três sites diferentes. 

 O que o aluno deverá pesquisar? 

 - Vivendo a adolescência 

 - Por que a adolescência é uma fase tão difícil? 

 -A adolescência através dos tempos  

 - Drogas na adolescência. 

 Adicione o endereço dos sites pesquisados no menu favoritos do seu 

computador. 

 Leia atentamente os textos dos sites selecionados e verifique se as 

informações são relevantes e se o texto está bem escrito. Procure sites confiáveis. 

 Procure também alguns vídeos e imagens que podem ser usados. 

 Vídeo selecionado para a ampliação da temática em estudo: Confissões de 

adolescentes. Http://www.youtube.com/watch?v=0hszS-Ze_lc. 

 Apresentação oral na sala de aula do resultado da pesquisa. 

 Redija um texto coletivo (pode ser uma narrativa, um texto dissertativo 

argumentativo ou um poema) e link algumas palavras do seu texto aos sites, 

imagens e vídeos pesquisados. 

 Passo a passo para criar um hipertexto: Tutorial hipertexto. 

https://www.youtube.com/watch?v=aem6g2gmnvs 

 Dando prosseguimento às atividades, na oficina subsequente, os alunos mais 

uma vez foram conduzidos a lerem em tela, dessa vez sobre o tema da 

adolescência.  

 “A turma foi dividida em grupos e o tema foi subdividido em quatro subtemas: 

http://www.youtube.com/watch?v=0hszS-Ze_lc
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o primeiro grupo (grupo A) ficou com “Vivendo a adolescência”, o segundo (grupo B) 

com” Por que a adolescência é uma fase tão difícil?”“, o terceiro grupo (grupo C) 

com “ A adolescência através dos tempos” e por último, (grupo D) “ A droga na 

adolescência”. 

 Partindo do que foi exposto, os alunos foram mais uma vez orientados a 

realizar uma leitura atenta, sempre observando os links, as imagens, para que o 

hipertexto seja explorado de maneira eficiente. 

  Assim nessa oficina, foram exploradas as estratégias de leitura de forma bem 

significativa. Primeiramente, houve a preocupação de instigar nos alunos o 

conhecimento prévio acerca do tema proposto: a adolescência. Em seguida com a 

prática da leitura e consequentemente, a pesquisa, houve a exploração de novas 

informações que foram agregadas ao conhecimento prévio. Também buscaram 

informações complementares e por fim, a construção da síntese de todo o apanhado 

de informações em detrimento do tema estudado. 

 Esses questionamentos explorados sinalizam para as estratégias de 

compreensão leitora propostas por Solé (1998), as quais têm fundamental 

importância também para a aquisição da compreensão do hipertexto. 

 Dando continuidade à oficina e com a finalidade de ampliar os conhecimentos 

referentes ao tema da pesquisa desenvolvida, foi sugerido o vídeo do Youtube 

“Confissões de adolescentes”. O vídeo é uma adaptação da série e do livro do 

mesmo nome, no qual são relatados os depoimentos dos acontecimentos e trajetória 

de vários jovens que narram os vários fantasmas clássicos, marcos da adolescência, 

como o primeiro beijo, a virgindade, a gravidez e o relacionamento complicado com 

os pais. 

 Esta atividade foi orientada para ser realizada em casa, alguns alunos fizeram 

download do vídeo no computador ou nos celulares, enfim, todos se mostraram 

interessados na tarefa proposta. 

 No dia seguinte, com os alunos em círculos na sala de aula, foi feita a 

apresentação do resultado das leituras realizadas sobre o tema adolescência. 
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Figura 27. Registro das exposições sobre as leituras realizadas sobre o tema da adolescência 
 

 

 
Fonte: ARQUIVO PESSOAL (2016). 
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 Durante a exposição dos trabalhos, percebemos que alguns dos alunos foram 

ao encontro das respostas dadas no início da intervenção no questionário de coleta 

de dados. A maioria dos entrevistados respondeu que durante a leitura e pesquisa 

em tela fazem opção só pela primeira página que encontra. Outros grupos 

expuseram, durante as apresentações, que percorrem outros caminhos a fim de 

obter as informações necessárias sobre o tema em estudo. 

  É perceptível nessa atividade de leitura hipertextual a prática do leitor 

utilizador, citado por Burgos (2006).  Os discentes navegaram com um objetivo bem 

limitado em alguns sites só com o propósito específico da proposta, nesse caso o 

tema da adolescência. 

 Durante as discussões em sala houve sorteios de livros a fim de incentivá-los 

à prática de leitura. 

 Após as discursões sobre a temática proposta, propusemos, então, a 

atividade de escrita do texto ao hipertexto. O objetivo da atividade foi propiciar aos 

alunos um momento de ativar as habilidades sobre os conhecimentos adquiridos ao 

longo das oficinas de leitura hipertextual. Assim, eles foram instigados a escrever 

textos com hiperlinks. 

 Na tentativa de auxiliar os alunos nessa tarefa, trabalhamos um vídeo com o 

tutorial sobre o passo a passo para criar um hipertexto. Essa aula foi bastante 

esclarecedora apesar de ser preciso a exposição do vídeo várias vezes, quando ia 

surgindo dúvidas com relação à colocação dos hiperlinks nos textos. 

 Na sequência e baseando-se nas leituras realizadas sobre a temática da 

adolescência, iniciamos a aula com as propostas de escrita dos textos seguindo os 

mesmos subtemas e grupos da oficina realizada anteriormente: “Vivendo a 

adolescência”, “Por que a adolescência é uma fase tão difícil”, “A adolescência 

através dos tempos” e” Drogas na adolescência”. 

 Foi discutido com os grupos sobre a produção dos hipertextos que tanto 

podem ser escritos tipo fechados (offline) como também abertos (online). Nesse 

contexto alguns alunos no decorrer das leituras tinham adicionado sites no menu 

favoritos do computador exatamente para a produção dos hipertextos off-line. Outros 

optaram pelo hipertexto online. 

 Inicialmente, a proposta direcionada incentivava os alunos a escreverem um 

hipertexto a partir de um texto já existente, um exemplo seria o aproveitamento das 
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sínteses elaboradas pelos alunos mediante leituras realizadas. Porém, no desenrolar 

das oficinas foi sugerida a elaboração de um texto a partir das leituras feitas sobre a 

adolescência e, posteriormente, fossem introduzidos os hiperlinks.  

 Desse modo, as atividades de construção dos hipertextos seguiram os 

modelos das sugestões citadas. 

 Para tanto, utilizou-se o Google Docs para a concretização desta atividade. 

Como as atividades de produção dos hipertextos foram programados e realizados no 

Google Docs, houve inicialmente uma exposição oral acerca da usabilidade e das 

potencialidades dessa ferramenta no trabalho colaborativo. O Google Docs é um 

ambiente gratuito de escrita colaborativo online, construído a partir da tecnologia 

Wiki7, onde é possível alojar um documento e permitir que sua edição seja aberta ao 

público ou a um grupo restrito de colaboradores (ROJO, 2013).  

 Trabalhamos com pequenos grupos, em média, quatro integrantes, os alunos 

produziram colaborativamente alguns textos, baseados nas leituras realizadas sobre 

o tema da adolescência. Para isso, recorreram às oportunidades oferecidas pelo 

contexto digital, no caso hiperlinks (solução encontrada para compensar o fato de 

que a ferramenta Google Docs não permite a inserção de imagens, áudio ou vídeo). 

Os alunos integraram links para vídeos no yotube, verbetes na Wikipédia, imagens, 

sites de notícias na internet, entre outros. Nesse caso, os links foram utilizados com 

as funções retóricas do tipo definição, exemplo, explicação e comentários. 

Vale lembrar que, para o uso desse aplicativo estivemos apenas com o grupo 

do projeto de intervenção que é a turma do 9º ano. É nossa pretensão expandir para 

outros grupos na escola uma vez que nos mostrou que além de estimular a escrita 

apoiados pelas novas tecnologias favorece o ensino-aprendizagem sob a 

perspectiva dos letramentos, mais precisamente do letramento digital. 

 Durante a realização das oficinas, entendemos que apesar do envolvimento 

dos alunos nas atividades propostas seria bem mais positivo que todos estivessem 

em um mesmo espaço, no caso na sala de informática.  

 Como já foi relatado anteriormente, isso não foi possível na maioria das 

oficinas, devido ao reduzido número de computadores ou/e outros desativados. 

Somado ainda a lentidão da internet que não contribuía para o andamento dos 

trabalhos. 

                                                           
7 Este tipo de ferramenta permite que diversos autores confeccionem em um mesmo texto, corrigindo 
ou compartilhando informações. 
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 Selecionamos entre as atividades realizadas sobre a escrita dos hipertextos 

apenas quatro atividades para exemplificar. Para manter o anonimato dos alunos 

que compõem os grupos, eles foram identificados como G1, G2, G3 e G4. 

 
 
Figura 28. G1.  
 
 

 
Fonte: DADOS DA PESQUISA (2016). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



80 
 

 
 

Figura 29. G2.  
 

 
Fonte: DADOS DA PESQUISA (2016). 

 
Figura 30. G3.  

 

 
Fonte: DADOS DA PESQUISA (2016). 
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Figura 31. G4.  

 

 
Fonte: DADOS DA PESQUISA (2016). 

 
 Os alunos foram bastante receptivos às atividades sugeridas e aqueles que 

tinham maior domínio das ferramentas digitais auxiliaram os colegas menos 

familiarizados com essas ferramentas.  Os alunos trocarem ideias com os colegas e 

professor, através da ferramenta Chat durante a escrita dos textos. O aplicativo 

Whatsapp também foi bastante utilizado para a solução das dúvidas ou mesmo para 

dialogarem acerca dos trabalhos uma vez que os grupos estavam dispersos. 

 Assim, nessa atividade, os alunos puderam refletir sobre como se procede de 

fato o hipertexto. Percebemos a relevância da contribuição do Google Docs para o 

desenvolvimento de leitura e de escrita.  

 

Atividade 2: - Exercícios sobre hipertexto 

 

Como última atividade da proposta de intervenção, conduzimos a turma a 

realizar um teste envolvendo questões referentes ao tema da pesquisa que teve o 

foco na leitura e compreensão do hipertexto como práticas de letramentos. 

Questão 1 
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Enem 2011 

O hipertexto refere-se à escritura eletrônica não sequencial e não linear, que 

se bifurca e permite ao leitor o acesso a um número praticamente ilimitado de outros 

textos a partir de escolhas locais e sucessivas, em tempo real.  

Assim, o leitor tem condições de definir interativamente o fluxo de sua leitura 

a partir de assuntos tratados no texto sem se prender a uma sequência fixa ou a 

tópicos estabelecidos por um autor.  

Trata-se de uma forma de estruturação textual que faz do leitor 

simultaneamente coautor do texto final. O hipertexto se caracteriza, pois, como um 

processo de escritura/leitura eletrônica multilinearizado, multisequencial e 

indeterminado, realizado em um novo espaço de escrita.  

Assim, ao permitir vários níveis de tratamento de um tema, o hipertexto 

oferece a possibilidade de múltiplos graus de profundidade simultaneamente, já que 

não tem sequência definida, mas liga textos não necessariamente correlacionados. 

O computador mudou nossa maneira de ler e escrever, e o hipertexto podem 

ser considerados como um novo espaço de escrita e leitura. Definido como um 

conjunto de blocos autônomos de texto, apresentado em meio eletrônico 

computadorizado e no qual há remissões associando entre si diversos elementos, o 

hipertexto. 

a) é uma estratégia que, ao possibilitar caminhos totalmente abertos, 

desfavorece o leitor, ao confundir os conceitos cristalizados tradicionalmente. 

b) é uma forma artificial que, ao possibilitar caminhos totalmente abertos, 

desfavorece o leitor, ao confundir os conceitos cristalizados tradicionalmente. 

c) exige do leitor um maior grau de conhecimentos prévios, por isso deve ser 

evitado pelos estudantes nas suas pesquisas escolares. 

d) facilita a pesquisa, pois proporciona uma informação específica, segura e 

verdadeira em qualquer site de busca ou blog oferecido na internet. 

e) possibilita ao leitor escolher seu próprio percurso de leitura, sem seguir 

sequência predeterminada, constituindo-se em atividade mais coletiva e 

colaborativa. 

Questão 2    Enem - 2013 

O hipertexto permite — ou, de certo modo, em alguns casos, até mesmo 

exige — a participação de diversos autores na sua construção, a redefinição dos 
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papéis de autor e leitor e a revisão dos modelos tradicionais de leitura e de escrita. 

Por seu enorme potencial para se estabelecerem conexões, ele facilita o 

desenvolvimento de trabalhos coletivamente, o estabelecimento da comunicação e a 

aquisição de informação de maneira cooperativa. 

Embora haja quem identifique o hipertexto exclusivamente com os textos 

eletrônicos, produzidos em determinado tipo de meio ou de tecnologia, ele não deve 

ser limitado a isso, já que consiste numa forma organizacional que tanto pode ser 

concebida para o papel como para os ambientes digitais.  

É claro que o texto virtual permite concretizar certos aspectos que, no papel, 

são praticamente inviáveis: a conexão imediata, a comparação de trechos de textos 

na mesma tela, o “mergulho” nos diversos aprofundamentos de um tema, como se o 

texto tivesse camadas, dimensões ou planos. 

Considerando-se a linguagem específica de cada sistema de comunicação, 

como rádio, jornal, TV, internet, segundo o texto, a hipertextualidade configura-se 

como um (a) 

a) elemento originário dos textos eletrônicos. 

b) conexão imediata e reduzida ao texto digital. 

c) novo modo de leitura e de organização da escrita. 

d) estratégia de manutenção do papel do leitor com perfil definido. 

e) modelo de leitura baseado nas informações da superfície do texto. 

 

Questão 3 

Sobre o hipertexto, é INCORRETO afirmar: 

a) Tipo de texto maior que somente pode ser encontrado na internet. Desde 

sua criação, na década de 60, já estava previsto que o hipertexto se desenvolveria 

em um tipo de texto eletrônico criado através de uma tecnologia radicalmente nova. 

b) O termo hipertexto foi criado na década de 60 pelo filósofo, sociólogo e 

pioneiro da Tecnologia da Informação, Ted Nelson. Nos primórdios da informática, 

Nelson já vislumbrava os textos eletrônicos disponíveis em suportes inteligentes e 

interativos. 

c) O hipertexto é uma forma organizacional encontrada também no papel, 

embora seja cada vez mais comum relacioná-lo com os textos virtuais. É, sobretudo, 
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um tipo de intertextualidade que está relacionado com a evolução dos modos de 

leitura e organização da escrita. 

d) O hipertexto é uma espécie de texto maior formado por vários outros 

elementos textuais acessíveis através de links e hiperlinks, que permitem ao usuário 

criar um processo de leitura não linear e não hierarquizada.·. 

 

Questão 4 

Assinale a sequência correta que apresenta cinco características do 

hipertexto: 

a) imutabilidade, flexibilidade, precisão, interatividade e inteligibilidade. 

b) intertextualidade, dinamismo, interatividade, acessibilidade e estrutura em 

rede. 

c) velocidade, flexibilidade, imprecisão, imparcialidade e estrutura em rede. 

d) intertextualidade, dinamismo, interatividade, acessibilidade e imutabilidade. 

e) conectividade, imparcialidade, dinamismo, inflexibilidade e acessibilidade. 

 

Questão 5 

Uma das características principais do hipertexto é a possibilidade que o leitor 

tem de construir seu percurso de leitura, podendo, inclusive, exercer o papel de 

coautor do texto. Isso só é possível porque: 

a) o leitor, depois de ter acessado diversos links e hiperlinks que formaram o 

hipertexto, é o responsável por construir a versão final do texto. 

b) a noção de hipertexto não altera a noção tradicional de autoria do texto. 

c) a partir do hipertexto, os limites entre autor e leitor ficaram ainda mais 

demarcados. 

d) o hipertexto possibilita uma eventual interatividade entre o texto e o leitor. 

 

Questão 6 ENEM - 2010  

 Fora da ordem  

“Em 1588, o engenheiro militar italiano Agostinho Romelli publicou Le Diverse 

et Artificiose Machine, no qual descrevia uma máquina de ler livros. Montada para 

girar verticalmente, como uma roda de hamster, a invenção permitia que o leitor 

fosse de um texto ao outro sem se levantar de sua cadeira.  
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Hoje podemos alternar entre documentos com muito mais facilidade - um 

clique no mouse é suficiente para acessarmos imagens, textos, vídeos e sons 

instantaneamente. “Para isso, usamos o computador, e principalmente a internet – 

tecnologias que não estavam disponíveis no Renascimento, época em que Romelli 

viveu.” BERCITTO, D. Revista Língua Portuguesa. Ano II. N°14.  

O inventor italiano antecipou, no século XVI, um dos princípios definidores do 

hipertexto: a quebra de linearidade na leitura e a possibilidade de acesso ao texto 

conforme o interesse do leitor. Além de ser característica essencial da internet, do 

ponto de vista da produção do texto, a hipertextualidade se manifesta também em 

textos impressos, como.  

a) dicionários, pois a forma do texto dá liberdade de acesso à informação.  

b) documentários, pois o autor faz uma seleção dos fatos e das imagens.  

c) relatos pessoais, pois o narrador apresenta sua percepção dos fatos.  

d) editoriais, pois o editorialista faz uma abordagem detalhada dos fatos.  

e) romances românticos, pois os eventos ocorrem em diversos cenários.  

Essa tarefa foi realizada individualmente e buscamos apreender o 

conhecimento adquirido durante as intervenções. Para isso, os alunos foram 

sabatinados com questões de múltipla escolha.  A atividade proposta foi realizada 

online exigindo apenas uma leitura linear, pois o intuito foi apenas enfatizar a 

temática do hipertexto. 

Assim, encerramos as etapas de intervenção que foram propostas para ser 

desenvolvidas em uma sala de 9º ano. Desde as primeiras atividades direcionadas 

ao entendimento do tema hipertexto, passando pelas estratégias de leituras 

impulsionadas pelas pesquisas direcionadas e da proposta de escrita de um 

hipertexto simples, percebemos o quanto foi positivo essa experiência de leitura em 

tela com os alunos. Essas novas práticas de letramento foram bastante significativas 

para o aprimoramento de uma aprendizagem significativa. 
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 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

Diante de um universo midiático cada vez mais fascinante e que exerce 

atração por parte dos alunos, o ensino de Língua Portuguesa pode ser trabalhado 

em conformidade com as novas tecnologias. O hipertexto como um recurso didático, 

pode auxiliar bastante nessa disciplina por favorecer um ambiente no qual a 

aprendizagem acontece de forma imprevisível, além de proporcionar ao educando 

práticas de letramento digital à medida que são acionadas habilidades de leitura e 

escrita de hipertextos. 

Ao tratar sobre a realização desse trabalho, adotamos como objetivo geral 

analisar o desempenho dos alunos do 9º ano no tocante à leitura de hipertextos.  

Procuramos direcionar nossas atividades a partir de uma Proposta de Intervenção 

voltada para as estratégias de leitura que orientassem a busca de informações 

através de usos de links que agregam imagens, sons, vídeos, textos verbais, tendo 

em vista contribuir para a construção do sentido do texto. 

Quatro perguntas nortearam nosso estudo: a primeira delas questiona  de que 

maneira ocorre a leitura de hipertextos por alunos do 9º ano do ensino fundamental; 

a segunda retrata as dificuldades encontradas pelos usuários na utilização do 

hipertexto; a terceira questiona sobre as estratégias utilizadas pelos alunos durante 

a leitura hipertextual e, por último, menciona as estratégias de intervenção que 

podem ser aplicadas para o processo de letramento desses alunos diante  da leitura 

e da escrita, simultaneamente, via mídia eletrônica. 

Respondendo as perguntas norteadoras da pesquisa, constatamos 

inicialmente, através de um questionário aplicado, que muito dos discentes não têm  

consciência do que seja o hipertexto. Com relação à segunda pergunta, percebemos 

que houve relatos de dificuldades com relação ao trajeto que tinham de percorrer no 

momento de exploração da leitura hipertextual, no entanto, o entusiasmo da maioria 

deles ao navegarem cada vez mais nas explorações das leituras em tela superou as 

dificuldades apresentadas. 

Quanto a terceira e quarta questão, com o direcionamento da professora 

pesquisadora, os hiperleitores utilizaram as estratégias de leitura como, por 

exemplo, a manutenção do objetivo, a ativação de conhecimentos prévios, o uso de 
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inferências, tudo somado com a utilização dos recursos propiciados pelos 

navegadores da web, como imagens, links, etc 

A sequência de atividades realizadas contemplou um trabalho de 

desenvolvimento das competências leitora e escritora. Os alunos puderam 

pesquisar, ler e selecionar informações nos hipertextos presentes em alguns sites, 

blogs, homepage, etc. A observação das funções retóricas dos links também foi 

bastante explorada no transcorrer das atividades realizadas. Percebemos, ao longo 

da pesquisa, que algumas vezes os alunos se dispersaram devido aos textos 

apresentarem muitos links. Às vezes era necessário limitar alguns trajetos de leitura 

a fim de facilitar a exploração do texto. Houve dificuldade para ler os hipertextos, 

assim como apresentam dificuldades na compreensão de textos impressos. Porém, 

os ganhos com a prática da leitura na web superaram os empecilhos que surgiram 

no desenvolvimento da proposta de intervenção. 

 Apesar de todo esforço para que os alunos pudessem compreender como se 

estrutura o hipertexto, não deixamos de focalizar a importância da compreensão 

leitora como, percepção, atenção, memória, tão essenciais na construção do sentido 

do texto. 

 Desse modo, a questão da contribuição do hipertexto, no ensino, se traz 

resultados positivos, de maneira geral, ainda não se tem uma amostra precisa sobre 

esses resultados ou não. Pouco são os depoimentos sobre um possível ganho para 

o processo de aquisição de aprendizagem através do hipertexto. Na realidade, o que 

não podemos negar é que as contribuições significativas são visíveis apesar dos 

desafios que temos de enfrentar. A escola não pode deixar de inserir, como 

atividade pedagógica, o trabalho com o hipertexto como um recurso para as práticas 

de letramento digital. 

Sendo assim, do ponto de vista pedagógico, podemos concluir que o trabalho 

com atividades hipertextuais como novas práticas de letramento constituiu um 

excelente trabalho com os alunos do 9º ano. Houve empenho e vontade de buscar 

caminhos novos para o ato da leitura. 

As inovações tecnológicas presentes nos dia de hoje requerem que 

professores remodelem as suas práticas e o hipertexto apresenta-se como uma 

ferramenta relevante, que se bem utilizada contribuirá para o processo de ensino 

aprendizagem. 
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Espera-se, portanto, que este trabalho possa contribuir para que a escola 

enxergue as ferramentas hipertextuais como um recurso que mostram outras 

possibilidades de aprendizagem e de conhecimento. E que essa prática não fique 

somente limitada ao ensino de Língua Portuguesa, mas que seja entendida como 

uma prática de trabalho com o hipertexto em sala de aula com a finalidade de 

promover práticas de letramentos, mais precisamente, o letramento digital no 

contexto escolar. E o mais importante de tudo isso, abordado até aqui, é que o 

letramento digital possa desenvolver o senso crítico com relação ao que se está 

lendo, pois só assim poderá desenvolver a competência de leitura importante para a 

formação de cidadãos críticos e, dessa forma, poder corresponder ao que a 

sociedade moderna espera. 

Enfim, o trabalho com o hipertexto na sala de aula apresenta um campo 

propício para a apreensão de conhecimento via mídia eletrônica. Cabe a cada um de 

nós o desafio de aprender cada vez mais e procurar  buscar sempre se apoderar da 

célebre frase de Fernando Pessoa: “Navegar é preciso”. 
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APÊNDICE 

                         
 

QUESTIONÁRIO APLICADO AO ALUNO 

Estratégias de leitura utilizadas pelos alunos 

 Profa. Maria Almaiza de Medeiros Leôncio 

Idade: 

Sexo: 

Ano: 9º 

1) Você utiliza a internet para realizar pesquisas escolares? 

SIM  (  )              NÃO  (   )       UTILIZO A INTERNET E LIVROS (   ) 

2) Você tem facilidade para encontrar o que procura quando pesquisa? 

SIM  (   )            NÃO   (    )        ÀS VEZES   (   ) 

3) Para ler, você escolhe o primeiro site que encontra? 

SIM  (   )           NÃO    (    )        ÀS VEZES  (   ) 

4) Você observa as outras mídias, imagens, sons etc. 

SIM  (   )          NÃO     (    )        ÀS VEZES 

5) Após clicar em outro link, você retorna ao texto de origem? 

SIM  (   )         NÃO      (     )       ÀS VEZES  (    ) 

6) Você acha que ler na internet é mais fácil do que ler texto impresso? 

SIM  (   )        NÃO  (   )             ÀS VEZES  (   ) 

7) Justifique sua resposta à questão 6. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

8) Você acredita que tem dificuldade para compreender os textos na internet? 

SIM  (   )        NÃO  (   )         ÀS VEZES  (   ) 

9) Em caso afirmativo ( questão 8), quais são as principais dificuldades que você 

encontra para entender os textos na internet? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 


