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“O que faz de um homem gênio não são suas novas
ideias. É, sim, a ideia de que ele está dizendo algo
ainda não dito”.
(Eugene Delacroix - Pintor francês)
“A imaginação é mais importante que a ciência,
porque a ciência é limitada, ao passo que a
imaginação abrange o mundo inteiro”.
(Albert Einstein)
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RESUMO

Nesse contexto de emergência das tecnologias digitais, as mudanças, tanto na
interface da leitura quanto na da escrita são evidenciadas, daí, outra postura de
leitor e de produtor de textos diante da tela on-line. A pesquisa ora apresentada
discorre sobre aspectos relacionados ao hipertexto eletrônico, compreendendo
as condições de sua textualidade, de sua capacidade de interconectar
linguagem verbal e não verbal simultaneamente, em seu aspecto interativo e
de acessibilidade dinâmica. Nesse aspecto, vem refletindo o letramento digital
como a capacidade que tem o indivíduo de responder adequadamente às
demandas sociais que envolvem a utilização dos recursos tecnológicos
eletrônicos e digitais; como também, da leitura e escrita no meio digital.
Sinalizando também, uma prática docente mais interativa e de forma
colaborativa, de um agir criativo, conectado com o contexto cultural e
socioeconômico. Este trabalho investigativo, encontra-se ancorado numa
perspectiva de pesquisa qualitativa de abordagem participante, objetivando não
apenas construir conhecimentos, mas também, suscitar/sugerir inovação na
prática docente dos sujeitos envolvidos, a partir da interação no Ambiente
Virtual de Aprendizagem, com a exploração e produção de hipertextos no
fórum de discussão, no decorrer dessa pesquisa, como melhoria do nível do
letramento digital e conhecimento mais aprofundado sobre o hipertexto
eletrônico.

Palavras-chave: Hipertexto
Letramento Digital.

Eletrônico.

Leitura

e

Escritura

Eletrônica.
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RESUMEN

En este contexto de la aparición de las tecnologías digitales, los cambios en la
interfaz de la lectura como se evidencia por escrito y, a continuación, otra
postura lectora y producción de textos en ordenador. La investigación que aquí
se presenta analiza los aspectos relacionados con el hipertexto electrónico,
incluyendo las condiciones de su textualidad, su capacidad para interconectar
verbal y no verbal de forma simultánea en el aspecto interactivo y acceso
ilimitado. En este sentido, ha sido la reflexión sobre lo letramiento digital como
la capacidad del individuo para responder adecuadamente a las demandas
sociales que implican el uso de los recursos tecnológicos electrónicos y
digitales; como también, la lectura en la escritura digital. Señalización también
una enseñanza más interactiva y de colaboración práctica, un acto creativo,
relacionado con el contexto socioeconómico y cultural. Este trabajo de
investigación se basa en la perspectiva del enfoque de participante en la
investigación cualitativa, con el objetivo no sólo construir conocimientos, sino
que también provocan / sugerir la innovación en la enseñanza de la práctica de
los implicados, de la interacción en el entorno virtual de aprendizaje, con la
exploración y producción de hipertextos en el fórum de discusión en el curso de
esta investigación, y mejorar el nivel de letramiento digital y el conocimiento
más profundo sobre el hipertexto electrónico.

Palabras clave: Hipertexto Electrónico. Lectura y Escritura Electrónica.
Letramiento Digital.
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INTRODUÇÃO
NAVEGANDO PELAS ORIGENS DA INVESTIGAÇÃO

[...] estamos diante de uma mudança nos protocolos e
processos de leitura, que não significa, nem pode significar, a
simples substituição de um modo de ler por outro, senão a
articulação complexa de um e outro, da leitura de textos e de
hipertextos, da dupla inserção de uns em outros, com tudo o
que isso implica de continuidades e rupturas, de reconfiguração
da leitura como conjunto de modos muito diversos de navegar
pelos textos. Pois é por essa pluralidade de escritas que passa,
hoje, a construção de cidadãos, que saibam ler tanto jornais
como noticiários de televisão, videogames, videoclipes e
hipertextos (MARTIN-BARBERO 2001, p.03).

A sociedade atual tem inaugurado outro tempo no campo da
comunicação, da cultura e do trabalho pela emergência da cultura das
Tecnologias de Informação e Comunicação, o que tem implicado em maior
interação do homem com a máquina e, consequentemente, mudado a sua
forma de estar e atuar no mundo. Para Matta (2006), “A sociedade agora
demanda

versatilidade,

criatividade,

capacidade

de

improvisação,

conhecimento metódico, seguro e pragmático, assim como a capacidade de
integração, colaboração e o consequente exercício de otimização de processos
que estas características direcionam” (p. 25,26).
Nesse contexto, a inserção das TIC se impõe no meio educacional,
devido à ocupação do seu lugar em uma sociedade capitalista, por isso, não
se pode eximir de um repensar sobre suas implicações no processo de ensino
e aprendizagem. Porque, “[...] o uso da tecnologia pode servir a propósito
distintos, desde propiciar às pessoas a ampliação das suas potencialidades
cognitivas, até a exploração, o isolacionismo ou a dependência tecnológica”
(MATOS OLIVEIRA, 2009, p. 20).
As transformações ocorridas pela crescente presença das TIC no dia a
dia dos adolescentes e da sociedade em geral, requer uma postura curiosa e,
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acima de tudo crítica para se lidar com as mesmas, até porque, como alerta
Ramal (2002) “os suportes digitais, as redes, os hipertextos são, a partir de
agora, as tecnologias intelectuais que a humanidade passará a utilizar para
aprender, gerar informação, ler, interpretar a realidade e transformá-la.” (p. 14).
Desse modo, consciente da premente necessidade de compreender as
implicações das TIC na relação com o processo educacional; sobretudo, as
suas implicações no processo de ensino e aprendizagem nesse atual contexto,
a comunidade acadêmica tem focado sobre essas questões, principalmente as
que se referem às potencialidades do hipertexto na tela do computador.
Nesse sentido, a presente investigação enfatiza esse aspecto,
considerando o contexto atual em que se encontra a educação escolar. O que
suscita a necessidade de se evidenciar as complexas relações entre as TIC e o
processo ensino aprendizagem; em especial, a apropriação do hipertexto e
suas potencialidades para esse processo.
Assim, esses questionamentos serviram de base para o interesse dessa
pesquisa. O que foi ganhando sua forma através da leitura de estudiosos no
assunto; sobretudo, a relação do binômio TIC/educação, do hipertexto, do
letramento digital e a prática docente, numa perspectiva de uma atuação mais
autônoma e de emancipação do sujeito no trato com as possíveis interações
com o hipertexto eletrônico em outro suporte de leitura, a tela do computador.
Embasamento teórico
Para a realização desta pesquisa, foi prioritária a elaboração de um
aparato teórico que consolidasse os questionamentos levantados nesse
processo. Tornou-se necessário, portanto, o estudo dos escritos de alguns
pesquisadores que pudessem constituir um arcabouço teórico para subsidiar a
discussão no percurso que iria se consubstanciando. O que daí já se
evidenciava o conceito de ciência e de método científico que iria figurar no
decorrer da investigação, a pesquisa participante.
Desse modo, na ideia de que o homem é um sujeito histórico e, nessa
condição, influencia, transforma e também é influenciado por seu contexto
13

social, elegeu-se a pesquisa participante que enfatiza a socialização do saber
através da participação dos sujeitos na promoção da produção coletiva de
conhecimentos, rompendo o monopólio do saber e da informação.
Desta forma, a pretensa aqui não é apenas construir conhecimentos,
mas também, definir inovação na prática pedagógica dos sujeitos/professores
envolvidos no processo investigativo.
Para tanto, esse estudo com o hipertexto, letramento digital e as TIC no
processo de ensino e aprendizagem, tem em seu lastro teórico, os
pesquisadores, como: Luís Antônio Marcuschi (2000, 2001, 2002,2005, 2006,
2008), Antônio Carlos Xavier (2002, 2008), Magda Soares (2002), Paulo Freire
(1993, 1994, 2010), Roger Chartier, (1999), Manuel Castells (2005), 1985),
Romão e Monte (2007), Matta (2006) e Matos Oliveira (2009, 2011), entre
outros. Esses pesquisadores foram fundamentais para a construção da teoria
com a qual se empreendeu a pesquisa empírica.
No sentido de que seus trabalhos, não são pesquisas apenas de
relevância científica, mas possuem relevância social. Para Brandão: “Quanto
mais rigorosos para com a sua ciência, tanto mais os cientistas conscientes
coçavam na cabeça perguntas inquietantes que se começa ou continua a ter
depois que a pesquisa afinal foi feita e tudo parece, em teoria, tão perfeito.
Para o que serve o conhecimento social que a minha ciência acumula com a
participação do meu trabalho?” (1981, p. 10). Grifo da pesquisadora.
Muito embora, é pertinente pensar, que na realização de um trabalho
científico, deve ser uma das preocupações também do pesquisador atentar
para o pressuposto de que o conhecimento científico é bem diferente de
opiniões ou de crenças, pois, se fundamenta nas observações e/ou
descobertas

apresentadas

que

possam

ser

confirmadas

por

outros

pesquisadores, levando-se em consideração que o trabalho científico é mais do
que uma coletânea de dados ou informações agrupados de maneira aleatória,
porém, uma sistematização desses dados oriunda da utilização de alguns
instrumentos específicos para essa realização.
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Contextualização do objeto de pesquisa
No espaço de sala de aula, ambiente onde ocorre maior aproximação
entre professor/aluno é o lugar propício para se promover mecanismos que
direcionem meios para construção de saberes que instiguem mudanças e
transformações no sujeito e em seu meio social. Para tanto, há necessidade de
que a prática docente seja inovadora, considerando a dinâmica do atual
contexto, a partir da emergência das TIC, em que toda comunidade escolar é
parte dele e, naturalmente o aluno vive essa cultura, é parte dessa realidade.
Diante desse cenário, faz-se necessário e imprescindível uma reflexão
ao que concerne à prática docente nesse contexto em questão. Não que a
simples presença da web no espaço escolar, seja a panaceia que venha
resolver todos os problemas concernentes às dificuldades de ensino e
aprendizagem, porém o que está em questão é o uso de suas potencialidades,
como o uso do hipertexto eletrônico no campo pedagógico.
Parte-se da ideia de que no espaço da sala de aula, o aluno traz consigo
a sua cultura, seus conhecimentos de mundo, seus anseios, latentes, mas
muitas vezes perceptíveis, quando demonstra seu interesse direcionado para
aquilo que no momento, atende à sua curiosidade, o que, na maioria das
vezes, não tem sido atendido pela escola.
Trata-se aqui, da invasão da cultura tecnológica na escola, visível na
atuação

do

jovem

que

demonstra

interação

com

outros

universos

comunicativos através das redes sociais, dentro e fora do espaço escolar.
Nesse aspecto, as pesquisadoras Romão e Monte (2007), com muita
propriedade, trazem uma explicação:
A cultura por se traduzir nas práticas dos diferentes grupos
sociais, a formação e a perpetuação do arcabouço cultural dos
educandos que extrapola as paredes da escola.
Definitivamente os processos comunicativos se ampliam e
reestruturam os antigos espaços e tempos de aprendizagem.
(ROMÃO & MONTE, 2007, p.3)

Tal realidade configura a intimidade que essa geração já possui com as
TIC, pois nasceu nesse ambiente, em seu entorno, um mundo tecnológico sem
fronteiras, que permite através da internet contato com outras culturas em
tempo real.
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Nesse sentido, os aparelhos tecnológicos são equipamentos cotidianos
de grande parte dos ambientes familiares desses alunos, recursos de
entretenimento e comunicação, que representam para essa geração algo
comum.
Enquanto que para o professor, em sua maioria, tem sido uma forma de
pressão, a realidade que chega à sala de aula; ou seja, o cotidiano dos alunos,
esses que estão num mundo impregnado desses valores, consequentemente
levam à escola o que lhes é tão necessário e comum nas suas ações
cotidianas.

Justificando o objeto da investigação

A que se destacar que as redes sociais hoje, estão de certa forma,
servindo de porta-voz das aspirações de uma grande parcela de jovens, que
representam boa parte dos nossos alunos, onde as fronteiras são rompidas em
tempo real, e, até mesmo os desafios do idioma muitas vezes, são superados.
Mas há que se considerar que as redes sócias não apenas são utilizadas para
o uso benéfico, muitas vezes são para provocar atos espúrios, como a invasão
a privacidade e outros.
Assim, faz-se necessário rever a prática docente diante dessa realidade.
Esse devir da interação professor aluno requer do docente, meios favoráveis
de construção de um saber que impulsione essa intervenção, pois, como bem
assevera (FREIRE, 2008, p. 98): “Outro saber de que não posso duvidar um
momento sequer na minha prática educativo-crítica é o de que, como
experiência especificamente humana, a educação é uma forma de intervenção
humana”.
Nesse sentido, vale pensar que um dos grandes desafios das TIC na
educação é oportunizar processos de aprendizagem, de colaboração, de
cidadania e principalmente de participação dos sujeitos envolvidos no
processo.
Diante disso, inovar a prática docente em meio à dinamicidade das TIC é
imprescindível.

Ultrapassando assim, as concepções que incluem “o aluno

como receptor passivo em oposição às interações que hoje podem ser
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propiciadas pelos meios de comunicação, onde o aluno é ativo, autônomo e
sujeito da sua aprendizagem” (MATOS OLIVEIRA, 2009, p.201-214).
Nessa mesma perspectiva, Dom Tappscot (1999), investigou as
respostas a um questionário enviadas pela Internet por pré-adolescentes e
adolescentes que estão crescendo com acesso ao mundo da informática. Para
o autor o tipo de professor “sabe-tudo”, aquele que fornece todas as
informações aos alunos está com seus dias contados. Diante de um contexto
protagonizado pela TIC, que requer um professor parceiro e colaborador, que
induza o aluno a ser sujeito do seu próprio conhecimento.
Nas análises e conclusões publicadas no livro Geração Digitais (1999),
Tapscott constatou uma forte rejeição ao “jeito velho de aprender”, rejeição que
se mostrou de várias maneiras, principalmente, quando os alunos começam a
buscar outras fontes de informação através das TIC, não se limitando mais ao
professor ou ao livro didático.
Assim, nesse sentido, o contexto emergente das TIC e a presença de
suas potencialidades em todos os agenciamentos sociais implicam na
reestruturação e transformação do fazer pedagógico em vigor no nosso
sistema educacional de ensino.
Configurando desse modo, com o explicitado por Sodré (2001):
Entender a escola exclusivamente pelo aspecto técnico de
transmissão já implica uma perversão tecnicista da complexidade
educacional. De qualquer forma, a escrita era algo até agora o eixo
técnico desse processo. O que estamos chamando de paradigma
analógico-digital vem abalar a prevalência da escrita (portanto,
“deslinearizar” a comunicação de ideias), mas também a centralidade
da física da escola que, por efeito das redes telemáticas e dos
objetos informacionais, se torna tendencialmente “nômade”, isto é,
descentrada e metodologicamente flexível (SODRÉ, 2011, p. 114/
115).

Assim, pode-se questionar sobre uma escola ainda centrada em saberes
sistematizados, que continua relegando todo um leque de possibilidades de
inovação nas práticas pedagógicas, diante de um contexto dinâmico e
interativo, com a emergência das evoluções desses aspectos tecnológicos.
Muito embora, uma mudança de postura mais consciente, crítica e
reflexiva de todos os envolvidos no processo ensino e aprendizagem, faz-se
necessário, para entender as ideologias que sutilmente se configuram no
17

sistema educacional que rege a escola pública enfatizado com muita
propriedade por ROMÃO & MONTE:
A educação, enquanto elemento da cultura está sujeita às
inferências do Estado, do mercado e da sociedade na
organização. A educação se traduz na seleção e na difusão de
uma visão de mundo, de práticas, de hábitos que, mesmo sob
influências de demandas diferenciadas e paradoxais, atendem
de forma hegemônica à demanda da sociedade capitalista.
(2007, p.2).

Nesse aspecto, pode se refletir sobre o lidar com a leitura e escrita online, entendendo que o hipertexto eletrônico, enquanto um fenômeno
característico dos tempos hodiernos, em predominância do capitalismo,
estrutura-se como “formação de um hipertexto e uma metalinguagem que, pela
primeira vez na história, integra no mesmo sistema as modalidades escrita, oral
e audiovisual da comunicação humana” (CASTELLS, 2005, p. 414).
Essas potencialidades do hipertexto devem ser atreladas aos processos
educacionais, no que tange ao processo formativo docente; pois, mesmo em
meio a tantos avanços tecnológicos digitais, ainda é acentuado um ensino
pautado na transmissão de conteúdos, persistindo assim o problema para a
constituição de um hiperleitor maduro, crítico e autônomo, o que implica no uso
mais proveitoso dos meios disponíveis nas TIC. Lembrando, como bem
enfatiza Ramal (2002):
A habilidade de ler/escrever, quando considerada à luz da
lógica capitalista, ganha proporções ainda mais significativas,
pois serve de meio para as práticas do capital e se transforma
em objeto comercializável, índice mesmo de status social,
conquanto as pessoas sejam valorizadas pela sua capacidade
de entender ou de produzir textos escritos; a taxa de
alfabetização se torna um dos critérios para avaliar o
desenvolvimento das nações. [Paralelamente], a difusão da
escrita e a assimilação dessa tecnologia por tantas culturas de
modo tão definitivo acabaram por desvalorizar, no mundo
letrado, as culturas transmitidas oralmente e a própria oralidade
como forma de transmissão do saber ( 2002, p. 45).

Nesse aspecto, vale entender que a sociedade contemporânea,
construída no entorno do capital, reservou à habilidade de ler e escrever como
um lugar de destaque.
Desvalorizando a cultura oral em relação à habilidade de ler e escrever,
habilidade essa, considerada como fundamental para o desenvolvimento da
cultura. Nesse sentido, é desse status social da leitura, que implicitamente, na
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lógica do capital, está à exclusão e a desigualdade, o que se pode evidenciar
que a leitura e escrita têm estado tradicionalmente a serviço da ideologia
dominante.
O que implica na importância da formação de sujeitos mais autônomos e
conscientes do seu papel de estar e intervir no mundo. Daí entender, que bem
diferente como se configura nos dias atuais que os caminhos que fazem o
hipertexto, sejam de fácil compreensão não procede.
Nessa perspectiva, o lidar com as TIC, requer autonomia e maturidade
leitora. Um hiperleitor que tenha a capacidade de tomar decisões adequadas
nesse percurso construtivo no mar das informações, desbravado a partir do
clicar em um link, que sugere outros constituídos na imensa rede de nexos,
para que essa busca não se transforme em desorientação para o leitor. Como
retrata Santaella:
Hipermídia significa, sobretudo, enorme concentração de
informação. Ela pode consistir de centenas e mesmo milhares
de nós, com uma densa rede de nexos. A grande flexibilidade
do ato de ler uma hipermídia, leitura em trânsito, funciona,
contudo, como uma faca de dois gumes. Ela pode se
transformar em desorientação se o receptor não for capaz de
formar um mapa cognitivo, mapeamento mental do desenho
estrutural de um documento. Para a formação desse mapa,
contudo, ele precisa encontrar pegadas que funcionam como
sinalizações do desenho. Vem daí a necessidade, nas
hipermídias em suporte CD-ROM, de se criar roteiros que
sejam capazes de guiar o receptor no seu processo de
navegação (2004, p. 50).

Diante do exposto, alguns estudiosos ponderam a questão da leitura no
hipertexto eletrônico, para eles essa deve ser realizada adequadamente, deve
ser uma atitude inteligente diante do que é oferecido, o que para Marcuschi,
deve ser:
[...] uma leitura proveitosa do hipertexto exige um maior grau de
conhecimentos prévios e maior consciência quanto ao
buscado, já que é um permanente convite a escolhas muitas
vezes inconsequentes. Chamei a esta sobrecarga exigida do
leitor de stress cognitivo. (MARCUSCHI, 2001, p. 90)

Assim, tendo outras leituras e orientações prévias como substrato, o
leitor fará previsões a respeito das possíveis informações obtidas a partir dos
cliques nos hiperlinks. Além disso, sua leitura será construída a partir de suas
intenções. Para Marcuschi (2001), esse aspecto será importante no momento
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em que se pretender utilizar em sala de aula como instrumento para o ensino,
pois ele exigirá do aluno muito mais do que um livro impresso.
Essa realidade, impulsiona o presente estudo, que tem o computador
como ferramenta mediadora da comunicação, como novo suporte de leitura e
escrita, materializando a presença do hipertexto eletrônico, disponibilizado em
rede.
Assim, intensiona-se também, investigar as suas diversas possibilidades
para uma prática docente menos linear e mais flexível, sendo o hipertexto
representativo de “uma tecnologia enunciativa que viabiliza a emergência de
uma nova forma de acessar, produzir e interpretar informações de maneira
multissensorial que se constitui no modo de enunciação digital”(XAVIER, 2002,
p. 100)

Do objeto de investigação
O cenário até aqui abordado, aponta que, negar esses aspectos é
desconsiderar meios altamente contributivos das TIC para a produção e
construção de conhecimentos; pois, “[ ] os artefatos tecnológicos não só
mudam a nossa forma de sentir, ver e conceber o mundo como modificam a
linguagem, a sensibilidade e as escritas”. (ROMÃO & MONTE, 2007, p.4)
Assim, é que esse percurso direciona para investigar o problema ora
abordado: como na prática docente, tendo por base o hipertexto, poderá
ser desencadeado o processo de leitura e escrita on-line, utilizando as
TIC como meio que potencializa o letramento?

Questões norteadoras e dos objetivos
Diante do problema mencionado nessa investigação, analisa-se as

seguintes questões de pesquisa:
 Até que ponto o professor em sua prática docente possui
letramento digital para utilização do hipertexto no contexto
educacional?
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 Que contribuições o professor pode obter na sua prática
pedagógica com uso do hipertexto em relação ao texto
impresso?
 Que dificuldades o professor encontra no uso do hipertexto na
sua prática pedagógica?
 Como ajudar o aluno a monitorar a quantidade de links
disponibilizados nos hipertextos eletrônicos nas atividades de
compreensão hiperleitora, obtendo, assim, o resultado almejado?

Considerando esse enfoque, essa investigação, a fim de responder
aos questionamentos apresentados, tem como objetivo geral:
Descrever, a partir do hipertexto como processo de leitura e
escritura eletrônica, os desafios e possibilidades desse recurso –
potencializado pelas TIC – utilizado na tela do computador em rede
pelo professor numa perspectiva de letramento digital.
Para se alcançar o objetivo principal, foram delimitados quatro
objetivos específicos, a saber:
 Entender, a partir de conceitos mais utilizados e de sua
origem, as características do hipertexto eletrônico;
 Identificar as possíveis dificuldades no uso de hiperlinks pelo
professor na leitura dos hipertextos eletrônicos;
 Entender as Tecnologias de Informação e Comunicação, não
apenas como instrumento tecnológico, mas também como
possibilidade de potencializar a prática pedagógica;
 Descrever as interações trocadas no fórum do Ambiente Virtual de
Aprendizagem – AVA, verificando seu caráter dialógico e o
entendimento dos participantes com relação ao hipertexto
eletrônico e a possibilidade de aplicá-lo na prática pedagógica,
como meio de elevar o nível do letramento digital.
Esta investigação se ocupa em levantar dados empíricos, com os quais,
se possa embasar uma teoria que contribua no processo de se constituir mais
autonomia e competência aos envolvidos no processo ensino e aprendizagem,
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no lidar com as Tecnologias de Informação e Comunicação, no espaço escolar
e fora dele.

O lócus empírico da pesquisa

Esse se configura no Colégio Estadual de Ensino Médio Edvaldo
Brandão Correia, onde a própria pesquisadora se insere no quadro de
educadores.
A pesquisa se efetiva com a participação de cinco professores dessa
mesma unidade, e traz em seu contexto realidades não diferentes das que se
configura no cenário educacional brasileiro, que têm sido como empecilho de
um lidar mais efetivo e adequado com as TIC.
Ainda que se confirme a cobertura de 94,3% das escolas do ensino
médio com acesso à internet no Brasil, de acordo com MEC Balanço da Gestão
da Educação 2003-2010, a realidade quanto à dificuldade do trato com as TIC,
são análogas.
Dentre elas, o número insuficiente de computadores e com péssima
conexão à internet, falta de assistência técnica, falta de formação continuada
para o professor, o desafio de enfrentar os nativos digitais, geração de
estudantes que lidam com mais habilidade com as tecnologias do que seus
professores,

falta

do

coordenador

pedagógico,

acervo

bibliotecário

ultrapassado e insuficiente.
Assim, esses educadores se envolvem nesse processo de pesquisa,
com vistas a entender as possibilidades de melhoria para a sua prática docente
mediada pelo computador, diante de um cenário protagonizado pelo acúmulo e
profusão de conhecimentos sem precedente, materializado pelas TIC.
Desse modo, com essa investigação, materializa-se a oportunidade de
se investigar sobre uma das possibilidades das tecnologias digitais - a tela do
computador como outro suporte de leitura por meio do hipertexto. O que
apontou para a escolha de uma pesquisa de caráter participante, consolidando
assim, na construção de conhecimento de forma dinâmica, interativa e
colaborativa.
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Da estrutura da Dissertação

É neste contexto que essa pesquisa se insere, em se aprofundar em
estudos e reflexões sobre as Tecnologias de Informação e Comunicação na
educação escolar, com ênfase nas diversas possibilidades do hipertexto
potencializar a prática docente. Aqui, a web se instaura como pano de fundo
para as discussões, como instrumento em potencial nessa atual sociedade da
informação.
O primeiro capítulo, de certo modo, configura-se como uma
consolidação do tema desta investigação: nas dimensões do hipertexto
eletrônico.

Com

enfoque,

principalmente,

sobre

a

compreensão

da

especificidade do hipertexto, sobretudo dos seus principais aspectos, aqueles
que se diferem do texto impresso (sua imaterialidade, capacidade de
simultaneamente integrar: imagens, palavras, sons e da não linearidade
evidente em seus múltiplos caminhos e direções na dinamicidade da leitura).
A função do autor de um texto, antes centrado no modelo emissorreceptor não é mais a mesma; assim, o poder inerente a ele se modifica na
mesma equivalência. Se a escrita se transforma, com outros suportes mais
dinâmicos, a leitura também passa a ser compreendida a partir de outras
bases.
Assim, são discutidas as principais características do hipertexto
eletrônico, dando ênfase no que vem se configurar o rompimento das amarras
da sequencialidade linear do texto impresso, o que converge de certa forma,
uma possível garantia de autonomia na tomada de decisões do hiperleitor,
diante da liberdade de escolhas em que o mesmo tem à sua disposição através
de cada teia de conexões, os links.
Não se intenciona com isso, desqualificar os meios tradicionais de
leitura, como o livro impresso, por exemplo; porém, foca-se aqui, no hipertexto,
representado pela estrutura da própria Internet, como outra forma eficaz e mais
dinâmica, no que concerne à articulação de saberes.
O segundo capítulo vem tratar da Tecnologia de Informação e
Comunicação: possibilidades, impactos e desafios no contexto escolar,
nesse capítulo, discute-se a necessidade de um processo de ensino e
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aprendizagem que dê prioridade a interação, a construção coletiva,
colaborativa e dialógica na relação professor/aluno, como bem enfatiza Matta
(2006): “A relação desejada para uma escola, nesse ambiente, tende a ser de
grupos de indivíduos que interatuem, mutuamente, na exploração e
experimentação de questões relevantes a seus objetivos e tarefas e que
utilizem o ambiente informatizado como mediador de parte importante do seu
aprendizado”. (p. 41)
Na perspectiva de uma prática docente inovadora e transformadora,
considerando as diversas possibilidades de produção de conhecimento
disponibilizada pelas Tecnologias de Informação e Comunicação, pressupõe-se
assumir mudanças nos modos de ler e escrever na tela do computador,
principalmente, no que concerne aos códigos e sinais verbais e não verbais,
como imagens e desenhos, se comparados às formas de leitura e escrita feitas
no livro impresso.
O terceiro capítulo imprime uma reflexão sobre Letramento digital:
uma realidade que se faz premente na educação escolar, no entendimento
de que o letramento digital vem quebrando paradigmas, podendo-se considerálo como base para a leitura e a escrita, diferenciando-se do letramento
tradicional pelo fato de que este conduz “[...] as práticas de leitura e da escrita
digitais, na cibercultura, de modo diferente daquele como são conduzidas as
práticas de leitura e de escrita quirográficas e topográficas”. (SOARES, 2002,
p.146). Em certo sentido, o letramento digital luta contra a ideia de
ensino/aprendizagem com o foco na transmissão de conhecimento.
Nessa perspectiva, discute-se nesse capítulo que ser letrado digital, não
requer apenas o saber manusear o computador, é mais que o conhecimento
técnico, compreendendo a capacidade que tem o indivíduo de responder
adequadamente às demandas sociais que envolvem a utilização dos recursos
tecnológicos e da escrita no meio digital.
Como bem enfatiza Carmo (2003): “Inclui também a capacidade para
localizar,

filtrar

e

avaliar

criticamente

informações

disponibilizadas
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eletronicamente”. Pressupõe-se então que ser letrado digitalmente é ter a
capacidade de interagir com as práticas sociais de leitura e escrita digitais.
O quarto capítulo: Percursos metodológicos, um desafio com
perspectiva não apenas de construir conhecimentos, como também, de propor
transformações na prática de todos os envolvidos no processo, numa
concepção de que todos têm oportunidade para refletir, aprender e também se
resignificar no processo de pesquisa de forma colaborativa, uma vez que todos
os envolvidos no processo são coparticipantes ativos e sujeitos da construção
e transformação do conhecimento.
Nessa perspectiva, optou-se por uma pesquisa qualitativa de abordagem
participante, como “pesquisa prática”, classificação apresentada por Demo
(2000, p.21), para fins de sistematização. Segundo esse autor, a pesquisa
prática “é ligada à práxis, ou seja, á prática histórica em termos de usar
conhecimento científico para fins explícitos de intervenção; nesse sentido, não
esconde sua ideologia, sem com isso necessariamente perder de vista o rigor
metodológico”.
Assim, a pesquisa participante mediante a natureza de socializar o
saber, o processo educativo atinge a equipe envolvida que interage na dialética
do

processo

ensino/aprendizagem,

(tornam-se

ambos

os

sujeitos

do

conhecimento), constituindo-se uma mão dupla na busca da intervenção do
seu contexto educacional com mais autonomia e maturidade; como também,
no envolvimento com o conhecimento teórico, relacionando-o com a prática na
busca da sua interação dialética.
Nesse processo investigativo, como um dos primeiros recursos para
familiarização com os professores envolvidos e conhecimento do perfil desses
profissionais, o questionário, um dos instrumentos dessa pesquisa, é meio que
traz algumas considerações no concernente à relação do professor e sua
relação com as Tecnologias de Comunicação e Informação, entre elas:
letramento digital/habilidade com o computador, experiência com hipertexto e
atividades de compreensão hiperleitora (ver anexo de nº 01).
Os resultados dessa pesquisa são analisados a partir do questionário
respondido pelos professores participantes, e das suas interações realizadas e
postadas no ambiente virtual de aprendizagem (AVA), fórum de discussão,
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tendo como aporte teórico os pesquisadores e estudiosos que embasam essa
pesquisa.
Nesse percurso, entendendo a necessidade da pesquisa na prática
docente, assim como retrata Freire (1996), com tanta propriedade: “não há
ensino sem pesquisa nem pesquisa sem ensino". Para ele esse pesquisar,
buscar e compreender criticamente só ocorrerá se o professor souber pensar.
Pois acredita que saber pensar é duvidar de suas próprias certezas, questionar
suas verdades.
Enfim, as considerações do percurso vivenciado, a conclusão, o que se
pressupõe que quando nos imergimos num processo de investigação e
conhecimento de um determinado fenômeno, entendemos que nenhuma
realidade pode ser conhecida em sua totalidade.
Desse

modo,

no

afã

por

encontrar

possíveis

respostas

aos

questionamentos suscitados nesse estudo, acaba que surpreendendo,
deixando a clareza de que o mais importante é apontar para o leitor a busca de
outras questões, instigando-o a caminhar nesse processo de pesquisa.
No sentido de que pesquisar é um envolvimento de ideias, pautadas
num conhecimento histórico e acumulado. Que por sua vez, fustigam para uma
reflexão, na construção de outras indagações, à semelhança dos hiperlinks no
hipertexto eletrônico, com seus atalhos e a multiplicidade de infinitos caminhos.
O

que

possibilitam a

construção

de novas

descobertas,

de

novos

conhecimentos.
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CAPÍTULO I

1.

NAS DIMENSÕES DO HIPERTEXTO

1.1.

Hipertexto: busca de sua compreensão

Figura 01 - :http://www.unicamp.br/~hans/mh/fio.html. Acesso em 17/05/2012.
A metáfora do labirinto para introduzir o estudo sobre o hipertexto tem
como objetivo desvendar os segredos, percorrer os trajetos, marcar
encruzilhadas e confluências de uma linguagem nascente, aquela usada na
comunicação, através do hipertexto disponível na Internet, tendo como fio
condutor uma reflexão que permita encontrar saídas sem que se perca em
críticas estabelecidas ou em deslumbramento equivocado, mapeando as suas
possibilidades e limitações.

Fonte: http://www.unicamp.br/~hans/mh/fio.html.

Acesso em

17/05/2012.

Assim, o hipertexto é comparado a um labirinto no sentido de formar
num espaço que se desdobra e pelas oportunidades de leitura em várias
direções. Pelo fato de que o leitor atualiza escolhas, caminhos pessoais e
individuais são criados. Constitui, dessa forma, um espaço que vai se formando
por meio das diversas trilhas de leitura, ao mesmo tempo em que vai se
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constituindo como um leitor em potencial, construindo outros labirintos
hipertextuais.

2.2 Do nascedouro da ideia hipertextual
Ao se discorrer sobre o hipertexto, que demarca outro suporte de leitura,
a tela do computador, vale rever a existência de um tempo anterior à influência
dessas tecnologias na cultura, onde o visionário Vannevar Bush fizera a
associação entre tecnologia e cognição. O que confirma que não é exatamente
uma novidade teórica elaborada pelos pesquisadores da era digital.
O surgimento das estruturas hipertextuais é do tempo onde não existiam
computadores pessoais, muito menos Internet. Época que marcava o fim da
Segunda Guerra Mundial. Em 1945, o diretor do Escritório de Pesquisa e
Desenvolvimento Científico dos Estados Unidos, Vannevar Bush, escreveu um
artigo, cujo título era As we may think (Como podemos pensar), (Bush, 2001), o
qual apresentou aos seus pares durante uma conferência que ficou famosa por
antecipar concepções hoje bastante viáveis.
Desse modo, descreveu a ideia de reproduzir, por meio de um processo
tecnológico de indexação e consulta, os processos mentais humanos de
associação de ideias e da formação do conhecimento. Utilizando uma rede de
evocações e ligações entre os assuntos, capaz de criar possíveis trilhas de
ideias, sugeridas pela evocação de um assunto. Isso, para esse visionário,
representava a maneira que os humanos pensam, conectando símbolos,
produzindo significados e sentidos múltiplos.
Assim, antecipou também, a mistura de diferentes meios para
representar o conhecimento humano, a habilidade de operar à distância,
comparado aos mecanismos de anotação. Com o seu artigo, ele introduz uma
máquina: o MEMEX, para montar e catalogar notas num sistema de textos online e de gráficos. Continha também, uma vasta biblioteca com notas pessoais,
fotografias e projetos. Possuía inúmeras telas e uma facilidade para
estabelecer uma ligação entre dois pontos quaisquer na biblioteca.
Desse modo, Bush (1945) antecipou a explosão de informação e estava
motivado no desenvolvimento de suas ideias. Para Lévy, (2010, p. 29): “Estas
28

conexões, que ainda não se chamavam hipertextuais, materializam no Memex,
espécie de memória auxiliar do cientista, uma parte fundamental do próprio
processo de pesquisa e de elaboração de novos conhecimentos.” Pela
necessidade de mais formas naturais de apoio na recuperação de informação.
Desse processo nasce a ideia de hipertexto, que até então não tinha
essa designação. Processo representado pela idealização do MEMEX:
Figura 02: Memex, o nascedouro da ideia do hipertexto.

Vandever Bush's Concept of a Memex
Desk Disponível em: <http://nealwalters.com/?p=61> Acesso em: 15/05/2012.

As ideias de Bush (1945) foram se expandindo, mais tarde,
aproximadamente duas décadas, outro norte-americano igualmente visionário
iria cunhar o termo hipertexto, dedicado à época a designar uma estrutura que
deveria suportar um sistema de gerenciamento de informações textuais
interconectadas em rede, representando, segundo seu criador, Theodor Ted
Nelson, de forma clara e correta, o mundo das ideias e suas conexões,
denominando assim o projeto Xanadu.
O que configurou o hipertexto como um conceito unificado de ideias e de
dados interconectados, de tal modo que estes dados possam ser editados em
computador. Desta forma, tratar-se-ia de uma instância que põe em evidência
não só um sistema de organização de dados; como também, um modo de
pensar. Com isso, tornou-se comum o conceito de hipertexto como metáfora do
pensamento.
Embora o termo hipertexto tenha sido cunhado na década de 60 por
Theodor Ted Nelson, no Brasil, o seu uso só fora disseminado no final da
década de 90, época em que a internet também se popularizou e passou a
fazer sentido prático na vida dos internautas, a ideia de navegação entre
conteúdos de várias naturezas linkados. Com o início de seu uso, disseminavase igualmente a ideia de rede de conexões dinâmicas e rápidas, em
permanente processo de construção.
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Evidenciando assim, que os dois precursores da ideia de hipertexto, de
certa forma se complementam. Supõe-se, ainda hoje, que as estruturas podem
reproduzir o processo evocativo do raciocínio, como pensava Bush, estimular a
capacidade de associar, de interagir e de buscar novas possibilidades de
enfoque sobre um tema, que chama de “interfaces” do assunto como sonhava
Ted Nelson.
1.3. Hipertexto eletrônico: novos parâmetros de leitura e escrita
Nos tempos atuais, com as tecnologias digitais, novas formas de pensar,
de comunicar, de acessar informações e de perceber o conhecimento estão se
impondo (PINHEIRO, 2005, p. 131). O meio para essa transformação é,
principalmente, a Internet, e, com ela, o hipertexto que propõe “uma nova
ordem para o uso das habilidades de leitura e escrita, quebrando o paradigma
do livro impresso que reinara até então” (BOLTER, 1991, p. 5-6).
Compreende-se

que

o

hipertexto

eletrônico

emerge-se

para

potencializar a necessidade de uma comunicação rápida, dinâmica e interativa.
O texto impresso não é suplantado pelo eletrônico, digital, apenas
transformado. Para Xavier (2010) o texto é uma forma de cognição social, por
meio do qual é disponibilizada aos homens uma espécie de ordem cognitiva do
mundo e do seu funcionamento.
Nesse sentido, novas estratégias de textualização surgem com o
advento das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), que, por sua
vez, otimizam o processo de interação verbal entre os interlocutores sociais,
possibilitando uma forma de enunciar onde se insere linguagem verbal à
linguagem não verbal, dando origem a forma híbrida textual - o hipertexto
eletrônico.
Muda-se de suporte, do impresso para a tela do computador. Um texto
escrito em papel ocupa uma porção definida no espaço físico da folha do livro.
Por outro lado, para Lévy (1996):
[...] desterritorializado, presente por inteiro em cada uma das
suas versões, de suas cópias e de suas projeções, desprovido
de inércia, habitante ubíquo do ciberespaço, o hipertexto
contribui para produzir aqui e acolá acontecimentos de
atualização textual, de navegação e de leitura. (LÉVY, 1996,
p.19-20)
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Desse modo, o local físico onde se encontram já não é o ponto de
partida de sua existência, simplesmente porque esse local físico pode ser em
qualquer lugar que seja possível se conectar a uma rede. E nessa reinvenção,
surge uma característica híbrida, som, movimento, imagem, o não verbal
acresce-se ao verbal.
Assim, nesse local movido pela web 2.0, há uma diversidade de
experiência simultânea de tempo e espaço, como característica do hipertexto,
efetivada por meio dos links, que possibilitam ao hiperleitor a navegar por entre
as várias textualidades, deixando-o mais autônomo em suas escolhas.
De acordo com Lévy, o fato de que, ao invés do leitor se mover
fisicamente no texto, desfiando páginas, ou mesmo carregando densos
volumes da biblioteca, o texto é que se move de modo como um caleidoscópio,
desdobrando-se conforme os desejos, objetivos e caminhos traçados pelo leitor
(LÉVY, 1996).
Assim, a ideia de hipertexto eletrônico, vai além da materialidade
textual, que não se restringe ao encadeamento de textos; porém, representa
um leque de possibilidades para descoberta e construção de outros saberes.
De acordo com Lévy (1996, p.39): “O texto contemporâneo (...)
mergulhado no meio oceânico do ciberespaço (...) reconstitui (...) a copresença
da mensagem e de seu contexto vivo que caracteriza a comunicação oral”.
Desse modo, ainda para o mesmo autor, o texto digitalizado retoma de
forma muito superior algumas vantagens da comunicação oral, perdidas com a
ascensão da escrita tradicional no meio físico.
Como por exemplo, a proximidade entre o saber e seu sujeito, a
brevidade e a eficiência, graças à facilidade e à agilidade de localizar
referências, entre outros; fazendo surgir desta forma, um meio de comunicação
no qual as pessoas se encontram separadas no tempo e no espaço da fonte de
emissão do texto, situando-se fora do contexto do texto.

Desse modo, de acordo Chartier (1999), comparações têm sido feitas
entre os avanços promovidos pelas TIC e a inovação trazida por Gutenberg no
século XV. O hipertexto se apresenta na tela do computador, fato que faz com
que o mesmo não possa ser manuseado diretamente pelo leitor.
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Ainda para o mesmo autor, alguns traços indicam estar havendo uma
revolução nas estruturas do suporte do escrito e nas maneiras de ler: a
continuidade que é dada ao fluxo do texto na tela, o fato de que as fronteiras
não são tão visíveis quanto é no texto impresso, (delimitado pela
encadernação) além, da possibilidade de entrecruzar textos por meio dos links
disponíveis, que vão possibilitando o acesso a outros hipertextos.
Dessa maneira, se, no texto impresso, o fluxo é linear, no hipertexto, há
quebra dessa linearidade em unidades ou blocos de informação, cujos tijolos
básicos da construção, segundo Santaella (2001), são os nós e nexos
associativos, em um sistema de conexões que lhe é próprio com o propósito
básico de conectar um nó a outro.
No hipertexto, a conexão múltipla entre blocos de significado, que não é
permitida pelo meio impresso, é um meio preponderante em sua constituição,
porque a tecnologia de programação que é característica das TIC torna a
conectividade, imediata, sem problemas, rompendo as barreiras do tempo e da
distância.
Outro aspecto também a ser considerado no hipertexto eletrônico, são
as suas duas formas de manifestação, como referências internas e externas.
No primeiro caso ele pode estar restrito a uma só máquina, um computador
não ligado à rede e, neste caso, suas conexões fazem referência apenas a
seus próprios nós, nesse caso as referências internas. São os hipertextos
encontrados geralmente em CD Rom. No segundo, o computador conectado à
internet, há um acesso mais variado a informações contidas em nós externos,
ou seja, com múltiplos caminhos gerados por outros autores.
Este contexto é que tem estimulado essa investigação, sobre essa nova
linguagem digital, que para alguns estudiosos no assunto, o que diverge o
hipertexto eletrônico do texto impresso é o outro suporte e a rapidez de acesso
no computador.
De acordo com Coscarelli (2006), uma das maiores mudanças que a
informática tem provocado em nossa sociedade, é o aparecimento de novos
gêneros textuais. Para ela, o surgimento desses novos gêneros, leva a uma
necessidade de se perceber o sentido da palavra texto: “[...] todo texto é um
hipertexto e toda leitura é um processo hipertextual” (COSCARELLI, 2006, p.
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2). Para a autora o aspecto da associação que o leitor realiza no processo de
leitura acontece no texto impresso e no hipertexto eletrônico.
Assim, refletir sobre o hipertexto não é apenas pensar em algumas das
noções por ele sinalizadas como, adquirir, transmitir, organizar e estocar o
conhecimento, mas também para se atualizar sobre um novo enfoque, a
textualidade e, com ela, a narrativa, os limites fronteiriços entre as posições de
autor e de leitor, e a própria noção de autoria.
A função dos autores, antes centrado no modelo emissor-receptor não é
mais o mesmo, assim, o poder inerente a eles se modifica na mesma
equivalência. Se a escrita se transforma, com outros suportes mais dinâmicos,
a leitura também passa a ser compreendida a partir de outras bases. Nessa
dinâmica, tem-se o hipertexto como agente que potencializa outras formas de
leitura, com múltiplas possibilidades disponibilizadas aos hiperleitores.
O que se configura no rompimento das amarras da sequencialidade
linear, de certa forma, garante uma autonomia na tomada de decisões, diante
da liberdade de escolhas em que o hiperleitor tem à sua disposição através de
cada teia de conexões, os hiperlinks.
Nessa perspectiva, Ribeiro (2006), apresenta o texto e hipertexto como
produtos, ambos podem ser realizações diferentes apenas em relação às suas
formatações:
Texto – como materialidade, seja ela qual e onde for; leitura
hipertextual – como modo de operar não linearmente, algo que
a mente faz de forma balística e natural na leitura de qualquer
texto, seja ele oral, impresso ou digital, linear ou não linear em
sua aparência; hipertexto impresso – no caso de materialidades
que simulem a não linearidade da leitura como processo
mental; hipertexto digital – caso essa simulação ocorra no
computador. (id., ibidem, p. 20, 21)

Nesse sentido, para a autora:
Admitindo essa diferenciação e assumindo-a como adequada e
coerente, é possível afirmar que texto e hipertexto, como
produtos, podem ser realizações diferentes apenas em relação
às suas formatações, que, no entanto, dão ao leitor pistas
importantes. A leitura, sim, será sempre um processo complexo
e não linear (RIBEIRO,2006, p. 22).

Para a mesma autora, a novidade está no próprio suporte e na
velocidade com que os nós são acessados nos hipertextos digitais, a mudança
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se dará nas ações coordenadas que o usuário deverá reconhecer e aprender
para lidar com o novo suporte.
Dessa forma, passa-se para uma leitura que abre múltiplos caminhos,
simultaneamente a possibilidade de lidar no mesmo suporte, a tela do
computador, com sons e imagens, a leitura verbal e não verbal. Oportunizando
ao hiperleitor acionar referências em todos os campos, na busca por novas
referências para construir sentidos, sobretudo por se destacar pelas múltiplas
possibilidades de associações.
De acordo com Santaella (2004), o receptor de uma hipermídia ou seu
usuário coloca em ação mecanismos, ou melhor, habilidades de leitura muito
distintas daquelas que são empregadas pelo leitor de um texto impresso como
o livro. Por outro lado, são habilidades também distintas daquelas que são
empregadas pelo receptor de imagens ou espectador de cinema, televisão.
Nesse sentido, essas habilidades de leitura multimídia ainda mais se
acentuam, quando a hipermídia migra do suporte CD-ROM para transitar “nas
potencialmente infinitas das infovias do ciberespaço”. (p. 11)
Ainda para SANTAELLA (2004), com a proliferação crescente das redes
de telecomunicação, especialmente da internet que liga todos os pontos do
globo, surge um leitor que possui novas formas de percepção e cognição que
os atuais suportes eletrônicos e estruturas híbridas e alineares do texto escrito
estão fazendo emergir.
Nessa mesma perspectiva, para a autora, o leitor do texto escrito saltou
do papel para a superfície das telas eletrônicas. Novo tipo de leitor que navega
nas arquiteturas líquidas e alineares da hipermídia no ciberespaço. Trata-se de
um leitor implodido, cuja subjetividade se mescla na hipersubjetividade de
infinitos textos, num grande caleidoscópico tridimensional onde cada novo nó e
nexo pode conter outra grande rede numa outra dimensão.
Desse modo, o hipertexto apresenta mudanças quanto à concepção de
leitura e na forma de produção de texto, como também, no conceito de
autor/leitor.
De acordo com Marcuschi (1999):
Com o hipertexto, muda a noção de autor e de leitor, dando a
impressão de uma autoria coletiva ou de uma espécie de

34

coautoria. A leitura se torna simultaneamente uma escritura, já
que o autor não controla mais o fluxo da informação. O leitor
determina não só a ordem da leitura, mas o conteúdo a ser lido.
Embora o leitor usuário do hipertexto (hoje ele é também
chamado de ‘hipernavegador’) não escreva o texto no sentido
tradicional do termo, ele determina o formato da versão final de
seu texto, que pode ser muito diverso daquele proposto pelo
autor. É isto que sugere a ideia bastante forte da não
possibilidade de dois hipertextos idênticos (p.3).

Na leitura da tela, a visão do todo, como no livro, não é permitida, o leitor
necessita usar a barra de rolagem que vai permitindo o processo de leitura.
Aqui o leitor é imbuído de vantagens, como a liberdade de movimentos
ilimitados, não lineares o que de certa forma o leitor do texto impresso não
dispõe.
Por isso, a escrita digital, no caso do hipertexto, tem um traço que lhe é
peculiar, formada pela marca da não linearidade, interatividade e a sua
potencialidade marcada pela virtualidade. O que possibilita ao leitor, iniciar a
leitura de qualquer ponto, e por meio dos links, saltar para outros pontos.
Porque a maneira como a escrita é constituída lhe permite escolhas para
outras possibilidades de leitura.
O que se configura que no percurso dessa leitura o hiperleitor produz
outros hipertextos, resultado de sua escolha, respaldado em seus interesses,
seus conhecimentos prévios e capacidade de filtrar o desejado, o que lhe põe
na condição de escritor.
Nesse percurso o leitor é surpreendido, ele não sabe o que lhe falta
para ser lido; como também, o que há antes e depois do que fora selecionado
no percurso da leitura. São as marcas da hipertextualidade, pois o hipertexto,
ao funcionar pela associação dos links, forma uma rede infinita. O que
possibilita ao leitor a produção de textos e de ilimitadas leituras.
De acordo com Koch (2002):
O leitor da escrita digital faz de seus interesses e objetivos o fio
organizador das escolhas e ligações, procedendo por
associações de ideias que o impelem a realizar sucessivas
opções e produzindo, assim, uma textualidade cuja coerência
acaba sendo uma construção pessoal, pois não haverá
efetivamente dois textos exatamente iguais na escritura
hipertextual (id.ibidem, p.72).

Nessa perspectiva, o modo de leitura do hipertexto se difere das leituras
impressas, por suas marcas que possibilitam a conexão imediata entre links
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interligados no imenso banco de dados, o que altera o significado do ato de ler
e das definições de autor e leitor, efetivando dessa forma, o que toda
tecnologia textual constitui, assim, do texto impresso para o digital, outro tipo
de leitor e escritor.
Nesse sentido de:
a) imaterialidade: o texto sem o espaço livro, sem o espaço
papel, permeado de interfaces virtuais; passível de infinitas
atualizações e modificações; b) confluência de modos
enunciativos: de organização enunciativa heterogênea:
integram imagens, palavras, sons; c) não linearidade: não há
um foco dominante de leitura; há múltiplos caminhos e
destinos, em se tratando de leitura. d) intertextualidade infinita:
potencializa uma relação que sempre existiu nos textos, “uma
inter-relação entre os dizeres” os já ditos [...] vão gerar ditos
futuros, modificados [...] perpetuando a cadeia de dizeres [...]
(XAVIER, 2002 p. 32).

Assim, na tela do computador, o hipertexto abre caminho para a maior
autonomia de seus usuários, dando-lhes oportunidade de fazer as suas
articulações através de hiperlinks.
Nesse processo, Lévy (2010) alude o funcionamento do hipertexto a
uma aproximação dos processos utilizados pela mente humana; como
exemplo, quando se ouve uma palavra, ela pode remeter a uma série de
pensamentos, assim como ocorre ao se clicar com um mouse sobre um link:
Quando ouço uma palavra, isto ativa imediatamente em minha
mente uma rede de outras palavras, de conceitos, de modelos,
mas também de imagens, sons, odores, sensações
proprioceptivas, afetos, etc. Por exemplo, a palavra “maçã”
remete aos conceitos de fruta, de árvores, de reprodução [...]. A
palavra maçã está no centro de toda esta rede de imagens e
conceitos que, de associação em associação, pode estenderse a toda nossa memória. Mas apenas os nós selecionados
pelo contexto serão ativados com força suficiente para emergir
em nossa consciência. [...] O hipertexto é talvez uma metáfora
válida para todas as esferas da realidade em que significações
estejam em jogo (LÉVY, 2010, p. 23/ 25).
.

Dessa forma, pode-se pensar nessa textualidade, que da folha impressa
passa para outra dimensão como uma espécie de labirinto, como a metáfora
que abre este capítulo, em conjunto de palavras, sons, imagens e animações
que se entrelaçam um aos outros com um simples clicar de um elemento
eletrônico que independe de uma entrada principal ou de um ponto de
chegada.
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Nesse sentido, efetiva-se um movimento em que o hiperleitor, na
dinamicidade do hipertexto, percorre determinado trajeto de sua escolha
pessoal, buscando e produzindo sentidos, num movimento de construção,
desconstrução, reconstrução de outros hipertextos.
Configurando assim, no que assevera esse estudioso no assunto:
O hipertexto é dinâmico, está perpetuamente em movimento.
Com um ou dois cliques, obedecendo por assim ao dedo e ao
olho, ele mostra ao leitor uma de suas faces, depois outra,
certo
detalhe
ampliado,
uma
estrutura
complexa
esquematizada. Isso por que: Ele se redobra, desdobra à
vontade, muda de forma, se multiplica, se corta e se cola outra
vez de outra forma. Não é apenas uma rede de microtextos,
mas sim um grande metatexto de geometria variável, com
gavetas, com dobras. (LÉVY, 2010, p. 40-41).

Desse modo, no hipertexto, o autor oferece múltiplas possibilidades
através das quais os próprios hiperleitores constroem sucessões temporais e
escolhem caminhos e estratégias diferentes realizando saltos com base em
informações referenciais.
Que segundo (MARCUSCHI, 2001, p. 86):
Diferentemente do que o texto de um livro convencional, o
hipertexto não tem uma única ordem de ser lido. A leitura pode
dar-se em muitas ordens. Tem múltiplas entradas e múltiplas
formas de prosseguir. Há maior liberdade de navegação pelas
informações como se estivéssemos imersos num continuum de
discursos espalhados por imensas redes digitais. (...) A história
se bifurca e transforma-se num labirinto. Fica interminável ou
então circular e constantemente desconstruída ou reconstruída
por caminhos sempre refeitos e sempre novos.

Sendo assim, o hiperleitor tem ao seu dispor diferentes trajetos de
leitura, o que lhe proporciona recursos de informação de forma não linear,
numa leitura de outra textualidade, sem centro discursivo, sem margens, sendo
produzido por um ou vários autores e, como texto eletrônico, está sempre
mudando e recomeçando, de forma associativa e de múltiplas formas, o que se
configura numa ruptura de uma dimensão hierárquica, sequencial, linear que
marca a leitura do texto impresso.
Configurando assim no que retrata Marcuschi (2001):
A leitura se torna simultaneamente uma escritura, já que o
autor não controla mais o fluxo da informação. O leitor
determina não só a ordem da leitura, mas o conteúdo a ser lido.
Embora o leitor usuário do hipertexto ( o hipernavegador ) não
escreva o texto no sentido tradicional do termo, ele determina o
formato da versão final de seu texto, que pode ser muito
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diversa daquela proposta pelo autor (MARCUSCHI, 2001, p.
96).

Conferindo ao hiperleitor autonomia e poder para escolher as
informações que lhe aprouver, pelo fato de estar à sua disposição vários links,
o que possibilita o salto de um ponto para outro e assim sucessivamente, o que
lhe confere mais poder do que o autor, a escritura não é realizada de forma
tradicional, mas de caráter hipertextual.
Nessa mesma perspectiva, o hipertexto passou a ser usado também
para designar uma forma não linear de apresentação e processamento da
informação, como metáfora para o próprio conceito de conhecimento em
função das inúmeras possibilidades de conexões.
Desse modo, Ramal (2000), ao retratar sobre o aspecto da
hipertextualidade, afirma que:
O hipertexto, nova forma de escrita e de comunicação da
sociedade informático-mediática, é também uma espécie de
metáfora que vale para outras dimensões da realidade. [...] A
hipertextualidade não é um mero produto da tecnologia, e sim
um modelo relacionado com as formas de produzir e de
organizar o conhecimento (p. 3).

Nesse sentido, para alguns estudiosos no assunto, os recursos de
hipertextualidade no texto escrito não são exclusivos do meio digital. O uso de
sumários e notas de rodapé, por exemplo, permitem ao leitor uma sequencia não
linear de leitura, como argumenta Braga (2005, p. 146):
Os recursos de escrita, como por exemplo, as notas de rodapé,
as referências feitas a outros textos ou as conexões
explicitamente indicadas – que convidam o leitor a adiantar ou
voltar atrás na leitura de um texto específico – desempenham
uma função próxima daquela a ser preenchida pelos links
digitais.

Desse modo, quando se ler a primeira página de um jornal impresso,
percebe-se que há várias possibilidades de conexões com o conteúdo interno
do jornal, conclui-se então que há um hipertexto. Porém, nesse tipo de texto,
ainda é possível uma leitura linear.
Assim,

mesmo

que

sejam

selecionadas

as

reportagens

mais

interessantes e estas organizadas por assunto, os textos são independentes e
não permitem uma coautoria por parte do leitor.
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No sentido de que: “A diferença central entre o hipertexto, assim
desenhado, e o texto linear [...] nos livros, jornais, e revistas impressos é a
possibilidade de diferentes escolhas para leituras e interferências on-line
(Marcuschi, 2001 p.97).” O que possibilita ao hiperleitor romper com a leitura
linear e hierárquica, conferindo-lhe autonomia para acessar e produzir
conhecimento.
Nesse mesmo viés, para Soares (2001) a leitura do hipertexto na tela é
feita em camadas, iniciando e terminando no ponto que o leitor decide, o qual
pode ter liberdade e autonomia para intervir no texto e reconstruí-lo. Assim, a
comunicação pela tela está criando não só novos gêneros da escrita, mas
também está inovando o sistema da escrita (2001, p. 39).
Nesse contexto das TIC, a escrita do autor é bem diferente da escrita
tradicional, da escrita do livro impresso, é uma escrita interativa, intertextual e
coletiva. Nessa escrita, percebe-se que houve transformação na linguagem e a
maneira de conceber a produção textual.
Dessa forma, as marcas dessas transformações são visíveis nos
gêneros textuais como, o MSN, os blogs, os chats, com eles novas linguagens,
ampliação do léxico, principalmente com palavras oriundas do inglês,
encontradas no dicionário de língua portuguesa, a exemplo: software, on-line,
e-mail, corroborando com Chartier (2002, p. 18) quando diz que “o imperialismo
ortográfico inglês impõe sua supressão às outras línguas quando são escritas e
lidas na tela do computador”.

1.4 O caráter exploratório do hipertexto e sua relevância no processo de
ensino e aprendizagem
Essa característica que se processa por meio dos links, dar ao
hipertexto, um caráter exploratório, como um recurso que facilita o acesso à
informação e que na medida do possível vem comprovar e validar essa
informação.
Nesse sentido, faz-se necessário discutir sobre a possibilidade do
hipertexto contribuir para que as pesquisas, que são solicitadas aos alunos
pelos professores, não sejam a continuação da velha prática de se selecionar,
copiar e colar as informações, ou seja, a repetição do selecionar + ctrl+c em
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seguida o ctrl+v, (teclas de atalho para as tarefas de copiar e colar) realizado
no automático em meio à praticidade, que de acordo com Santos:
O professor oferece um tema a ser pesquisado e deseja o
produto final em suas mãos. O aluno, então, liga seu
computador, seleciona um buscador em um portal de sua
preferência, lança a palavra chave, lê as primeiras linhas da
primeira informação coerente com o tema que surgiu na
relação resultante de busca, copia, cola, imprime, entrega
(SANTOS, 2007, p. 275).

Desse modo, é realizada a escolha de uma informação sem
compreendê-la e, até mesmo sem uma análise crítica da mesma, longe de
associações. O que não cumpre com o objetivo da pesquisa escolar qual seja o
de promover a aprendizagem e a construção do conhecimento dos alunos.
Essa perspectiva vem coadunar com a ideia de Marcuschi que com
propriedade defende que pelo fato de:
A ordem das informações não está dada na própria estrutura
da escrita. Diferentemente do que o texto de um livro
convencional, o hipertexto não tem uma única ordem de ser
lido. A leitura pode dar-se em muitas ordens. Tem múltiplas
entradas e múltiplas formas de prosseguir. Há maior liberdade
de navegação pelas informações como se estivéssemos
imersos num continuum de discursos espalhados por imensas
redes digitais. Ao permitir vários níveis de tratamento de um
tema, o hipertexto oferece a possibilidade de múltiplos graus de
profundidade simultaneamente, já que não tem sequencia nem
topicidade definida, mas liga textos não necessariamente
correlacionados. Neste caso uma leitura proveitosa do
hipertexto exige um maior grau de conhecimentos prévios e
maior consciência quanto ao buscado, já que é um permanente
convite a escolhas muitas vezes inconsequentes. Chamo a
esta sobrecarga exigida do leitor do hipertexto de stress
cognitivo. (MARCUSCHI, 1998, p. 01)

Desse modo, a este leitor é exigido uma bagagem intelectual maior
e, também, uma maior consciência quanto ao buscado, uma vez que o uso
inadequado dos links quebra “as isotopias que garantiriam a continuidade do
fluxo semântico responsável pela coerência do texto” (XAVIER, 2005, p. 173).
Sendo assim, podem gerar problemas de compreensão global do texto,
bem como de desorientação, dispersão e abandono da leitura: o chamado
stress cognitivo (MARCUSCHI, 2001). O que se poderia evitar com prévio
planejamento do que realmente quer se alcançar com a busca, por meio do
conhecimento prévio para que possa de fato se fazer associações e validação
ou não do encontrado.
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Nesse sentido, pelo fato do leitor ter a liberdade de escolher o que quer
percorrer, não sendo imposto, pela ordem hierárquica de partes e seções a
serem seguidas, requer conhecimento prévio do pesquisado, como objetivo
claro do que está sendo buscado.
Assim, valendo-se do que foi refletido até aqui, conclui-se que o
hipertexto difere em muitos aspectos do texto impresso. Além da constatação
óbvia que ambos são textos e que um ocorre virtualmente e o outro não, há
outros aspectos que merecem ser destacadas conforme tabela a seguir:
Tabela nº 01:
Aspectos

Texto Impresso

Hipertexto

Possui
uma
organização
hierárquica e linear. Um centro
organizador. É uma unidade com
contornos nítidos.

Não tem um centro, um vetor que o
determine. É um feixe de possibilidades,
uma espécie de leque de ligações
possíveis. – Metáfora da Estrela (não há
um centro, mas sim vários vértices que se
ligam a outros). Sua maneira de organizar
a informação é a justaposição numa
perspectiva flexível. Em consequência,
pode-se
esperar,
também,
uma
fragmentação de conteúdo.

Tem um autor determinado e
distinto do leitor quanto à
produção física do texto. De certa
forma (já que há os índices, notas
de rodapé, etc.), o autor controla o
fluxo da informação no texto.

Há uma autoria coletiva, uma espécie de
coautoria.
A
leitura
se
torna
simultaneamente uma escritura, já que o
leitor determina não só a ordem da leitura,
mas o conteúdo a ser lido. Embora não
escreva o texto no sentido tradicional do
termo, ele determina.
O formato da versão final de seu texto,
que pode ser muito diverso daquele
proposto pelo autor.

considerados

Organização

Autoria
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Leitura

A página impressa é altamente
seletiva (já vem pré-determinada)
na forma de leitura de notas,
consulta a outros livros remetidos.
Pela página, a indicação de fontes
e assim por diante (o que muitas
vezes só pode ser feito saindo-se
do livro). Possui um sistema de
leitura ‘este ou este ou este’, não
permitindo a soma dos textos.

O hipertexto permite o acesso a um
número ilimitado de páginas, na própria
Web; em uma configuração “somatória”
(sistema ‘e... e. e... ’).

Adaptado de Marcuschi (2009b).

Desse modo, o hipertexto com suas inúmeras possibilidades de se
construir novos saberes, por meio de inúmeros caminhos, requer uma busca
consciente e planejada nesse processo, por sua característica da não
linearidade. Uma característica que materializa a ideia de que o hipertexto é
“um fenômeno essencialmente virtual e descentrado”. (MARCUSCHI, 1998, p.
03).
Nessa perspectiva, considerando a importância de uma pesquisa escolar
bem estruturada e acompanhada para o desenvolvimento do aluno, no que diz
respeito à construção de novos saberes. À exploração do hipertexto, pode se
redundar em práticas pedagógicas interativas e colaborativas.
Sendo que pesquisar, segundo Abreu (2002), “é uma excelente
estratégia de aprendizagem, pois permite maior participação do aluno nesse
processo, o que leva a construir o seu próprio conhecimento”, (ABREU, 2002,
p. 25 apud ELLWEIN, 2006, p. 83). O que vem a favorecer para a construção
do conhecimento científico do pesquisador em contato com as informações
potencializadas pelo hipertexto através da internet, que de acordo com Santos
(2007):
O uso da Internet como meio de pesquisa e produção de
conhecimento possibilita ao aluno participar, intervir, usar
conceitos de bidirecionalidade (contidos nos hiperlinks), usar
uma multiplicidade de conexões (hipertextos), aprender através
de simulações, ter autonomia na organização dos conteúdos,
ter acesso a conteúdos em diversos formatos (som, texto,
imagens, vídeo etc), traçar seu próprio caminho que não será
igual aos dos autores que acessou (SANTOS, 2007, p. 274275).
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Muito embora, não seja tarefa tão simples para professores e alunos,
esses que por fazerem parte de uma geração digital, apesar de ter muita
destreza no trato com as TIC, muitas vezes apresenta certa imaturidade diante
da potencialidade e possibilidade disponíveis na internet, se dispersando
facilmente em meio a tantos recursos atrativos, não sabendo lidar diante de
tanta informação na realização da pesquisa.
Enquanto que o professor, com mais habilidade de lidar com a
informação, ainda na maioria das vezes, resiste ao fascínio desses recursos
por diversos motivos: o despreparo no trato com essas tecnologias, a
insuficiência de computadores na própria escola ou até mesmo considera as
TIC como apenas mais um mero recurso para auxiliá-lo em suas atividades
pedagógicas.
Portanto, a exploração do hipertexto digital, por meio da pesquisa
escolar implica no desenvolvimento de certas habilidades para que esse
processo venha a ser efetivado de maneira eficaz tanto para com o professor,
quanto para o aluno, de acordo com Coscarelli:
O hipertexto exige busca, navegação, que são habilidades que
não costumamos desenvolver em nossos alunos. Não
ensinamos a eles a navegar nos textos impressos, buscando
informações no jornal, nas revistas, nas enciclopédias nem nas
bibliotecas. Normalmente entregamos a eles o texto que
precisam ler e não os fazemos procurar por esses textos. Na
Internet, buscar é importante, os alunos precisam saber
navegar, encontrar e selecionar informações relevantes para os
seus propósitos, para isso habilidades como as inferências
preditivas e a monitoração da leitura são fundamentais
(COSCARELLI, 2007, p. 47).

Para tanto, no lidar com informações disponíveis na internet, ao se
explorar os hipertextos, no processo da pesquisa direcionada pelo professor ao
aluno, requer certas habilidades, partindo de determinada estruturação para
que de fato venha se realizar uma pesquisa, para que a prática do copiar colar
não continue, e que com consciência crítica tenha o cuidado de analisar a
veracidade dos fatos, se há importância diante do que se está buscando,
assim, como assevera Xavier (2005):
O leitor, agora inserido em uma comunidade virtualmente
desterritorializada e potencialmente mais informada terá mais
participação na constituição do seu saber pela maior
construção do sentido do hipertexto que vier a ler, já que
poderá verificar imediatamente o grau de veracidade ou
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fundamentação de certos argumentos que costumam sustentar
posições e ações de personalidades e instituições que exercem
forte influência sobre o presente e o futuro dos cidadãos da
recém-chegada sociedade da informação. (XAVIER, 2005, p.
179)

Assim, nesse processo de pesquisa, além do que se discutiu até aqui,
com

base

nas

discussões

dos

pesquisadores

apresentados

nessa

investigação, é favorável levar em consideração algumas ações importantes,
como o conhecimento prévio do assunto a ser pesquisado, analisar as
informações encontradas se de fato são de credibilidade, comparar, fazer
associações, selecionar informações mais importantes que atendam a proposta
da pesquisa, como também, partir para a produção textual com as informações
adquiridas e as conclusões que foram alcançadas.

Sem desprezar as informações impressas dos livros, jornais, revistas
etc., pode-se afirmar que a exploração do hipertexto proporciona múltiplas
conexões para a obtenção de informações em pouco tempo, o que acaba
instigando na busca de novas descobertas.
Assim, nesse percurso, professores e alunos em uma construção
interativa do conhecimento podem socializar seus conhecimentos, na troca de
suas experiências. O professor com sua habilidade no lidar com as
informações e o aluno por sua vez, com a destreza no trato com as TIC. Assim
de forma mútua, podem interagir na transformação das informações em
conhecimentos úteis para a vida.
A hiperleitura, consequentemente ainda poderá favorecer para o
desenvolvimento de certas habilidades nesse processo de interação com o
hipertexto online, conforme explicita (NONATO, 2006. p. 131), na tabela 02 da
página 46.
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Tabela nº 02:

Para o pesquisador supracitado essas habilidades se desenvolvem de
acordo a um processo que se estruturaria mediante a proposição de atividades
didáticas sistemáticas, cuja consecução levaria à aquisição das habilidades em
questão.
1.5. Hiperlinks: elos virtuais de referenciação
Os links por serem vínculos entre blocos de textos são elementos de
referenciação, ou seja, eles promovem ligações entre blocos informacionais,
conhecidos como nós. Segundo Xavier (2002) os hiperlinks apresentam-se
como:
Apontador enunciativo digital no Hipertexto", e, por essa razão,
é também um focalizador de atenção por excelência,
aparecendo perceptivelmente destacado, ou seja, normalmente
sublinhado ou em cor diferenciada em relação a outros
enunciados verbais e visuais na tela (p.148).

Nessa perspectiva, cada link possui uma unicidade semântica que
solicita do hiperleitor a ativação de inferências intra e extra textuais. Neste
ponto é que reside a maximização do conceito de hiperlinks de meros
elementos de ligação para elementos de referenciação.
Ainda para Xavier (2002, p. 106): “Os mergulhos em busca de
significação por meio de engenhocas digitais (hiperlinks) manifesta outra e
talvez mais importante característica do texto eletrônico: um modo digital de
referenciar.” Isso permite ao leitor construir um objeto discursivo que nunca é
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dado a priori. O leitor assume um papel de itinerante, navegador em busca de
caminhos a seguir.
Há vários tipos de hiperlinks nas estruturas informatizadas, tendo em
vista a situação de pesquisa em que o leitor se encontra e o tipo de web site.
Desse modo, os links que constituem as páginas dos provedores de
pesquisa, estes são os chamados links fixos. Esses estão colocados na
estrutura do site. O tipo que não possibilita “passeios” inferenciais de grande
valor discursivo, seu processo de referência é o que Xavier (2002:107) chamou
de co-hipertextual, uma vez que as referências digitais ocorrem dentro de uma
mesma web site.
Trata-se de uma referência intratextual como os sites de jornalismo online que remetem somente para o próprio site. Como se configura o exemplo
abaixo:
FIGURA: 03 – Exemplo de link co-hipertextual dentro da mesma web site.

Fonte: http://atarde.uol.com.br/. Acesso dia 13/05/2012

Nessa perspectiva, pode-se perceber que os links são a força de
movimentação e potencialização do hipertexto, uma interconexão imediata,
apontando caminhos que o autor do texto, disponibiliza ao hiperleitor, para as
suas possíveis escolhas; com um simples clicar eletrônico, um salto provoca
outro salto.
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Assim, uma intertextualidade vai se tecendo, novos sentidos vão se
formando, com isso, associações e articulações vão acontecendo, o que
lembra os movimentos da nossa mente e se materializam nas mais importantes
características do hipertexto: a não linearidade e a interatividade.
Como os links fixos aqui já propostos, há também os móveis, aqueles
que fazem parte do corpo dos textos, os mais abrangentes, quanto a sua maior
disponibilidade de deslocamentos, eles são vistos no centro da tela e nas
janelas de publicidade, pois estes remetem o leitor para janelas que nem
sempre são internas ao portal, eles oferecem possibilidades de referenciação
mais ricas por terem propostas de leitura e caminhos de navegação fértil.
O que Xavier (2002:109) chamou de referenciação pan-hipertextual,
uma vez que, segundo o autor, esses hiperlinks tornam possível ao usuário
uma visão panorâmica do universo, transformando-o em sujeito mais autônomo
e independente.
A seguir, um exemplo desses tipos de links, são aqueles que são
ativados pela janela search das páginas da web, assim que se digita uma
palavra, essa aponta várias possibilidades de escolha, transformando-se ela
mesma num link. Conforme o sugerido na página do Google.
Figura 04: Referenciação pan-hipertextual

http://www.google.com.br/webhp?sourceid=navclient&hl=pt-BR&ie=UTF-8. Acesso em 13/06/2012.
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Ao se digitar na janela de busca a expressão: hipertexto digital esta se
tornou um link de acesso à outra janela que será aberta oportunizando o
acesso e pesquisa. Nesta segunda janela as escolhas serão realizadas e a
pesquisa será efetuada conforme a busca do hipernavegador.

FIGURA 05: Janela de busca/ link pan-hipertextual (vide página 51)

http://www.google.com.br/search?Sourceid=navclient&hl=pt-BR&ie=UTF-8&rlz=1T4SKPB_ptBRBR364BR365&q=hipertexto+digita Acesso em 13/06/2012.

Percebe-se, na sequência de janelas, o que representa a figura acima,
que os elementos de coesão dispostos no hipertexto, de acordo com a
referenciação pan-hipertextual, permitem uma mobilidade do hiperleitor em
relação ao texto muito maior do que em estruturas impressas e fechadas. Os
links funcionam como direcionadores da leitura e da ligação semântica, pois ao
ser disponibilizado e acessado na janela aberta, outras possíveis escolhas são
disponibilizadas.
Assim, esses links vão produzindo um processo de referenciação
determinado

por

inúmeros

elementos,

de

acordo

com

interesses

e

conhecimentos prévios do hiperleitor.
Desse modo, embasadas nas reflexões que foram feitas até aqui sobre o
hipertexto digital, são destacadas algumas características do mesmo, as quais
foram apontadas por Koch (2003). Para a autora:
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a) não linearidade; b) a volatilidade, em decorrência da
natureza virtual do suporte; c) a espacialidade topográfica, em
virtude “de um espaço sem limites de escritura/leitura definidos,
não hierárquico, nem tópico” d) a fragmentariedade, devido à
ausência de um centro regulador; e) a multissemiose, “por
viabilizar a absorção de diferentes aportes sígnicos e sensoriais
numa mesma superfície de leitura”, f) a interatividade, em
decorrência da relação do leitor com múltiplos autores; g) a
descentralização, em função de um indefinido deslocamento de
tópicos. (KOCH, 2003, p.64);

Assim, as propriedades do hipertexto transformam-no em um
fenômeno que instiga novas práticas de discurso, e consequentemente,
implica em um novo modo de ler, escrever e pensar. O que afeta
fundamentalmente a educação em sentido amplo, uma vez que é através
da instrução formal que somos letrados e, a partir daí, passamos a
pensar e a agir crítica e reflexivamente.
Outra caracterização apontada ao hipertexto, que vale mencioná-la é a
aplicada por Lévy (2010), que são denominadas por princípios abstratos, que
por sua vez, completam as características mencionadas pela pesquisadora
anterior:
O primeiro é o da metamorfose, segundo o qual a rede que
constitui o conhecimento está em constante construção,
renegociação e consequente transformação. O segundo
princípio é o da heterogeneidade, em função da diversidade de
significados, conexões, imagens, sons, sensações e
mensagens disponibilizadas pelo hipertexto. O terceiro princípio
é o da multiplicidade e de encaixe das escalas. Qualquer
conexão quando analisada revela-se como sendo composta
por toda uma rede e assim, indefinidamente. O quarto princípio
– o da exterioridade – caracteriza a permanente abertura da
rede hipertextual e do conhecimento em construção. O quinto
princípio é o da topologia. Tudo funciona por proximidade, por
vizinhança (LEVY, 2010, p. 25, 26).

Lévy (1993) atribui também ao hipertexto o Princípio da Mobilidade dos
Centros. Cada hiperlink, cada nó do hipertexto possui, ao redor de si, outra
rede de conexões de textos e hipertextos, podendo cada um deles ser vistos
como outros centros, móveis e produtores de sentido. Esse princípio atribuído
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por Lévy caracteriza o hipertexto como não linear não somente no âmbito da
leitura, mas também na forma como é construído, o que lhe é peculiar: a
deslinearidade.
De acordo com Marcuschi (2006, p. 2), o hipertexto possibilita a
interconexão entre linguagens verbais e não verbais “de forma integrativa,
impossível no caso do livro impresso”, para o mesmo autor, essa característica
é própria de hipertextos. Para Xavier (2002, p. 99): “(...) o hipertexto – por sua
vez, faz nascer um novo modo de enunciação, o digital, colocando à disposição
do usuário os modos enunciativos anteriores [aqui se refere ao auditivo, verbal
e visual], concomitantemente”.
De acordo com Pinheiro (2005), essa característica dá ao leitor do
hipertexto condições para que o significado seja apreendido por vários sentidos
simultaneamente.
Ainda para Marcuschi (2001), apontada como a característica mais
importante do hipertexto, a não linearização sugere descentração, ou seja,
inexistência de um foco dominante. Essa característica a não linearidade, tem
gerado controvérsias em relação à compreensão dos textos por parte do
hiperleitor.
Porém, de acordo com Xavier (2010), para ser inteligível, o hipertexto,
como qualquer outra tecnologia enunciativa, precisa apresentar alguma
linearidade, pois não pode subverter os níveis de organização das línguas
naturais (sintaxe, semântica e pragmática) utilizada em uma dada sociedade.
Enquanto que para (MARCUSCHI, 2001, p. 98) a deslinearização é um
processo de construção de sentido (e até de textos) muito antigo e normal, não
constituindo novidade. A novidade é sua transformação em princípio de
construção textual. Aí sim, é possível concordar com os teóricos do hipertexto,
pois o que no hipertexto é uma técnica de produção, no livro impresso é uma
forma de recepção.
Desse modo, materializa-se a ideia de que são necessárias muitas
reflexões a respeito dos processos de leitura pertinentes à compreensão de
hipertextos, como também, fica evidenciado que as características do
hipertexto exigem do leitor uma maior flexibilidade cognitiva.
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No decorrer desse estudo, pode-se sinalizar que o hipertexto é um texto
em processo, ou seja, sendo lido e construído à medida que o leitor vai
desenrolando feito um novelo de lã, de acordo com o seu conhecimento prévio
e sua interferência no texto-original. O que vem corroborar com a ideia de que
a mente não funciona linearmente e que seu modo de processar textos tenha
sempre sido “em rede”, mais uma vez, vale destacar o matemático Bush (1945)
com o seu artigo “As we may think” que descrevia um modelo de
funcionamento da mente sempre por meio de associação.
No decorrer desse estudo, está sendo sinalizada a função dos links no
hipertexto digital, o que fica evidenciado o mecanismo da conectividade on-line,
uma marca estruturante desse texto digital, qualidade que difere do texto
impresso pelo potencial de produzir mudanças significativas, principalmente
quando concerne ao acúmulo e circulação de informações em tempo real.
Nesse sentindo, apreende-se os aspectos de interatividade e não
linearidade como nova forma de construção textual que fora propiciada com a
emergência das TIC, face a essa sua forma de organizar a informação
existente.
Compreende-se então que se as TIC, dentro do processo educacional,
não estiverem embasadas de suas fundantes características; ou seja, dos
princípios da interatividade e nos pressupostos que venham proporcionar uma
aprendizagem colaborativa, não poderão oferecer mudanças significativas na
aprendizagem do aluno.
1.6. O hipertexto nas interações no AVA

Nas dimensões do hipertexto, como está intitulado este capítulo, vem se
efetivar no Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA1 (fundamentado
teoricamente no capítulo da metodologia), na utilização de uma de suas
importantes ferramentas, o fórum de discussão, meio pelo qual se gerenciou
essa investigação e as reflexões de aporte teórico de pesquisas dos estudiosos

1

Vide ambiente onde foi instalado o Fórum de Discussão: Disponível em:
<http://www.ava.uneb.br/course/view.php?id=279>.Acesso em: < 16/01/2013>
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da relação das TIC com a educação escolar pelos teóricos que embasam essa
investigação.
Assim, essa experiência se realizou com a participação de cinco
professores da rede pública de ensino anteriormente mencionados, o que
também materializa o caráter dessa investigação que é de abordagem
participativa.
Nesse ambiente virtual, parte-se do pressuposto de que uma
intervenção individual, a partir da postagem de um texto para discussão, vem
somar a uma aprendizagem de forma socializada que é proporcionada pela
intervenção de outros participantes através das discussões. Isso por que:
Interagir com o conhecimento e com as pessoas para aprender
é fundamental. Para a transformação de um determinado grupo
de informações em conhecimentos é preciso que estes sejam
trabalhados, discutidos, comunicados. As trocas entre colegas,
os múltiplos posicionamentos diante das informações
disponíveis, os debates e as análises críticas auxiliam a sua
compreensão e elaboração cognitiva. As múltiplas interações e
trocas comunicativas entre parceiros do ato de aprender
possibilitam que estes conhecimentos sejam permanentemente
reconstruídos e reelaborados (Kenski, 2002: 258)

Muito embora, para garantia de uma mediação no ambienta virtual de
forma dialógica e hipertextual, é preciso que o professor venha romper com a
ideia de que quem aprende não ensina, é importante elucidar que no AVA
todos têm potencial como ensinantes e aprendizes também, por que o princípio
da dialogicidade é comum a todos no processo de construção do
conhecimento.
Para tanto, esse agir docente tem que ter o cuidado, de no fórum, não
privilegiar a exposição linear de conteúdos, não incorrer na velha prática do
transmitir conteúdo, mas sim um interagir que proporcione de fato um agir
consciente, reflexivo no processo colaborativo de produção de conhecimentos
úteis.
Assim,

na

qualidade

de

um

Ambiente

bem

desenvolvido

tecnologicamente e utilizado com uma de suas ferramentas de interatividade o fórum de discussão, que aqui especificamente debruçou-se sobre a temática,
hipertexto eletrônico, com a utilização desse mesmo recurso através das
leituras e escrituras eletrônicas. Com intuito, de investigar sobre o objeto de
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pesquisa ora apresentado na introdução desse estudo, como também, em
decorrência dos seus objetivos e questões norteadoras.
Desse modo, esse meio fortaleceu e materializou essa investigação,
com esses professores, que mantiveram interesses específicos de participar de
discussões sobre o hipertexto eletrônico, como meio de favorecer a prática
pedagógica, que de forma assíncrona interagiam sobre o tema, postando suas
dúvidas e comentários sobre livros e artigos lidos dos pesquisadores que
embasam a referida investigação.
Como exemplo de interação ocorrida no Fórum, vide figura 06 abaixo:

http://www.ava.uneb.br/mod/forum/discuss.php?d=15570 Aceso dia 27/02/2013.

Nesse sentido, com a disponibilização no AVA de vídeos, livros, artigos
e referências teóricas para estudo de todos os envolvidos na pesquisa e sob a
orientação da Prof.ª Dr.ª Maria Olívia de Matos Oliveira as interações
aconteceram de forma colaborativa e atrativa.
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CAPÍTULO II

TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO: POSSIBILIDADE,
IMPACTO E DESAFIO NO CONTEXTO ESCOLAR
O surgimento da Internet ocasionou uma ruptura com o tipo de
comunicação estabelecido pela escrita impressa inaugurando assim uma
revolução digital, onde barreiras geográficas são vencidas e aproximações
culturais são efetivadas, mesmo diante da marcante diferença econômica e dos
obstáculos socioculturais que se interpõem para a materialização dos anseios
dos cidadãos.
Contexto marcado pelo surgimento da sociedade do conhecimento, nas
últimas décadas do século XX, que consequentemente tem implicado na
superação da reprodução para a construção do conhecimento, apontando
desse modo para a busca de outras fontes de investigação, tanto na literatura,
e principalmente no ciberespaço.
Desse modo, analisar a função que as TIC têm realizado na vida social,
implica não só explorar suas características técnicas, mas compreender as
condições sociais, educativas e culturais de seus contextos, o que é importante
para se entender as possibilidades que se efetivam com a utilização das
mesmas.
Para Kenski (2003), a evolução tecnológica não se restringe aos novos
usos de equipamentos e/ou produtos, mas aos comportamentos dos indivíduos
que interferem/repercutem nas sociedades, intermediados, ou não, pelos
equipamentos. O que confirma que tecnologia em si, é fruto das interações
entre sujeitos e aparatos tecnológicos, o que consequentemente se efetiva na
produção e disseminação de informações e conhecimentos.
Assim, a imersão aos bancos mundiais de informação, possibilitados
nessa era da tecnologia digital, tem exercido muita influência no meio social. A
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inserção das TIC no cotidiano das pessoas tem se tornado em mudanças
visíveis no modo do sujeito interagir e se integrar socialmente.
Implicando assim, em grandes desafios para a escola, como: o de
aproximar em suas vivências as informações presentes nas tecnologias, os
próprios aparatos tecnológicos, articulando-os com os conhecimentos do
currículo escolar e propiciando a interlocução com os envolvidos no processo
ensino e aprendizagem.
Considerando que, com a facilidade que a internet tem aproximado as
pessoas, seja de forma síncrona ou assíncrona, os alunos estão cada vez mais
se envolvendo em práticas de leitura e de produção textual propiciadas pelas
tecnologias de informação e comunicação por meio da internet.
O que implica na compreensão sobre a condição em que estão se
instituindo as práticas de leitura e produção de textos digitais, uma vez que
esse novo tipo de letramento na cultura digital aponta para uma maneira
diferente da convencional prática de leitura e de escrita dos impressos que
antecedem os tempos da Internet.
Desse

modo,

apontando

para

o

contexto

dessas

demandas

tecnológicas, culturais e sociais em que a educação escolar está inserida. A
partir do final do século passado, vem ocorrendo uma importante reforma com
a promulgação da lei de diretrizes e bases de 1996, nº. 9.394/96, que se unem
também aos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental – PCN
e do Ensino Médio - PCNEM, publicados pelo MEC respectivamente em 1998 e
2000.
Assim, essas propostas, destacam-se como pioneiras na história da
educação escolar do país, mesmo que de maneira incipiente, como
documentos oficiais que trazem em seu bojo uma visão de ensino inerente ao
aspecto social da linguagem, que priorizam a associação do estudo da língua
com os seus próprios aspectos sociais e discursivos.
Configurando assim, uma sinalização e destaque, como dentre outras
importâncias nos PCNEM, a do uso das TIC no processo de ensino e
aprendizagem:
As novas tecnologias da comunicação e da informação
permeiam o cotidiano, independente do espaço físico, e criam
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necessidades de vida e convivência que precisam ser
analisadas no espaço escolar (PCNEM, 2000, p. 11).
[...] Entender o impacto das tecnologias da comunicação e da
informação na sua vida, nos processos de produção, no
desenvolvimento do conhecimento e na vida social (PCNEM,
2000, p. 12).
[...] Aplicar as tecnologias da comunicação e da informação na
escola, no trabalho e em outros contextos relevantes para a
sua vida. (PCNEM, 2000, p. 13).

Pode-se constatar através da leitura e reflexão dos PCNEM, que entre
os seus objetivos, há a necessidade do aluno utilizar de variadas fontes de
informação e recursos tecnológicos para que venha obter e construir
conhecimentos úteis à sua vida.
Desse modo, a presença das TIC na escola, se configura em um
convite que não se pode prescindir, o de se extrair benefícios pelo potencial
que essas tecnologias são capazes de oferecer. Implicando assim, que o
professor não pode se omitir nem tão pouco se deslumbrar mediante a essa
evolução tecnológica, mas compreendê-las em suas possibilidades e utilizá-las
com clareza e objetividade.
Isso por que, mesmo em meio ao avanço sem precedentes na área das
tecnologias digitas, muitos pesquisadores no assunto apontam a marcante
tendência de muitos professores ainda utilizarem as TIC de forma
ultrapassada, perdendo o potencial e as possibilidades de inovação.
Assim, a potencialidade oferecida pelas TIC ainda é minimamente
explorada por professores, na maioria das vezes, em sua prática, como apoio a
um ensino do tipo transmissivo, o uso e a apresentação de dispositivos, como
exemplo o Power Point, é o mais frequente. Para Mainart & Santos:
Tanto no Brasil como em outros países, a maioria das
experiências com o uso de tecnologias informacionais na
escola estão apoiadas em uma concepção tradicional de
ensino e aprendizagem. Esse fato deve alertar para a
importância da reflexão sobre qual é a educação que queremos
oferecer aos nossos alunos, para que a incorporação da
tecnologia não seja apenas o “antigo” travestido de “moderno”
(2010, p.14).

Sendo assim, a presença das TIC no contexto educativo é um processo
que apresenta vários obstáculos, tais como a velocidade com que os meios
tecnológicos avançam e se renovam, tornando-se difícil manter equipamentos
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atualizados, assim como professores atualizados em relação às aplicações e
recursos que continuamente são disponibilizados, pela falta de investimento em
sua formação enquanto educador.

2.1. As TIC, grandes desafios no contexto escolar

Assim, essa investigação, na perspectiva do letramento digital, que
oportunizou ao grupo envolvido, um contato mais próximo com as
possibilidades que as TIC oportunizam para o processo de ensino e
aprendizagem, foi também um espaço em que os professores revelaram as
suas limitações. O que impedem um uso mais constante e eficaz dessas
tecnologias. Conforme o exposto pela professora no fórum de discussão:
(...) o que me deixa angustiada é saber que esse trabalho nos
daria um grande conforto pela gama dos conhecimentos que
os livros acabam levando muito tempo, fora as descobertas e
liberdade nas expressões, porém minha angustia é a
aplicabilidade, dentro dos limites que as unidades escolares
apresentam na precariedade dos recursos, haja vista o que
sofremos para usar um simples recurso de DVD, por exemplo.
O que nos motiva é a dinâmica que o ensino digital vai
proporcionar. De início acho que teremos certa resistência,
mais as descobertas novas e a paixão que os jovens
naturalmente possuem pelas tecnologias transformarão o
nosso trabalho. Vamos nos empenhar e construir algo
diferente, mais uma tentativa de mudar o rumo da educação e
dar novos significados. Re: Fórum I: O Hipertexto no Contexto
Educacional por Ana M – sexta 18 de janeiro 2013, 02h49min.

Nesse sentido, infere-se que a professora acredita nas possibilidades
que as TIC podem oferecer para atender a uma geração de alunos, que fora da
escola, já utiliza esses recursos em suas necessidades do dia a dia. Como
também, expressa algumas dificuldades, como a questão da resistência do
professor e a precariedade das escolas em não dispor desses recursos de
forma satisfatória.
Desse modo, fica evidente a necessidade do professor apossar-se das
tecnologias que estão presentes no espaço escolar, fundamentar-se em bases
teóricas confiáveis que lhe permitam depreender os processos cognitivos, os
conceitos, os estilos de aprendizagem, as potencialidades das TIC de forma a
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definir estratégias adequadas para a realização de um processo de ensino e
aprendizagem focado no aluno.
Assim, a escola inserida nessa realidade, tem como premente
necessidade repensar sua funcionalidade, reavaliar suas estratégias e inovar
suas práticas, sobretudo no que diz respeito ao processo de ensino e
aprendizagem, com o intento de atender às exigências multifacetadas dessa
atual sociedade.
Na perspectiva de uma escola que se reorganize de forma cada vez
mais dinâmica e redefinindo funções institucionais inovadoras com base nas
diversas exigências sociais que emergem no contexto globalizado.
Desse modo, no processo educacional, as TIC não podem ser reduzidas
a meros instrumentos ou ferramentas que auxiliem para animar as aulas, mas
para possibilitar na construção de conhecimentos.

Segundo Freire (1979), a

construção de conhecimentos é muito além que uma simples transmissão,
quando explicita que:
“No processo de aprendizagem, só aprende verdadeiramente
aquele que se apropria do aprendido, transformando-o em
apreendido, com o que pode, por isto mesmo, reinventá-lo;
aquele que é capaz de aplicar o aprendido-apreendido a
situações existenciais concretas.” (1979 p.27-28).

Partindo do exposto, pode-se entender que utilizar das tecnologias
digitais como meros instrumentos implica em empobrecer a prática pedagógica,
mantendo uma postura tradicional frente ao processo de ensinar e aprender,
que se limita a transmissão de informações, onde o aluno é aquele que recebe
de forma passiva o que lhe é direcionado.
Desse modo, o lidar com as TIC, em especial o computador, não justifica
integrá-las ao fazer docente como instrumento para repetir as velhas práticas
pedagógicas por meio de novos recursos; mas sim, entendê-las em seu
aspecto dinâmico e interativo, o que estrutura um contexto sociocultural onde
os sujeitos (aluno e professor) são parte dele, como seres históricos que são.
Sendo assim, mais do que instrumentos ou recursos materiais para fins
de fabricação e consumo exteriores ao homem, as tecnologias são processos
criativos e transformativos inerentes ao caráter ativo, próprio da natureza
humana, com vistas a suprir as suas necessidades.
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Evidenciando assim, que muitos educadores não se firmaram ainda na
ideia de que para além do ser instrumental e maquínico, as tecnologias se
constituem em processos humanos.
O que vai de encontro à perspectiva técnico-racionalista que ainda se
vivencia, as tecnologias inseridas e apresentadas em contextos pedagógicos
como

meros

instrumentos

e

ferramentas

auxiliares.

Conceitos

estes

legitimados e instituídos por uma hegemonia que remonta o advento que
permitiu o surgimento da sociedade industrial.
Assim, as tecnologias não serão para repetir velhas práticas
educacionais em que o aluno é receptor de conteúdos padronizados. Para
Pretto (1996) há duas possibilidades de uso das TIC, como instrumento e a
possibilidade do sujeito interagir com outros saberes, como fundamento:
[...] o uso como instrumentalidade esvazia esses recursos de
suas características fundamentais, transformando-os apenas
num animador da velha educação, que se desfaz velozmente
uma vez que o encanto da novidade também deixa de existir
[...] como fundamento, carregado de conteúdo como
representante de uma nova forma de pensar e sentir, que
começa a se construir, no momento em que a humanidade
começa a deslocar-se de uma razão operativa para uma nova
razão, ainda em construção, porém baseada na globalidade e
na integridade, em que a realidade e imagem fundem-se no
processo (PRETTO 1996, p.114/115).

É um fato que requer dos agentes educacionais posicionamentos
críticos e conscientes, como bem assevera o mesmo pesquisador:
Não podemos mais continuar formando aquele ser humano
mercadoria, mão de obra barata para uma sociedade
tecnológica. Precisamos, e aí a escola pode ter um importante
papel, formar um ser humano programador da produção, capaz
de interagir com mecanismos maquínico da comunicação, um
ser humano participativo que saiba dialogar com os novos
valores tecnológicos e não um ser humano receptor passivo
(PRETTO, 1996.p. 220).

Tratar o aluno como um receptor de conhecimentos é negar o caráter
ativo que faz parte de sua natureza como ser humano que cria e transforma;
assim, os conhecimentos não são construídos, constituem-se em informações
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transmitidas pelo professor, cerceando assim as habilidades e competências
do aluno enquanto ser pensante.
No lidar com os alunos dessa era digital, requer se pensar o quanto
eles estão imbricados ao mesmo tempo como leitores e autores diante da
telinha do computador; pois, são eles mesmos que escolhem as informações
que querem ler, clicando no “link” presente naquela página digital à espera de
ser explorado.
Nesse sentido, fortalece a ideia de que através da pesquisa, o
hipertexto (estudado em muitos dos seus aspectos, no primeiro capítulo dessa
pesquisa), é um importante meio de aprendizagem que deixa o aluno
autônomo e consequentemente mais responsável pelas informações que
acessa para construção de novos saberes.
Desse modo, mesmo diante das potencialidades da Internet no meio
educacional, é necessário que se tenha claro, que a simples conexão física das
escolas à rede, não é garantia de um incremento significativo na busca da
construção da cidadania e do conhecimento. Segundo Pretto (2000) “não
precisamos de Internet nas escolas, mas sim de escolas na Internet [...].
Fortalecer as culturas locais e disponibilizá-las na rede mundial é fortalecer o
cidadão” (p. 34).
Nesse aspecto, possibilitar uma aprendizagem que favoreça ao aluno a
trilhar seus próprios caminhos, através de desafios que o mesmo vai enfrentar
em meio a sua curiosidade, é algo que pode impulsioná-lo para descobertas e
construção de novos saberes. Assim como nos ensina Paulo Freire:
Nunca fui ingênuo apreciador da tecnologia: não a divinizo, de
um lado, nem a diabolizo, de outro. Por isso mesmo sempre
estive em paz para lidar com ela. Não tenho dúvida nenhuma
do enorme potencial de estímulos e desafios à curiosidade que
a tecnologia põe a serviço das crianças e dos adolescentes das
classes sociais chamadas favorecidas. [...] O exercício da
curiosidade convoca a imaginação, a intuição, as emoções, a
capacidade de conjecturar, de comparar, na busca da
perfilização do objeto ou do achado de sua razão de ser.
(FREIRE 2008, p. 87/88).

Desse modo, refletir sobre esses aspectos requer um olhar especial para
essa realidade, vislumbrando compreender as diversas possibilidades que são
disponibilizadas através das tecnologias digitais, as quais, segundo os
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pesquisadores que até aqui foram apresentados, poderão favorecer aos
sujeitos envolvidos no processo, a possibilidade de criar, recriar, modificar, agir
em tempo real, serem leitores, autores e coautores de novas produções.
Configurando assim, em um agir hipertextual nos espaços de
aprendizagem em rede, que poderá ser um campo semântico de possibilidades
sobre a prática pedagógica, uma perspectiva que vá além da internet e das
construções no espaço digital, proporcionando transformação, que implique na
formação de sujeitos pensantes e atuantes no mundo.
O

que

corrobora

com

a

própria

natureza

do

homem

de

autotransformação, como também, do seu meio social, através de suas
relações com o outro no mundo, para Freire (2001:96): “Entendemos que, para
o homem, o mundo é uma realidade objetiva, independente dele, possível de
ser conhecida. É fundamental, contudo, partirmos de que o homem ser de
relações e não só de contatos, não apenas está no mundo, mas com o
mundo.”.
Assim, este está no mundo, em todo devir do sujeito com e no mundo
apontam grandes desafios, e, no aspecto das práticas pedagógicas poderão
ser superados com a inovação nesse fazer docente, um agir criativo e
transformativo de maneira hipertextual, contextualizado e reflexivo.
Entendendo que “nenhuma teoria da transformação político-social do
mundo me comove sequer, se não parte de uma compreensão do homem e da
mulher enquanto seres fazedores da História e por ela feitos, seres da decisão,
da ruptura, da opção.” (FREIRE, 2008, p. 129).
Aspecto que não pode fugir do entendimento da escola, mas sim
compreendido através de uma prática docente que se solte das amarras de um
ensino reprodutor, para um ensino e aprendizagem que insira o aluno como
sujeito do seu próprio conhecimento. Um ensino que produza mudança,
transformação dos envolvidos e do seu entorno. Uma escola que se
desvencilhe de conteúdos definidos exteriormente, distante do contexto sóciohistórico e cultural dos sujeitos da aprendizagem.
Assim, na dinâmica do contexto marcado pela emergência das TIC, a
prática docente deve ser inovadora, colaborativa. Uma prática docente que
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tenha o currículo escolar como uma rede de relações complexa, interativa e
hipertextual articulando os espaços de aprendizagem ao contexto social,
econômico, cultural e político.
Cofigurando assim, que o potencial das TIC, em especial o computador,
não deve ser concebido apenas como máquina e sua instrumentalidade, ou em
seu sentido mecanicista de origem da industrialização. Porém, considerar suas
diversas possibilidades de tornar a prática docente mais criativa e significativa,
levando em consideração a natureza hipertextual do conhecimento humano.
No sentido de que:
[...] o ser humano, ao vivenciar tal processo criativo,
transformativo, tecnológico, também se percebe neste
processo, reflete sobre o próprio processo, representando-o
para si mesmo e para os outros, de modo que gera
conhecimentos específicos sobre a tecnologia e sobre a
técnica, sobre formas e meios de atuação, expressando-os
através de linguagens e instituindo-os a partir de interesses
diversos e do jogo de poder aí existente. Tal processo e os
conhecimentos que lhe são inerentes são transmitidos, mas
também são ressignificados no desenrolar histórico (LIMA JR,
2005, p. 15).

É nessa perspectiva que se insere essa investigação, partindo da
necessidade de investigar a relação entre o nosso fazer pedagógico e as TIC
no que tange a sua potencialidade, em especial a tela do computador e sua
hipertextualidade,

como

outro

suporte

pedagógico/metodológico

para

desenvolver práticas de leitura e escrita.

2.2 Computador pessoal e web: frutos de uma idealização que impactam
na vida social
Tratando-se das TIC, no contexto educacional escolar, em especial a
presença do computador e a web, faz-se necessário o entendimento da
importância da idealização do computador pessoal, a partir da metade da
década de setenta que vem instituir novas bases para informática e assim,
dando início a um marco revolucionário à sociedade.
Para LÉVY (2010) “a paixão pela bricolagem eletrônica se misturava
então as ideias sobre o desvio da alta tecnologia em proveito da “contracultura”
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e a slogans tais como Computers for the people (computadores “para o povo”
ou “ao serviço das pessoas”)”. A ideia de um recurso não restrito a algumas
instituições, mas de acesso às pessoas.
Nesse sentido, para o mesmo pesquisador, foram essas ideias que
permitiram as conexões com outras redes cada vez mais extensas, que iam
introduzindo paulatinamente agenciamentos inéditos de significação e uso,
como o próprio processo de um hipertexto.
O que vem evidenciar o resultado da criatividade humana, a efetivação
de que o homem e a máquina estão imbricados. Uma invenção do imaginário
humano, com vistas a atender as suas necessidades em vários aspectos de
sua vida, no seu devir histórico, social e cultural. Portanto, refletir as
tecnologias é também refletir o seu idealizador.
Nessa perspectiva, da presença do computador e a web no espaço
escolar, pode-se configura que:
Efetivamente, ninguém sai ileso da inovação tecnológica. Ela
altera a percepção, os sentidos, nosso posicionamento no
mundo (espaço e tempo), ela realmente nos transforma a cada
nova revolução tecnológica (MARCONDES FILHO, 2002, p.
140).

Assim, a educação escolar por ser um processo por excelência
comunicativo, requer essa reflexão, um novo pensar e agir na prática
pedagógica,

pensando

que

os

sujeitos

envolvidos

no

aspecto

de

aprendizagem, alunos e professores estão inseridos nesse contexto, em que a
educação escolar está lidando com uma geração da era digital.
Não potencializar o uso das TIC no contexto educacional em
atendimento a essa geração da era digital, é de certa forma, a efetivação de
uma educação tecnicista e mecanicista; como também, o continuar de uma
escola

linear,

de

um

conhecimento

sistematizado

e

elaborado

que

desconsidera o contexto vivenciado por professor e aluno, preso a aspectos
tradicionais do currículo, que ainda continua centrado num modelo formal e
totalitário de conhecimento.
No

entanto,

alguns

cursos

de

formação

de

professores,

que

esporadicamente são disponibilizados pela escola, tem sido para perpetuar o
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ensino tradicional, o professor se utiliza dos novos equipamentos, porém com
as velhas práticas. Os conteúdos são transmitidos de forma instrumentalizada
eletronicamente. O que se pode evidenciar que são muitos desafios para a
escola e para o professor diante de uma realidade marcada pela emergência
das TIC, como bem enfatiza Matos Oliveira:
A passagem da cultura impressa para uma cultura baseada do
meio áudio visual e computação gera subjetividades
inteiramente diferentes com as quais a escola e os professores,
não estão conseguindo lidar. De maneira geral, o temor de
muitos professores, com relação às tecnologias, é a de que
possam ser superados no plano cognitivo pelos recursos
instrumentais da informática. Como ignorar isso? Os
professores vivem essas tensões (MATOS OLIVEIRA, 2011, p.
238).

Configurando assim, a necessidade de se partir desse lugar dos
conflitos, das inquietações, para um lugar permeado da dialogicidade, onde os
envolvidos no processo de ensino e aprendizagem possam criar possibilidades
para um fazer docente mais consistente, focado na interação com esse
contexto sociocultural, marcado pela emergência das tecnologias digitais.
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CAPÍTULO III

LETRAMENTO DIGITAL: UMA REALIDADE QUE SE FAZ PREMENTE NA
EDUCAÇÃO ESCOLAR

Em observância ao título dessa investigação: Navegar pelo hipertexto
eletrônico na perspectiva do letramento digital, faz-se necessário um “navegar”
também sobre o os diversos letramentos, para assim, buscar compreender a
importância do letramento digital na prática docente nesse cenário da
sociedade de informação e do conhecimento.
Realidade essa que tem implicado em transformações no âmbito da
educação escolar. Decorrentes das mudanças econômicas, políticas e sociais,
a partir do final do Século XX, apontando para que propostas curriculares, no
que tange ao aspecto da melhoria do ensino nesses anos, tenham priorizado a
busca de soluções válidas que favorecem o alcance das metas educativas, que
se evoluem com as próprias transformações socioeconômicas.
Nesse

contexto,

protagonizado

pelas

contínuas

transformações

provocadas pelos avanços tecnológicos, o conhecimento se transformou em
algo dinâmico. Assim, os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN vêm
indicar a necessidade de identificar a informática como uma “ferramenta” para
novas estratégias de aprendizagem, capaz de subsidiar, de forma significativa,
o processo de construção do conhecimento, nas diversas áreas, o que é
possível pelo uso do computador e a web.
Nessa perspectiva, o avanço das tecnologias cobram respostas
coerentes dos diversos segmentos educacionais. Desse modo, entende-se que
o letramento digital seja incorporado a esses segmentos, uma vez que o
mesmo possibilita o ingresso à informação, possibilidade de interagir com os
meios de criação cultural e de socialização e construção de conhecimento.
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Nos dias atuais, não apenas se discute a necessidade de se formar uma
sociedade letrada, no que diz respeito ao processo de alfabetização e o uso
social das práticas de leitura e escrita, ou seja, o letramento. Discute-se outra
perspectiva de letramento que se instaura na atual sociedade, denominada de
sociedade da informação e comunicação, que com muito potencial se expande
bem veloz, com as variadas mídias que permeiam as nossas ações do dia a
dia, de forma bem rápida pela internet, o que se configura os contornos do
letramento digital.
O que se faz necessário entender de fato o que é letramento. Esse que
vai além do processo de alfabetização. O que para Tfhouni (1995): “enquanto a
alfabetização ocupa‐se da aquisição da escrita por um indivíduo, ou grupo de
indivíduos, o letramento focaliza os aspectos sócio‐históricos da aquisição de
um sistema escrito por uma sociedade.” (p.20).
Assim, o letramento se configura não apenas pelo processo de estar
alfabetizado, mas imprescindivelmente pelo uso social dessas práticas, sendo
um processo bem mais amplo.
Nessa perspectiva, rever o histórico do termo letramento, faz-se
oportuno. Na segunda metade dos anos 80, a palavra letramento começa a ser
utilizada no Brasil com mais intensidade no discurso de especialista da área da
Linguística, embora já existisse no cenário internacional desde o final dos anos
1940. Sendo que uma das primeiras ocorrências do registro desse termo
encontra-se no livro de Mary Kato, intitulado: No mundo da escrita: uma
perspectiva psicolinguística, que traz como objetivo ressaltar aspectos de
ordem psicolinguística envolvidos na aprendizagem da linguagem, que
segundo a autora:
(...) a função da escola, na área da linguagem, é introduzir a
criança no mundo da escrita, tornando-a um cidadão
funcionalmente letrado, isto é, um sujeito capaz de fazer uso da
linguagem escrita para sua necessidade individual de crescer
cognitivamente e para atender às várias demandas de uma
sociedade que prestigia esse tipo de linguagem como um dos
instrumentos de comunicação. Acredito ainda que a norma
padrão, ou língua falada culta é consequência do letramento,
motivo por que, indiretamente, é função da escola desenvolver
no aluno o domínio da linguagem falada institucionalmente
aceita. (KATO, 2003, p.7)
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Nessa perspectiva, a autora atribui que a função da escola na área de
linguagem, é introduzir a criança no mundo da escrita, tornando-a um cidadão
funcionalmente letrado, onde com essa visão a autora já aponta a relação entre
escola e letramento, a incumbência da escola na constituição de sujeitos
letrados, capaz de no uso da linguagem escrita atender suas necessidades de
forma individual, desenvolver-se na construção de conhecimento de acordo as
exigências do contexto em que se estar inserido.
Com o lançamento de outra obra de Leda V. Tfhouni, Adultos não
alfabetizados: o avesso do avesso, que por sua vez estabelece para o termo
letramento um significado centralizado nas práticas sociais de leitura e escrita e
nas mudanças ocasionadas na sociedade quando ela se torna letrada. Para
essa autora:
O letramento, por sua vez, focaliza os aspectos sócio-históricos
da aquisição da escrita. (...) tem por objetivo investigar não
somente quem é alfabetizado, mas também quem não é
alfabetizado, e, nesse sentido, desliga-se de verificar o
individual e centraliza-se no social mais amplo. (TFHOUNI,
1998. p.9)

Desse modo, o letramento se configura num processo social, que
considera não somente a codificação e decodificação, a condição de
alfabetismo; mas também, principalmente, o uso social destas práticas,
transformando-se em um processo amplo que abrange o sujeito alfabetizado, e
aquele que não é alfabetizado.
Assim, na visão de estudiosos no assunto, o termo letramento, surge a
partir da necessidade de se observar o estado de quem sabe ler e escrever,
em contraposição a uma preocupação anterior, que se voltava apenas para o
estado ou condição de alfabetismo (SOARES, 1998).
Nesse sentido, essa necessidade veio como consequência da
compreensão de que é preciso não apenas saber ler e escrever, mas saber
fazer uso efetivo da leitura e da escrita, respondendo às demandas sociais. O
termo letramento diz respeito às práticas de leitura e escrita. Para Kleiman
(1995, p. 19) “Podemos definir hoje o letramento como um conjunto de práticas
sociais que usam a escrita, enquanto sistema simbólico e enquanto tecnologia,
em contextos específicos, para objetivos específicos”.
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Ainda na visão de Soares (2002), o letramento se processa na condição
em que:
[...] indivíduos ou grupos sociais que dominam o uso da leitura
e da escrita e, portanto, têm as habilidades e atitudes
necessárias para uma participação ativa e competente em
situações em que práticas de leitura e/ou de escrita têm uma
função essencial, mantêm com os outros e com o mundo que
os cerca formas de interação, atitudes, competências
discursivas e cognitivas que lhes conferem um determinado e
diferenciado estado ou condição de inserção em uma
sociedade letrada. (SOARES, 2002,p. 145-146)

Assim, nas práticas de leitura e escrita, o sujeito é possibilitado a
interpretar e repercutir sua interpretação no seu convívio social, avançar nas
práticas interagindo com o texto, onde a interação passa a ser uma
intervenção.
Desse modo, com a emergência das TIC, para Soares (2002), a tela do
computador, como espaço de escrita e de leitura, traz não apenas novas
formas de acesso à informação; mas também, novos processos cognitivos,
novas formas de conhecimento, novas maneiras de ler e de escrever, enfim,
um novo letramento, isto é, um novo estado ou condição para aqueles que
exercem práticas de escrita e de leitura na tela.
Assim, de acordo com Coscarelli (2005, p.17):
Precisamos dominar a tecnologia da informação, estou me
referindo aos computadores, softwares, Internet, correio
eletrônico, serviços, etc., que vão muito além de aprender a
digitar, conhecer o significado de cada tecla do teclado ou usar
o mouse. Precisamos dominar a tecnologia para que, além de
buscarmos a informação, sejamos capazes de extrair
conhecimento. Não basta, no entanto, buscar a “alfabetização
digital”. É de suma importância criar condições para
desenvolver nos alunos uma autonomia mental, que os induza
a selecionar e escolher o que as ferramentas tecnológicas
podem lhes oferecer de melhor, como, por exemplo, digitalizar
arquivos para o meio eletrônico e, consequentemente, saber
quais artefatos utilizar.

Nesse sentido, não interessa apenas saber lidar com as tecnologias de
informação, é preciso oportunizar as condições necessárias para que
desenvolva no aluno a autonomia e a capacidade de interagir com o vasto
mundo da informação disponibilizado no ciberespaço, habilidade para lidar com
os nós hipertextuais sem perder o foco de sua busca no processo de produção
de conhecimento, que o possibilite a produção de outros hipertextos.
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Assim, com o uso das TIC, a escola pode compartilhar a sua função de
ensinar com o ciberespaço, como oportunidade de proporcionar aos
professores e alunos a construção de conhecimentos por meio dessas
tecnologias. Uma construção de conhecimento mediante a interatividade, uma
aprendizagem de forma colaborativa que acontece conforme nos ensina Paulo
Freire (2002):
Nesta forma de compreender e de viver o processo formador,
eu, objeto agora, terei a possibilidade, amanhã, de me tornar o
falso sujeito da “formação” do futuro objeto de meu ato
formador. É preciso que, pelo contrário, desde os começos do
processo, vá ficando cada vez mais claro que, embora
diferentes entre si, quem forma se forma e reforma ao formar e
quem é formado forma-se e forma ao ser formado. É neste
sentido que ensinar não é transferir conhecimentos, conteúdos
nem formar é ação pela qual um sujeito criador dá forma, estilo
ou alma a um corpo indeciso e acomodado. Não há docência
sem discência, as duas se explicam e seus sujeitos, apesar das
diferenças que os conotam, não se reduzem à condição de
objeto um do outro. Quem ensina aprende ao ensinar e quem
aprende ensina a aprender (FREIRE, 2002, p. 25).

Nesse sentido, percebe-se a grande necessidade de se investir para que
o processo de ensino e aprendizagem se realize de forma interativa e que esse
ato seja repercutido no viver cotidiano, seja individual ou na coletividade.
Nessa perspectiva, há necessidade de se incorporar estas práticas na
escola e de formar o professor para esse atual sistema educacional, no que
tange ao aspecto do letramento digital, que requer o aprendizado de outras
formas de se comunicar, ler, escrever e se relacionar com uma nova escrita e
novos gêneros textuais incorporados e advindos com a evolução do hipertexto.
Desse modo, as TIC não podem ser entendias e exploradas como apenas
ferramentas de trabalho que auxiliam o processo educacional (Pretto, 2002).
Assim, em decorrência as inúmeras mudanças, a escola atual deve
assumir novas funções sociais, porém, para que realmente aconteça, deve
estar com seu espaço físico equipado e com investimento para a formação de
seus professores e de todos aqueles ligados diretamente ao processo de
ensino e aprendizagem.
Desse modo, a escola deve também levar em consideração que ler e
escrever na sociedade atual são requisitos para a inclusão social. Fazer o uso
da leitura e escrita, não é apenas decodificar e codifica o códigos, ler um
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símbolo, saber assinar o seu nome; porém, tornar-se capaz de interferir e saber
usar criticamente o conhecimento já adquirido, em outras habilidades de leitura
e escrita, em situações que o mundo globalizado exige nos eventos sociais de
uma sociedade letrada. Uma dessas habilidades é o lidar com práticas de
leitura e escrita relacionadas aos recursos digitais e o uso com eficácia dos
mesmos.
Assim, a necessidade e a importância de uma apropriação mais efetiva e
eficaz na utilização das TIC, na prática docente, têm levado pesquisadores a
empreenderem seus esforços em elucidar a importância do letramento digital.
De acordo Xavier (2002, p. 1), há de se levar em conta:
[...] a necessidade dos indivíduos dominarem um conjunto de
informações e habilidades mentais que devem ser trabalhados
com urgência pelas instituições de ensino, a fim de capacitar o
mais rápido possível os alunos a viverem como verdadeiros
cidadãos neste novo milênio cada vez mais cercado por
máquinas eletrônicas e digitais.

Nesse sentido, pode se considerar o letramento digital como um meio
eficaz para a melhoria na qualidade do processo ensino e aprendizagem,
considerando que possibilitar o acesso ao conhecimento mediado pelo
ciberespaço é estender a construção do conhecimento dentro e fora da escola.
Desse modo, a escola não apenas como transmissora de conhecimento,
mas como espaço de construção e reconstrução do conhecimento, consciente
de que:
Os alunos precisam saber aprender, saber onde encontrar as
informações de que precisam e ter autonomia para lidar com
essas informações, questionando e aplicando aquelas que
julgarem úteis e pertinentes (COSCARELLI, 2005, p. 32).

Para tanto, o letramento digital é imprescindível na formação do
professor e consequentemente no desenvolvimento do aluno como sujeito.

3.1. Letramento digital e letramento alfabético: aproximações necessárias
A estreita relação do letramento e alfabetização é a condição necessária
para se apropriar de outro tipo de letramento, o letramento digital, o que para
Xavier (2002) os tipos de letramentos mudam porque são situados na história e
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acompanha a mudança de cada contexto tecnológico, social, político,
econômico ou cultural em uma dada sociedade.
Comungando dessa ideia de tipos de letramentos situados na história,
Soares (2002) utiliza não apenas letramento, mas “letramentos”, no plural. Para
a autora “a tela do computador passa a ser um novo suporte de leitura e
escrita”, diferentemente dos suportes de escrita dos primórdios da história
(argila, madeira, pedra, papiro, códice, página de papel). Letramentos, na visão
de Soares, podem ser entendidos como a obtenção de novos conhecimentos,
desenvolver-se satisfatoriamente em diversas situações.
Para tanto, de acordo com Xavier (2002), há uma condição para a
aquisição do letramento digital, assim, para ele:
Nesta perspectiva, podemos afirmar que a principal condição
para a apropriação do letramento digital é o domínio do
letramento alfabético pelo indivíduo. Há uma inegável
dependência do “novo” tipo de letramento em relação ao
“velho”. Essa condicionalidade aumenta a importância e amplia
o uso do letramento alfabético em razão da chegada do digital.
(XAVIER, 2002, p. 5)

Essa “chegada do digital” que trata o estudioso acima implica na
condição do usuário ser um alfabetizado/letrado, na condição de se interagir de
forma profícua em situações exigidas nessa sociedade letrada.
Para esse estudioso, só se percebe as vantagens de se escrever na
tela, selecionar trechos, como transportar frases, parágrafos e capítulos
inteiros, somente se o usuário tiver aprendido a escrever no papel, dominado o
sistema alfabético, alcançado o funcionamento da modalidade escrita, ou seja,
“somente o letrado alfabético tem condições de se apropriar totalmente do
letramento digital, pois os conhecimentos necessários para entender e
acompanhar já foram apreendidos pelo aprendiz”. (XAVIER, 2002, p. 5)

3.2. Do letramento digital e suas implicações pedagógicas

O letramento digital implica no resultado do saber ler e escrever,
concebido nas convenções de um grupo social, condição necessária para que
o usuário das TIC passe a interagir e melhor interpretar no meio digital. Além
de saber fazer buscas do hipertexto, interage com maior habilidade com o
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mesmo, compreendendo a sua mensagem, lidando com a linguagem dos links,
navegar pelas diversas janelas que se abrem no hipertexto de forma mais
consciente.
Assim, como fora mencionado, no início desse capítulo, o título dessa
investigação, aqui se aprofundou no estudo sobre a origem do hipertexto
eletrônico, suas características e possibilidades de melhoria no âmbito do
ensino e aprendizagem, na perspectiva do letramento digital.
No intuito de se elevar o nível de letramento dos envolvidos nessa
investigação, esse processo se deu de forma interativa e colaborativa, teve seu
início

efetivo

no

Ambiente

Virtual

de

Aprendizagem

AVA,

http://www.ava.uneb.br/mod/forum/discuss.php?d=15585, por meio de um de
seus recursos, o fórum de discussão, onde foram veiculados importantes e
significativos estudos. Esses com auxílio teórico dos grandes pesquisadores
que embasam essa pesquisa sobe a orientação da Prof.ª Dr.ª Maria Olívia de
Matos Oliveira.
Nesse sentido, um dos temas em discussão no fórum, dentre muitos, foi
o trabalho do Professor Antônio Xavier, Letramento Digital e Ensino, conforme
página do fórum abaixo:
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Desse modo, todos os envolvidos nessa investigação, tiveram a
oportunidade de refletir sobre o que se quer buscar na internet, interpretar a
informação disponível, e não simplesmente fazer uma busca sem objetivo
claro, perdendo-se na navegação e sem direcionamento.
Assim, foi uma tentativa de se adquirir, na medida das possibilidades
oferecidas através do AVA, um melhor nível letramento digital que apontasse
para o trato com as TIC de forma crítica e para um agir de forma positiva na
vida pessoal e coletiva.
Nesse sentido, elevar o nível de letramento do professor, é desenvolver
a capacidade para utilizar mecanismos de um usuário que tenha mais
habilidade para ler, escrever, interpretar e lidar com as tecnologias da leitura e
da escrita de maneira mais profícua nesse outro suporte, a tela do computador,
como ensina Xavier (2002):
Em certo sentido, o Letramento digital luta contra a ideia de
ensino/aprendizagem como preenchimento das “mentes
vazias” do aluno, como bem frisou o pernambucano Paulo
Freire quando criou a metáfora da “educação bancária” para
ilustrar essa pedagogia. Segundo esse educador, muitas
escolas ainda veem o aluno como um depósito de informações
a ser preenchido, uma espécie de banco de dados a ser
alimentado por um “mestre-provedor” de conhecimento.
(XAVIER, 2002, p.5)

Comungando dessa mesma ideia, Pretto (2003) diz que com a
introdução dos computadores na educação não pode ser para simplesmente
reproduzir as aulas tradicionais ainda centradas na superada e tradicional
concepção das tecnologias educacionais associadas às práticas de instruções
programadas conhecidas por educadores de algumas décadas atrás. Integrar
as tecnologias na educação traz novas possibilidades de implantação de
processos educacionais menos convencionais e tradicionais, assim:
[...] é preciso estar atento para o fato de que, ao pensarmos
nestas tecnologias como potencialmente redutoras das
distâncias, temos que ter sempre em mente que se isso não
acontecer amplamente, poderemos estar iniciando, mais uma
vez, um perverso aumento da exclusão daqueles que já são
excluídos socialmente em termos de condições mínimas de
sobrevivência. Estaríamos introduzindo um novo tipo de
exclusão: a digital. (PRETTO, 2003, p.35)
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Nesse sentido, essa investigação, procurou na medida do possível,
oportunizar o professor a lidar de maneira mais consciente e profícua com as
TIC. No que tange a utilizá-las de forma crítica, na perspectiva de estar em
constante aprendizado e atualizando-se continuamente numa perspectiva
colaborativa e interativa com seus pares.
Na compreensão de que o letramento digital diferencia-se do letramento
tradicional pelo fato de que o digital se incumbe em lidar com "as práticas de
leitura e da escrita digitais, na “cibercultura” (LÉVY, 1993) de modo diferente de
como são conduzidas as práticas de leitura e de escrita quirográficas e
topográficas". (SOARES, 2002.p.146).
Nessa perspectiva, defende-se nesse processo de pesquisa a
possibilidade de se elevar o nível de letramento dos professores, e
consequentemente, despertá-lo para a importância do agir como parceiro e
colaborador no processo de ensino e aprendizagem. O que pode favorecer a
possibilidade de alavancar para uma educação de mais qualidade com o
potencial oferecido pelas TIC no espaço escolar.
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CAPÍTULO IV

PERCURSOS METODOLÓGICOS

A pesquisa, segundo nossa posição é, acima de tudo, uma
aventura pensada, implica conhecimento historicamente
acumulado, mas, também, um imaginário em criação; (...)
existe para provocar alterações, turbulências de escalas,
inacabamentos, relações instáveis, consensos não resignados
(MACEDO, 2009, p, 86).

Mergulhar em um processo de investigação pressupõe-se num despertar
da criatividade e curiosidade que tem como substrato os conhecimentos
adquiridos historicamente. Para tanto, faz-se necessário habilidade, no que se
refere à elaboração de propostas dotadas de alguma cientificidade e
capacidade de argumentar.
Nessa perspectiva, uma pesquisa também não deixa de ser a
materialização da capacidade de imaginação e realização do ser humano.
Aqui, vem implicar na necessidade de uma reflexão sobre a dinamicidade de
um contexto protagonizado pelas TIC e a relação dessas com a escola. Um
desafio com perspectiva de busca do reinventar, não apenas de reproduzir o
que já existe.
Desse modo, esse percurso metodológico se respalda no tipo da
pesquisa participante, que em seu sentido também dinâmico, se expressa em
articular a produção de conhecimentos com a ação educativa. Assim, no
mesmo tempo que investiga e produz conhecimentos sobre a realidade a ser
estudada, também realiza um processo educativo para o enfrentamento dessa
mesma realidade.
Nesse processo, é pertinente entender que essa modalidade da
pesquisa qualitativa, também é conhecida como participante ou participativa,
como pesquisa-ação-participante ou como participativa. Trata-se de “uma
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modalidade nova de conhecimento coletivo do Mundo e das condições de vida
de pessoas.” (BRANDÃO, 1981, p. 9).
Para tanto, a compreensão da metodologia desse processo investigativo,
por todos os partícipes, implica em um maior conhecimento e profundidade do
embasamento teórico que esse estudo vem sendo ancorado, para, a partir
dele, respaldar os recursos que são utilizados nessa interatividade, nesse
encontro entre sujeitos, que se ressignificam através do diálogo.
Estudos e reflexões revelam a importância de ajudar o outro a avançar, a
caminhar, a sair do lugar, onde todos são coparticipantes ativos e sujeitos da
construção e transformação do conhecimento, configurando no que diz Maximo
(2006, p.31), sobre a pesquisa participante:
[...] mais que um método de investigação, se refere a uma
concepção de ensino que busca qualidades educativas e,
enquanto tal converte-se em uma ação criticamente informada
e politicamente comprometida (MAXIMO

2006, p.31).

Assim, nessa perspectiva, a pesquisa se configura como fundamento de
aprendizagens imprescindíveis para esse devir do sujeito no mundo, também
como princípio educativo, resultantes de um processo investigativo, o que traz
uma implicação no que concerne a um olhar especial para as estratégias
metodológicas, que sejam pautados em processos criativos, dinâmicos e
epistemologicamente embasados, “[...] fazer da metodologia um processo
criativo, um fluxo inventivo de estratégias.” (LIMA JR, p. 79, 1999).
No sentido de que, “[...] o que está em jogo são os conhecimentos que
se podem alcançar e construir para o benefício e realização dos indivíduos, das
sociedades e da espécie em sua unidade diversa” (MACEDO, 2009, p 84).
Nesse sentido, essa pesquisa, tem o objetivo de construir um diálogo
entre os pressupostos teóricos que embasam esse processo, no que tange ao
hipertexto eletrônico e suas possibilidades de ressignificar a prática docente.
Assim também, aproximar os envolvidos na construção e reconstrução de
novos conhecimentos, de forma interativa e colaborativa.
Configurando assim, no que trata Marques (2008):
[...] pesquisar é puxar os cordões que ligam entre si as práticas
de um mesmo campo empírico em sua continuidade histórica e,
ao mesmo compasso, os entrelaçam com os cordões que
vinculam e conduzem os entendimentos que de tais práticas se
alcançam no campo teórico [...]. O campo teórico não baixa das
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nuvens. Brota ele do chão das práticas; não espontaneamente,
mas sob o acicate da interrogação, da reflexão da pesquisa
(MARQUES 2008, p. 103/104).

Além de brotar do chão da prática, a pesquisa também deve brotar pela
via do questionamento, instigando o pesquisador a “pensar sobre essa
realidade educativa na qual se encontra imerso [...] para construir seu objeto
[...]. Daí que a metodologia será qualquer metodologia desde que dê conta
desse objeto recém-construído ou em vias de construção.” (FIALHO, 1986, p.
25).
Tornando-se um procedimento que leve a um pensamento crítico,
principalmente a uma autocrítica daquele que pesquisa, por conta das suas
próprias limitações. Importa também, considerar que o desejo do pesquisador
seja marcante, não apenas ter a intenção, essa não é suficiente. Um desejo
que, além de levar ao conhecimento do assunto pesquisado, desperte para a
curiosidade, criatividade e sensibilidade para com o aspecto social, uma
pesquisa que direcione uma intervenção comprometida com a realidade em
questão.
Assim, o objeto de pesquisa em discussão, já mencionado na introdução
dessa investigação, com suas respectivas finalidades se configura como
condição sine qua non o envolvimento de pesquisador e pesquisados no
processo investigativo; confirmando assim, o asseverado por Macedo (2000,
p.19): “Como seria, então, possível uma pesquisa qualitativa fora da dinâmica
da interação entre o pesquisador e o pesquisado?”.
Desse modo, esse processo se configura em interação dos sujeitos
históricos, sua relação com o outro e de estar e intervir no mundo. Como
expressa Brandão (1984:29), que defende como pesquisa participante aquela
que “busca plena participação da comunidade na análise de sua própria
realidade, com objetivo de promover a participação social para o benefício dos
participantes da investigação”.
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4.1. Contexto da pesquisa

A pesquisa foi realizada no colégio Estadual Edvaldo Brandão Correia,
localizado no Bairro de Cajazeiras IV. Que neste ano de 2013 matriculou
2.551 estudantes, de acordo com o Sistema de Gestão Escolar - SGE da
Secretaria de Educação do Estado da Bahia. Desses estudantes matriculados,
1.486 estão no turno diurno.
Esses são assistidos por 80 professores, sendo 66 desses do diurno. O
referido Colégio há 34 anos atua na educação da região de Cajazeiras,
oferecendo hoje, os cursos de Formação Geral, Ensino Médio Integrado à
Educação Profissional, EJA: Tempo Formativo III e Tempo de Aprender II,
EJA Integrado à Educação Profissional - PROEJA.
Quanto à presença das TIC nesse espaço escolar, segundo a Diretora, o
laboratório de informática dispõe apenas de 05 máquinas funcionando
dentre os seus 19 computadores. Segundo a mesma, a falta de uso constante
foram danificando esses aparelhos.
Ainda para a Diretora, a mesma avalia que os professores têm receio de
levar os alunos para o laboratório, pois geralmente esses sabem lidar com as
TIC com mais habilidade que eles. Porém, não traz informação se a escola
proporciona meio ou não de atender a essa dificuldade do docente.
A gestora também relata que não dispõe de quantidade suficiente de
máquinas para atender a demanda do número de alunos. Diz também que um
dos cursos oferecidos pelo colégio, o curso técnico, tem a disciplina
Informática no currículo como prioridade, que é atendida com dificuldade.

4.2. Instrumento avaliativo: questionário docente

Com os resultados do questionário, constatou-se que 100% desses
professores são do Ensino Médio, graduados com especialização (pósgraduação / lato sensu). Com graduação em História, Letras, Geografia,
Química, Biologia e Matemática. Os sujeitos investigados foram constituídos
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por 09 professores, como também, foi aplicado um questionário a 236 alunos
desses professores.
Na análise feita, observou-se que os professores, em sua maioria, são
profissionais que estão na educação de doze a vinte anos de docência e na
faixa etária entre 35 a 45 anos, dados em consonância com o questionário
supracitado e analisado neste capítulo.
Dentre os nove professores que participaram do questionário, alguns
optaram por respondê-lo e enviar por e-mail, outros responderam na própria
escola. Quatro deles resistiram participar da investigação por ter que participar
diretamente com a pesquisadora nos estudos sobre o hipertexto digital através
do fórum de discussão do AVA, numa perspectiva de elevar o grau de
letramento dos mesmos, fato esse evidenciado no fórum de discussão,
conforme registro da fala dos professores envolvidos, que se encontra no final
desse capítulo.
A inclusão de informações do perfil dos alunos nesta pesquisa, através
do questionário, aparece como substrato para que, com maior propriedade
possa se discorrer sobre a realidade em que os professores dessa pesquisa
estão inseridos.
Pelo exposto, inicialmente foi importante traçar o perfil e necessidades
do alunado, tendo em vista a pretensão dessa pesquisadora, em conhecer o
nível de familiaridade dos alunos com as TIC e suas dificuldades quanto ao
acesso às mesmas, diante de uma quantidade insuficiente de computadores
que a escola dispõe para atendê-los. Para tanto, foi aplicado um questionário a
236 alunos, dentre os 1.486 que compõem o turno diurno.
Assim, foram levantadas algumas questões relacionadas à relação do
aluno com as Tecnologias da Informação e Comunicação, dentre elas:
I.

Você tem acesso a computador conectado à internet?

II.

Faz uso da Internet?

III.

Onde você mais usa o computador e Internet na sua vida diária?

IV.

Com que finalidade?

Os resultados obtidos foram disponibilizados aos docentes sujeitos da
referida pesquisa no período de realização das interações no fórum de
discussão e nos encontros presenciais.
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Os gráficos que seguem identificam o perfil dos alunos diante da
familiaridade com as TIC, revelando que o investigador numa análise de dados
quer apreender “algo a partir do que os sujeitos da investigação lhe confiam”
(Amado, 2000). Dessa forma, foram apreendidos importantes dados que
favoreceram o conhecimento do perfil do alunado dos envolvidos no processo
dessa investigação, caracterizados por gênero, acesso a internet, finalidades
de uso a web, conforme figuras abaixo:

Figura 07: Percentual por gênero:

GÊNERO
FEMININO

44%

MASCULINO

56%

Figura 08 – Acesso a internet:
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Fifura 09 – Finalidade da web para os alunos:

Assim, os dados obtidos através de informações dos próprios alunos,
vêm materializar a ideia de uma geração digital, onde 99% têm acesso à
internet e 89% dispõem desse recurso nas suas residências, outros acessam
em lan house ou casa de amigos e familiares.
Desse modo, pressupõe-se que mesmo sem o funcionamento do
laboratório de informática da escola, a realidade discente e docente é
favorável, porque esses podem acessar em casa as atividades on-line
previamente planejadas. Vale ressaltar, que os alunos da escola fazem uso
significativo das redes sociais e que 78 % desses têm como uma de suas
maiores finalidades de acesso à internet, a pesquisa escolar.
Nesse processo investigativo, como um dos primeiros recursos para
familiarização com os professores envolvidos e conhecimento do perfil desses,
a utilização do questionário, se deu a fim de uma análise mais aprofundada no
que diz respeito à apropriação por parte desses profissionais, dos pressupostos
81

teóricos sobre o hipertexto eletrônico e os seus benefícios para um ensino e
aprendizagem mais significativo e interativo.
Alguns professores se utilizaram do questionário que fora disponibilizado
em sua instituição de ensino para ser respondido dentro de um limite estipulado
de tempo e outros solicitaram e devolveram via e-mails. Nove professores
responderam ao questionário; porém se envolveram na pesquisa apenas cinco
desses docentes que participaram no Fórum de Discussão.
Esse instrumento, que de acordo com Marconi e Lakatos (1990), é um
instrumento de coleta de dados, constituído por série ordenada de perguntas,
que deve ser respondida por escrito e sem a presença do entrevistador,
encontra-se estruturado em duas partes.
Na parte I: Identificação; parte II: O professor e as Tecnologias da
Informação e Comunicação, esta subdividida em quatro perguntas abertas e
catorze perguntas fechadas, estruturadas em duas subseções: a primeira,
familiaridade com o computador e ambiente digital e a segunda, computador na
escola.
A primeira das subseções das perguntas abertas e fechadas tem o
objetivo de retratar o uso do computador e, por consequência, da Internet por
esses docentes, observando a quantidade de horas gastas por eles na rede
mundial de computadores. Na segunda subseção, verifica-se que importância
esse profissional atribui ao ambiente digital para o ensino/aprendizagem e de
que meios eletrônicos eles se utilizam para produção do material que usam na
utilização do computador em suas aulas.
Por último, a terceira subseção é mais abrangente, pois envolve
também perguntas abertas, com o intuito de verificar o entendimento que o
professor tem de hipertexto, levando em consideração as vantagens e
desvantagens que ele aponta para a formação do aluno. Assim também,
intenta verificar se esse profissional trabalha e como trabalha o hipertexto em
sua sala de aula e que dificuldades eles encontram em utilizá-lo como meios
pedagógicos, informando, ainda, as sugestões para amenizarem tais
dificuldades.
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Com o intuito de atender às questões que norteiam esta pesquisa, um
dos instrumentos utilizados para direcionar o percurso dessa investigação, foi
um questionário, aplicado a nove professores. Esse recurso teve como foco
principal traçar o perfil do professor diante de sua familiaridade com as TIC e o
e grau de letramento no lidar com o hipertexto eletrônico e digital.
Tratando-se da familiaridade do professor com as TIC, as duas questões
iniciais do questionário, (equivalentes a 1.1 e a 1.2) indagam se ele tem
acesso ao computador conectado à internet e se é usuário ou não dessa
rede. Dos nove professores que participaram do questionário, 100%
confirmaram ter acesso ao computador e são usuários da internet. O que vem
elucidar que o acesso aos equipamentos tecnológicos e o uso da internet não
são empecilhos para esses docentes.
Resultado que veio a favorecer o estudo e discussão sobre as TIC e o
hipertexto digital, realizado através do fórum de discussão no AVA, sinalizando
que não basta ser usuário do computador e da internet, mas utilizá-los como
finalidade pedagógica, para promover habilidades necessárias à construção de
novos saberes.
Em se tratando da questão subsequente (1.3): “Onde você mais usa o
computador e Internet na sua vida diária?”, 100% dos professores
revelaram que na vida diária utilizam a internet em suas casas. Essa
confirmação, diante do fato que está tratado na parte de identificação desses
docentes, em que todos trabalham uma carga horária de 40 horas, equivalendo
a presença deles a maior parte da semana na escola, revela a falta de
disponibilização desses recursos para eles na unidade de ensino que lecionam.
O que vem confirmar com dados fornecidos pela Diretora da Escola, que
dos dezenove computadores existentes no laboratório, apenas cinco estão em
funcionamento; configurando a realidade da maioria das escolas públicas, em
que a situação dos laboratórios de informática é precária, portanto, pouco
utilizado pelos professores. Há também, a falta de profissionais da área com
capacidade para auxiliar os professores, assim, como a falta de uma
coordenação pedagógica que acompanhe e auxilie o professor em suas ações.
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Assim, diante desse contexto, investir em meios que direcionem para o
uso das TIC, levando em consideração o potencial que esses recursos
possibilitam para a construção do conhecimento de forma interativa e dinâmica,
faz-se oportuno. Principalmente, diante de uma realidade escolar favorável,
onde mais de 90% do aluno tem acesso em casa de computador em rede,
assim como 100% dos professores. De acordo com Behrens:
Em parceria, professores e alunos precisam buscar um
processo de auto-organização para acessar informação,
analisar, refletir e elaborar com autonomia o conhecimento. O
volume de informações não permite abranger todos os
conteúdos que caracterizam uma área do conhecimento.
Portanto, professores e alunos precisam aprender a aprender
como acessar a informação, onde busca-la e o que fazer com
ela. (BEHRENS, 1998, p. 71).

Assim com essa parceria, unindo a habilidade que tem o professor no
lidar com a informação e a destreza do aluno quanto ao uso dessas
tecnologias, poderão elevar a qualidade da aprendizagem.
Considerando que 100% desses docentes são usuários do computador
e da internet, a figura abaixo, correspondente à questão 1.4 do questionário
em anexo, traz a finalidade desse uso para os professores.
Figura 10: Finalidade do uso do computador e da internet:

Constata-se que 100% utilizam para pesquisa escolar, 30% para
entretenimento, 50% para atualizar ou obter informação e com finalidade de
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trabalho. Esses não utilizam para a comunicação entre amigos, familiares,
contatos profissionais, sendo que 60% utilizam para digitação de textos. O que
prevalecem como atividades mais frequentes desses docentes a pesquisa
escolar e digitação de texto.
Quando interpelado através da questão 1.5 – Quantas horas você
gasta acessando a Internet? É uma questão que vem confirmar que o uso da
internet não é tão prioritário para esses professores, um grande percentual,
cerca de 50%, tem o hábito de navegar de 5 a 6 horas por semana e 40% de 1
a 2 horas por semana. Resultado que revela que não é hábito do professor
empreender no uso das TIC para aprimorar suas atividades de trabalho,
comunicação e solucionar problemas, mesmo tendo o recurso em casa ou na
escola, o acesso é restrito.
A segunda parte do questionário vem tratar sobre o computador, quando
indagado através da questão 2.1: Qual a importância para você do
computador na escola, em especial para a sua prática docente? 80% dos
professores confirmaram ser muito importante, 20% declarou ter pouca
importância. Assim mesmo com a maioria defendendo que esse recurso é
muito importante, o professor não faz uso constante em suas atividades na
escola.
Quando indagado aos docentes sobre o aspecto da formação, na
seguinte questão: 2.2: Você possui alguma formação, teórica ou prática,
para o uso de ambiente digital em sua prática docente? Constata-se que
99% desses já participaram de alguma formação sobre ambiente digital e
tiveram essa oportunidade oferecida pela Secretaria de Educação do Estado,
em cursos específicos e semipresenciais, como consta na questão 2.3.
Entende-se que, mesmo tendo algum tipo de formação teórica ou
prática, para o uso de ambiente digital em sua prática docente, somente 2%
desses professores preparam atividades para trabalhar com alunos através da
TIC, enquanto 98% de acordo confirmação na questão 2.4 não preparam.
Atitude que eles justificam elencando algumas providências a serem tomadas
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diante das dificuldades para o uso desses recursos, conforme relato de alguns
desses professores:
Promover mais cursos para os professores, mostrando a
importância das TICS, no processo ensino aprendizagem e
conscientizar o aluno sobre a forma correta de como utilizar a
mesma para uma melhor compreensão dos textos. (QO1)
Acredito que as unidades escolares precisam de um suporte
técnico melhor para implementar verdadeiramente o uso das
novas tecnologias de comunicação e informação, como a
internet. É preciso também desenvolver um trabalho com os
professores, a exemplo de cursos de capacitação, a fim de
despertá-los quanto ao uso de recursos modernos para o
melhor desenvolver o processo de ensino aprendizagem. (Q02)

Nesse propósito de analisar o conteúdo das falas desses professores,
entende-se como primeiro exercício de aproximação metodológica, que de
acordo com Macedo é “chegar o mais perto da perspectiva dos sujeitos,
tentando apreender sua visão de mundo ou mesmo dos significados que
atribuem à realidade, bem como às suas ações” (MACEDO, 2000, p. 151).
Nessa mesma perspectiva, a voz do professor vem denunciar
literalmente o porquê da não utilização das TIC de forma direta em suas
atividades de sala de aula, quando evidencia a vulnerabilidade e pouca
formação para com o lidar de forma eficaz com essas tecnologias em meio as
grandes transformações e evolução das mesmas.
Vale pensar que na “sociedade do conhecimento” Castells (1999), o
professor passa a ter o papel de mediador, orientado para que o aluno possa
realizar as atividades. Onde o aluno remete suas experiências interpretando-as
para construção do conhecimento. O que se evidencia a necessidade do
professor lidar com mais habilidade e consciência esses tecnologias da
informação.
Para tanto, a consciência e conhecimento da potencialidade das
tecnologias no processo de ensino e aprendizagem são fundamentais, para
Debald (2007):
[...] é possível dizer que o uso das tecnologias em sala de aula
não ocorre instantaneamente, por vontade exclusiva do
professor. Para usar adequadamente as TIC em sala de aula
torna-se necessário não só um processo de integração e
domínio dos meios tecnológicos de computação, mas também
um conhecimento de como estes meios podem ser utilizados
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para potencializar o processo de ensino. Este processo é lento
e gradual. (2007, p. 85)

Sendo assim,, de acordo com resultados de pesquisas, esse
entendimento é indispensável, o que implica na utilização significativa dessas
tecnologias digitais para a construção do conhecimento, Brignol (2004:33)
pontua que:
O computador conectado a Internet apresenta-se como um
valioso e “poderoso” recurso didático que pode enriquecer e
diversificar significativamente o processo de ensino e
aprendizagem, o que colabora para trabalhar e desencadear as
relações envolvidas nas novas formas de pensar e aprender a
educação de maneira mais integrada, participativa e
cooperativa.

Assim, entende-se através dos depoimentos desses professores que os
mesmos compreendem a importância do uso das potencialidades disponíveis
nas TIC para a melhoria do processo de ensino e aprendizagem, porém é um
percentual muito baixo que de forma ainda incipiente integra à atividade
docente essas tecnologias.
Com relação à questão 2.5: Dentre as fontes que utiliza para preparar
suas atividades, que meios eletrônicos você usa nessa tarefa?
Direcionada aos que responderam positivamente à pergunta anterior. Assim, os
2% responderam que utilizam os textos autênticos, o que se pode

evidenciar que esses podem ser adaptados por esses docentes ao
conteúdo que está se intencionando estudar em determinado momento.
Indicaram também a utilização de sites culturais o que se pode
entender essa escolha pelo fato das atividades serem pautadas em
temas que despertem o interesse do aluno.
Em relação ao uso das TIC na prática docente, observou-se que um
percentual de apenas 2% desses trabalham explorando o uso de
imagens e animações, o que se pode depreender que o professor opta
por atividades que motivem e atraiam a atenção do aluno. Porém, é
importante ressaltar que 98% desses professores não fazem uso das TIC em
sua prática docente.
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Com a questão 2.6 – Que tipos de atividades você trabalha no
processo de ensino/aprendizagem em sua prática docente por meio
digital? Os 2% desses professores que fazem uso das TIC em suas atividades
docentes,

confirmaram

que

as

atividades

de:

Compreensão

oral,

Conversação, Leitura, Produção Escrita são as que mais são utilizadas.
Percebe-se através dessas escolhas o controle do professor no direcionamento
das atividades, o que se aproxima das atividades convencionais sem o uso das
TIC.
A finalização do questionário, terceira parte, investiga as experiências e
percepções do professor com hipertexto digital. Quando indagado com a
pergunta 3.1: O que você entende por hipertexto? O percentual de 60%
desses professores compreende hipertexto como disponível na internet que
contém links e que conduz a outros textos no ciberespaço:
“É um texto digital, onde outros textos estão conectados em
forma de blocos ou links.” Q05.
“Um texto que apresenta uma matriz principal, sendo
necessários vários outros textos conectados em link. É um
texto que não apresenta linearidade e possui múltiplos
sentidos.” Q03.
“Trata-se de um gênero digital onde a informação está
expressa sem uma linearidade, mas que esta, se posiciona
como um atalho para acesso a outras informações” Q01.
“São textos complementares que auxiliam o leitor no processo
de construção do conhecimento” Q04
“Caminhos “abertos”, como significado da palavra “alafia” em
yorubá, o que representa a não linearidade do hipertexto”. Q02

A concepção de alguns desses professores coincide com a visão de
Crystal (2005) quando diz ser o link de hipertexto a propriedade mais
importante da Internet, já que esse elemento possibilita que o usuário vá de
uma página ou de um site a outro da Internet, dando vida à rede mundial de
computadores.
Enquanto que 40% desses professores não fazem referência à
presença dos links, eles têm a ideia de hipertexto apenas como texto presente
no ciberespaço. Apresentam o hipertexto como aquele que traz informação e
conhecimento, um texto que se encontra no meio digital.
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Muito embora a ideia de hipertexto dos professores tenha alguma
semelhança com a visão de Crystal (2005), percebe-se que os envolvidos
nesta pesquisa não parecem demonstrar uma segurança de que os links que o
hipertexto disponibiliza, não somente aprofunda e amplia informações do texto
lido, como conduz o leitor a múltiplos caminhos hipertextuais. O que possibilita
ao hiperleitor a escolher o seu percurso, e assim construir seu próprio texto.
Com a resposta desta pergunta 3.2: Você utiliza o hipertexto como
atividade de compreensão leitora com seus alunos? 98% dos professores
informaram não fazer uso do hipertexto como atividade de compreensão leitora
e 2% confirmam que utilizam. O que se configura que esses professores não
dispõem de habilidade e competência para lidar com os aspectos de leitura e
escrita na tela do computador.
Quando indagados com a questão 3.3: Que tipo de texto trabalha
com os seus alunos? Considerando o percentual de 2% que trabalham com o
hipertexto, desses pode-se constatar que trabalham com textos adaptados e
autênticos; ou seja, jornais online, revistas eletrônicas, artigos científicos, enfim
todo hipertexto informacional que não foi criado com o intuito de ser utilizado
como material instrucional.
Nesse sentido, para Carvalho (1993), com os textos autênticos os alunos
são expostos a situações reias, aprendendo a usar expressões dentro de
determinados contextos e assimilando dados socioculturais fundamentais a um
bom desempenho linguístico. Enquanto o adaptado é um texto refeito com
finalidade de moldar as informações contidas nele à realidade dos seus
destinatários, ou seja, no processo ensino aprendizagem o professor
contempla a realidade dos seus alunos.
Quando interrogados com a seguinte questão 3.4. Quanto ao
desenvolvimento da habilidade de leitura, que tipos de atividades você
utiliza no computador? Os exercícios de compreensão textual e trabalhos de
pesquisa são atividades que com frequência são trabalhadas por esses
professores, assim, é evidenciado que se muda para recursos tecnológicos;
porém, continua-se com mesmas práticas tradicionais no processo de ensino e
aprendizagem.
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Tratando-se da questão 3.5 que trata das vantagens ou desvantagens
que o hipertexto é capaz de trazer para a formação dos alunos, todos os
professores, mesmo os que não incluem diretamente em sua prática docente
atividades com o hipertexto online, fizeram seus relatos:
“Amplia os conhecimentos e Dinamiza o processo de leitura e
aprendizagem. Não consigo apontar desvantagem nesse
processo de busca de conhecimento”. Q03
“Vantagem: Viabilidade da informação diversificada e favorece
a pesquisa de Caráter rápido/Desvantagem: Não linearidade
favorece fuga de ideias e superficialidade da leitura para
construção e/ou fundamentação de pesquisas.” Q02.
“Vantagens: Permite um trabalho colaborativo, facilita o
armazenamento de informações. Desvantagens: Pode causar
fragmentação do texto; A grande quantidade de informações
faz com que o aluno perca a noção de início, meio e fim.” Q04.

Percebe-se que os professores em sua maioria, quando retratam as
vantagens do uso do hipertexto, apontam para o acesso rápido das
informações. Estranho se faz quando se percebe que eles trazem mais
vantagens do que desvantagens para o uso do hipertexto em sua prática
docente, e apenas 2% incluem em sua prática o uso desse recurso.
Muito embora, incluam esse tipo de texto em suas atividades de
compreensão textual, o professor não oportuniza a liberdade de escolha das
informações quando, em resposta anterior nesse questionário descreve a
maneira de como a utiliza, o que consequentemente, não aponta para a não
linearidade do caminho textual, tão peculiar do hipertexto.
Nessa perspectiva, não leva em conta a função de uma das mais
marcantes características do hipertexto, como apontado por Marcuschi (2000)
e Xavier (2007) que, dentre as características hipertextuais fundamentais, a
não linearidade se apresenta como aquela que possibilita a liberdade de
escolha para outros caminhos através dos links.
Quando tratando das desvantagens, há uma contradição com os
depoimentos dados nesse questionário, os professores enfatizam que a não
linearidade favorece a fuga em meio a muitas informações, que o aluno se
dispersa, muito embora, eles apontam como vantagem em sua maioria, a
rapidez de acesso à informação.
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Assim, se pode evidenciar que há pouca familiaridade no lidar com o
hipertexto. O professor possui o letramento como usuário da internet para
buscar suas informações e atender suas necessidades básicas; porém, há
pouco letramento para o uso efetivo pedagogicamente do hipertexto, o que se
pode aferir com as respostas ao questionário e a participação desses
professores no fórum de discussão do AVA.
Respondendo à questão 3.6, onde sugere que os professores apontem
as dificuldades que sentem ao trabalhar o hipertexto com seus alunos, foram
elencadas as seguintes dificuldades por alguns desses professores:
“Nas escolas nem sempre os laboratórios de informática estão
em plenas condições de funcionamento. Uma parte dos alunos
ainda possui dificuldade no processo de leitura e compreensão
de textos”. (Q03)
“O fator tempo é o principal motivo. Trabalho 60h e passo mais
tempo no trabalho em atividade intensa e quando chego em
casa só disponho de um computador que é disputado por três
pessoas, além do cansaço do dia a dia que se acumula
principalmente nos finais de semana”. (Q04)

Tratando-se das dificuldades encontradas para trabalhar com os alunos,
percebe-se que o professor atribui mais as dificuldades encontradas na própria
escola, como a insuficiência de computadores, a falta de capacidade do aluno
em atuar com a compreensão leitora. O professor se justifica por sua falta de
tempo, nessa resposta ele não faz referência a uma formação em serviço que
auxilie em sua prática docente, uma formação que vá além de um treinamento
para manusear um computador.
Assim, a última questão 3.7, em que o professor sugere medidas que
poderão ser tomadas para amenizar dificuldades para que o uso da hiperleitura
cumpra seus propósitos e se solidifique como instrumento efetivo na formação
do aluno, alguns depoimentos estão elencados a seguir:
“Viabilizar efetivamente o acesso aos professores e alunos de
um laboratório de informática na escola e que funcione”.(Q02)
“Promover mais cursos para os professores, mostrando a
importância das TIC, no processo ensino aprendizagem e
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conscientizar o aluno sobre a forma correta de como utilizar a
mesma para uma melhor compreensão dos textos.”(Q03)

As medidas sugeridas de alguns professores vêm configurar baixo nível
de letramento digital, diante de sugestões que não estão relacionadas à
hiperleitura. O que se pode evidenciar que há a necessidade de se orientar os

alunos com a finalidade de melhor monitorar a quantidade de links
disponibilizados na atividade hiperleitora; como também, preparar alunos
e professores para o melhor uso das TIC e elaboração de atividades
hipertextuais.
Com a análise desse questionário, pode-se concluir que o uso das TIC
na prática docente desses professores ainda é precário. Assim, partindo do
entendimento de que os professores são sujeitos dos saberes e mediadores de
toda a prática docente que se passa na sala de aula, faz-se necessário uma
apropriação dessas tecnologias, não apenas como meio para motivar os
alunos, porém para entender o processo dinâmico e ativo que acontece na
relação, ou melhor, na interação entre o homem e o computador.
Ainda porque, de acordo com Valente (1998, p. 12): “o computador não
é mais o instrumento que ensina o aprendiz, mas a ferramenta com a qual o
aluno desenvolve uma tarefa por intermédio do computador”, como um meio
que o professor pode utilizar para o incentivo à pesquisa, como também
trabalhar a consciência ética e responsável do aluno.

4.3 Interações no fórum de discussão – perspectiva de se elevar o nível
de letramento

Considerando esse caráter interativo e colaborativo dessa pesquisa, no
trato com as TIC na Educação, essa investigação ao perpassar pelo
entendimento do hipertexto o faz na perspectiva do letramento digital, com a
utilização do Moodle2, na realização de estudos e reflexões com a participação
de professores do Ensino Médio.

2

Ambiente Virtual de Aprendizagem do provedor da Universidade do Estado da Bahia - UNEB
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Dentre as muitas ferramentas de interatividade, como exemplo, entre
aluno e professor/tutor, entre aluno e ambiente, entre professor/tutor e
ambiente, disponíveis em um ambiente virtual de aprendizagem, como: mural,
chat, midiateca, exposição, fórum, esse último foi considerado nessa
investigação, como ferramenta que favoreceu a interatividade entre professores
de interesses específicos, no caso as possibilidades das TIC, em especial, o
uso do hipertexto online como melhoria na qualidade do processo ensino e
aprendizagem.
O Moodle,3 um Ambiente Virtual de aprendizagem (AVA) é naturalmente
colaborativo, o que só vem a mudar pelo direcionamento que o mediador venha
dá-lo. Suas ferramentas, por exemplo: Diário, fórum, Wikis são colaborativas e
até aquelas consideradas como meramente instrutivas como, os: questionários
e tarefas, se bem elaboradas podem ser colaborativas, como as demais
ferramentas do moodle.
Nessa perspectiva, diante das inúmeras possibilidades de se trabalhar
neste ambiente de maneira colaborativa, o moodle é uma opção para
construção do conhecimento de forma interativa e colaborativa. Assim, o uso
desse recurso materializa o desejo do grupo de docentes que se identifica com
algumas experiências e vivências, considerando que:
Uma Comunidade Virtual é construída sobre as afinidades de
interesses, de conhecimentos, sobre projetos mútuos, em um
processo de cooperação ou de troca, tudo isso
independentemente das proximidades geográficas e das
filiações institucionais (LÉVY, 2000, p.127).

Dessa forma os estudos e discussões nesse espaço, ultrapassam o
colégio como o lócus principal dessa pesquisa, uma vez que o fórum de
discussão se constituiu também como ambiente empírico dessa investigação,
organizado dentro de uma carga horária de caráter extensivo. De forma
3

O conceito foi criado em 2001 pelo educador e cientista computacional Martin Dougiamas.
Voltado para programadores e acadêmicos da educação, constitui-se em um sistema de
administração de atividades educacionais destinado à criação de comunidades on-line, em
ambientes virtuais voltados para a aprendizagem colaborativa. Permite, de maneira
simplificada, a um estudante ou a um professor integrar-se, estudando ou lecionando, num
curso on-line à sua escolha (Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Moodle. Acesso em 17/05/2012).
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assíncrona, muitas discussões foram realizadas, visto que a investigação traz
em seu tema entender o hipertexto numa perspectiva do letramento digital.
No fórum de discussão, um espaço de natureza assíncrona, onde cada
membro do grupo participa em momentos diferentes, o que se confirmou foi a
possibilidade de um debate que se prolongou no tempo, e permitiu consultas
às mensagens já postadas. Desse modo, os participantes dependem uns dos
outros para alcançar melhores resultados em pesquisas, e na aquisição de
conhecimentos sobre os assuntos discutidos. Então, é imprescindível a
participação, o diálogo. De acordo com Palloff e Pratt (2002, p. 53):
Os participantes dependem uns dos outros para alcançar os
resultados exigidos pelo curso. Se um deles conectar-se a um
site em que nenhuma atividade ocorre há alguns dias, pode
sentir-se desestimulado ou ter uma sensação de abandono –
algo como ser o único a comparecer quando até mesmo o
professor está ausente. Sem o apoio e a participação de uma
comunidade que aprende, não há curso on-line.

Assim, os participantes no fórum discutem assuntos que são realmente
do interesse de cada um, o que pode ser mais um fator que motive a
participação. Por outro lado, a presença de um tutor ou professor que
apresente temas a serem discutidos, propostas de leituras e outros desafios no
processo

de

aprendizagem,

induz

os

participantes

à

aprendizagem

colaborativa, ao diálogo, à interação.
Nessa perspectiva, para Palloff e Pratt (2002) o fórum de discussão
reforça a condição de intensa interatividade neste ambiente como um fator
preponderante

para

o

sucesso

na

construção

de

saberes

entre

professores/tutores e alunos. Conforme Silva (2006), tal ferramenta é capaz de
potencializar a aprendizagem colaborativa.
Desse modo, foi um ambiente que favoreceu a sintonia do grupo por
meio da aprendizagem colaborativa e online, onde a participação com os temas
discutidos no processo se tornou o foco central da relação entre todos os
envolvidos, o que fortaleceu as trocas nessa construção de sentidos.
Assim, a figura número 01, apresenta o primeiro passo dos participantes
para a imersão no AVA no processo da investigação. Primeiro contato de
interação com o Moodle através de orientação e discussão da proposta a ser
realizada no fórum de discussão, conforme se observa a seguir:
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Figura 11: Primeiros passos: conhecendo o AVA:

http://www.ava.uneb.br/course/view.php?id=279 Acesso em 15 de março de 2013.

O momento de apresentação do Ambiente Virtual de Aprendizagem –
AVA teve como foco principal, num encontro presencial de quatro horas no
Colégio já mencionado, com a participação da direção do referido colégio,
coordenadora pedagógica e professores, para discutir a origem e finalidade do
moodle e da ferramenta utilizada nesse processo, no caso o Fórum de
Discussão. Para uma análise profunda sobre o moodle e a utilização de suas
principais características de caráter interativo, foi apresentado um vídeo.4
Nesse envolvimento com o AVA, a primeira discussão no Fórum foi
pautada no contato literalmente com o hipertexto digital, constituído de um
conjunto de hipertextos que explorados através dos links configuram em um
processo híbrido pela presença da linguagem verbal e não verbal
simultaneamente. Assim, constituiu-se em um estudo com aporte teórico de
conceituados estudiosos no assunto. Como se pode comprovar nos sites que
seguem, o primeiro tratou do Hipertexto e suas principais características e o
segundo do Hipertexto no contexto educacional.

4

O referido vídeo está postado no mesmo espaço em discussão. Disponível em:

< http://www.ava.uneb.br/mod/resource/view.php?id=6286> < Acesso dia 15/03/2013>.
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Figura 12:

Disponível em: http://www.pucsp.br/~cimid/4lit/longhi/hipertexto.htm:
http://www.unicamp.br/~hans/mh/educ.html: Acesso dia 15/03/2013.

Nesse percurso de estudos e análise dos hipertextos, instigou-se uma
proveitosa discussão no fórum entre os participantes que, além de discorrerem
sobre a riqueza dos conteúdos abordados, expunham as limitações e
dificuldades de suas experiências enquanto professores, no lidar com o
hipertexto eletrônico, como se evidencia nas falas:
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Figura 13:

http://www.ava.uneb.br/mod/forum/discuss.php?d=15186 Acesso dia 15/03/2013.

Assim, a interação consolidada no AVA, vem também confirmar essa
investigação como uma pesquisa participante, que se justifica nesse trabalho
como opção metodológica, uma vez que busca plena participação dos
professores da própria escola, na análise de sua própria realidade, com
objetivo de efetivar a participação social para o benefício dos participantes da
investigação, os sujeitos em questão e o pesquisador.
Nessa

perspectiva,

prima-se

aqui,

uma relação

dialética entre

pesquisador-pesquisado e na interação destes com os ambientes hipertextuais,
os quais geram uma aprendizagem mediada por tecnologias, produzindo um
sujeito criativo e engendrando abertura de novas produções de sentido.
Configurando assim, essa investigação como um fazer hipertextual, a
prática de pesquisa como algo complexo e uma livre produção do ser humano,
capaz de conversar e de interagir com sentidos que ele mesmo constrói e se
percebe nesse processo.
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Desse modo, o que se interessa aqui é conceber as TIC, não como
meros instrumentos na prática pedagógica, mas como uma forma de
potencializar as inúmeras possibilidades de inovar a prática docente na
perspectiva do sujeito transformar a si mesmo e o mundo.
Assim também, com esses recursos, identificar marcas de enunciações
digitais híbridas (hipertextos), percebendo seus aspectos de textualidade que o
diferenciam do texto impresso e, suas características principais, como marcas
de sua não linearidade, por múltiplas entradas e sua múltipla forma de
prosseguir.
Desse modo, a interação entre os sujeitos dessa pesquisa, configurouse em momentos de construção de novos conhecimentos, troca de
experiências e de um agir por reflexões e associações, deixando elucidado que
a prática hipertextual, é antes de tudo uma ação humana.

4.4. Da análise nas interações no fórum de discussão

Assim, partindo para a análise das intervenções dos professores
participantes no fórum de discussão, um dos instrumentos utilizados nessa
pesquisa foi a análise de conteúdo, que de acordo com Amado (2000) é uma
técnica que consiste em “arrumar” num conjunto de categorias de significação,
o conteúdo manifesto dos mais diversos tipos de comunicações (texto,
imagem, filme), o que coaduna também com Bardin, que expressa que a
análise de conteúdo é:
Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando
obter por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição
do conteúdo das mensagens indicadores (quantitativos ou não)
que permitam a inferência de conhecimentos relativos às
condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas
mensagens ( BARDIN,2009, p. 44).

Nessa perspectiva, a abordagem na análise de conteúdo tem por
finalidade explicar e sintetizar o conteúdo e o significado desse conteúdo
através de deduções lógicas e justificadas tendo como referência sua origem,
ou seja, quem emitiu e o contexto da mensagem ou os efeitos da mesma.
Nesse processo, considerar a totalidade de um texto, ou melhor, do
conteúdo

abordado,

faz-se

necessário,

submetendo-o

pelo

crivo

da
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classificação, considerando determinados critérios, o que depende daquilo que
se procura ou se espera encontrar; no caso específico dessa pesquisa, o
proposto por meio dos objetivos já mencionados.
Essa investigação intenta elucidar “o que está por trás dos conteúdos
manifestos”. (GOMES, 1994 p.74). Assim, optou-se pela análise de conteúdo,
que de acordo com Amado (2000): “procura “arrumar” num conjunto de
categorias de significação o conteúdo manifesto dos mais diversos tipos de
comunicações”. (p.53).
Nesse sentido, o interesse principal nessa interpretação, não está na
simples descrição dos conteúdos, embora seja essa a função inicial, mas o
mais importante é como os dados poderão contribuir para a construção do
conhecimento após serem trabalhados nesse processo de análise, como bem
assevera Amado (2000 p. 55, 56): “Trata-se de um processo de
esquartejamento do texto e do seu sentido imediato, visível, com o objetivo de
se descortinarem outros sentidos”.
Nessa perspectiva, Bardin (1979) diz que a análise de conteúdo
abrange as iniciativas de explicitação, sistematização e expressão do
conteúdo de mensagens, com a finalidade de se efetuarem deduções lógicas
e justificadas a respeito da origem dessas mensagens (quem as emitiu, em
que contexto e/ou quais efeitos se pretende causar por meio delas). Assim, a
análise de conteúdo, especificamente vem se constituir, conforme o mesmo
teórico:
“Um conjunto de técnicas de análise de comunicação visando a
obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição
do conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou
não) que permitam a inferência de conhecimentos relativos às
condições de produção/recepção destas mensagens” (Bardin,
1979:42).

Desse modo, para o mesmo pesquisador, não se trata de atravessar os
significantes para atingir significados, como se faz na leitura normal, mas de,
por meio dos significantes e dos significados (manipulados), buscar-se
diferentes significados de natureza psicológica, sociológica, política, histórica,
dentre outros.
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Nessa

perspectiva,

o

quadro

da

página

103,

explicita

os

questionamentos dos professores mediante proposições apresentadas no
fórum de discussão do AVA5, com um “recorte vertical” que, para Amado
(2009, p. 18) “Esta operação não pretende, pois, ficar aqui; o seu objectivo é o de, no
processo seguinte, através de um novo agrupamento das unidades agora separadas
se descortinarem outros sentidos não visíveis até ao momento”.

Nesse sentido, essa primeira fase da análise de conteúdo a luz dos
ensinamentos do mesmo autor, obedecerá aos procedimentos de recorte de
registro dos diálogos ou das falas dos sujeitos, codificação (por letras
indicando os participantes da pesquisa), e o reagrupamento por tema ser
analisado. Esses recortes são apresentados com a interpretação ou a
inferência da pesquisadora ao que concerne ao conteúdo das falas postadas
no fórum, essas estão destacadas em letras maiúsculas, no quadro da página
101.
Quadro nº 01:

ATRIBUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES DO HIPERTEXTO ELETRÔNICO NA PRÁTICA
PEDAGÓGICA. Pesquisador: Que vantagens o professor pode obter no uso do hipertexto na
6
sua prática pedagógica que se diferencia do texto impresso? . Respostas: “O hipertexto por si
só apresenta muitas vantagens que o diferencia do texto impresso, que acredito, seria uma
ferramenta atrativa e útil na necessidade de atrair nosso alunado para despertar para a
necessidade da leitura, a pesquisa, a busca autodidata, mas a interatividade é uma
característica excepcional do hipertexto que rompe com o formato cômodo dos textos
impressos.”. ( PAM); “As diversas possibilidades de leitura que o hipertexto pode apresentar,
assegura uma construção mais ampla do conhecimento acerca de uma temática. Textos
diversos apresentados a partir de imagens, versos, tabelas, palavras, sons, etc., enriquece a
abordagem do conteúdo apresentado tornando-o mais instigante e motivador e a leitura mais
suave, menos densa”.(PCM).
A NATUREZA EXPLORATÓRIA DO HIPERTEXTO E FORMAS DE SE MONITORAR ESSE
MECANISMO. Pesquisador: Como ajudar o aluno a monitorar a quantidade de links

disponibilizados nos hipertextos eletrônicos nas atividades de compreensão hiperleitora,
obtendo, assim, o resultado almejado? Respostas: “Orientar a pesquisa previamente. Deixar
claro os objetivos do uso do hipertexto. No acaso de usar o hipertexto diretamente para avaliar o
seu aluno, tornar compreensível às habilidades e competências as quais se busca desenvolver
com aquela avaliação e reavaliá-lo, sempre que possível, eles aprendem muito com os próprios
erros e percebem o interesse do professor no seu crescimento”. (PLB); “Primeiro passo deve ter

5

< (http://www.ava.uneb.br/mod/forum/discuss.php?d=15186#p46175)>.< Acesso 15/03/2013>

6

< (http://www.ava.uneb.br/mod/forum/discuss.php?d=15186#p46175)>.< Acesso 15/03/2013>
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um domínio ao utilizar a ferramenta, preparar uma estratégia de organização do uso da
ferramenta e também o próprio hipertexto deve disponibilizar suportes para a construção da
coerência textual”. (PJC)

IMPORTÂNCIA DO FÓRUM DE DISCUSSÃO NA FORMAÇÃO DO DOCENTE. Pesquisador:
Como você avalia esse ambiente para a sua formação enquanto professora? Respostas: “Ele
incontestavelmente favorece e favoreceu interação entre os participantes, flexibilidade de
acesso, otimização para organização de ideias, disponibilidade contínua ao conteúdo dos
módulos, o que terminou favorecendo a troca de experiências e principalmente a maturação das
ideias acerca do uso de hipertextos, um aprofundamento num tema\ que parecia tão
superficial, mas que se mostrou repleto, vasto e extensamente interdisciplinar.” ( PLB) “Muito
importante para a nossa prática pedagógica. O professor supera desafios e à medida que se
familiariza com o ambiente virtual, ele também se torna capaz de envolver o aluno na
construção do conhecimento através das TIC”. (PTC)
FAVORECIMENTO NA PRÁTICA DOCENTE COM O USO DO HIPERTEXTO. Pesquisador:
Uma imersão sobre o hipertexto eletrônico com base nas pesquisas de estudiosos no assunto
que embasam essa investigação favoreceu o uso mais eficiente do hipertexto digital em sua
prática docente? Respostas: “Sim com certeza, despertei inclusive para a possibilidade de
utilizá-lo, apesar de toda desestruturação física no ambiente escolar, se bem orientado, posso
auxiliar meu alunado de longe na utilização do hipertexto e desfrutar dos frutos da ferramenta
virtual de perto, nas discussões em sala...” (PLB); “Acredito que as TIC, só vieram tornar nossas
aulas mais prazerosas e inovadoras, e tudo que viabiliza o conhecimento do educando e o
nosso conhecimento será bem aceito”. (PTC); “Com certeza, passei a entender como esse
trabalho nos leva para caminhos diversificados abrindo possibilidades para outras interações e
aprendizados.Espero poder colocar em prática e vencer as barreiras da falta de estrutura,
vamos em frente”. (PAM)

CONTRIBUIÇÕES DOS ASSUNTOS ESTUDADOS NO FÓRUM. Pesquisador: Que outras
contribuições você pode relatar sobre os temas discutidos e analisados durante o período dessa
pesquisa participante? Respostas: “Este minicurso foi necessário no meu aprendizado e
também no uso das TIC, achei o tema muito prazeroso e ele se permeia pelas diversas áreas
do conhecimento - é universal”. (PLB); “Que os hipertextos são disponibilizados por uma rede
de computadores que estão conectados e podem ser acessados por qualquer pessoa”. As
informações que são disponibilizadas atendem a vários interesses de pessoas do mundo inteiro.
É fundamental nos cursos à distância, onde podem ocorrer mediações simultâneas respeitando
diferentes grupos de diferentes disciplinas. A experiência é bastante enriquecedora onde o
professor pode transferir para o aluno parte de sua autoridade tornando-se um colaborador do
aprendizado. “Em relação ao processo ensino aprendizagem, ela se dá através da busca pelo
conhecimento e o professor além de ser um mediador passa a ser um parceiro colaborativo”.
(PTC); “Penso que temos muitas tarefas pela frente, as diversas possibilidades dos links permite
viajar pelos conhecimentos, temos que ter a consciência de saber onde queremos chegar e
direcionar o foco. As amplas possibilidades do hipertexto possibilitam novos encaminhamentos.
Gostaria mesmo de colocar em prática com os alunos, para atender minhas expectativas das
novas formas de trabalho, através do mundo virtual. Obrigada pela oportunidade. Espero que
possamos dar continuidade a esse trabalho tão interessante”. (PAM)
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Assim, nessa primeira fase, efetiva-se o confirmado por Amado (2009)
que diz que Análise de Conteúdo encaminha para o esquartejamento de
unidades encadeadas que vai apontando para um desvendar de sentidos, com
uma sequencia de fragmentos cortados que vai abrindo possibilidades para
outros sentidos no decorrer de um olhar interpretativo.
Nessa perspectiva, do desvendar de sentidos, segue-se para a segunda
etapa do “esquartejamento dos textos”, passa-se para “o esboço preliminar de
um mapa conceptual das áreas temáticas e do sistema de categorias”, que
segundo Amado (2009), é possível a partir do recorte vertical com seus blocos
temáticos organizados da própria transcrição das falas dos participantes.
Assim, o quadro abaixo do Mapa Conceitual, traz uma hierarquização possível
quando lista temas e subtemas que ocorrem a partir dos textos em questão:
Quadro nº 02:

CONTRIBUIÇÕES DO HIPERTEXTO ELETRÔNICO NA PRÁTICA PEDAGÓGICA:
- ATRAI E DESPERTA O ALUNO PARA A LEITURA; (PCM).
- DESPERTA PARA PESQUISA; (PCM).
- AUTONOMIA NA BUSCA DE INFORMAÇÃO; (PCM).
- A INTERATIVIDADE ROMPE COM A LINEARIDADE DO TEXTO IMPRESSO; (PCM).

- DIVERSAS POSSIBILIDADES DE LEITURA; (PAM).
- AMPLA CONSTRUÇÃO DE CONHECIMENTO; (PAM).

- SIMULTANEAMENTE APRESENTA LINGUAGEM VERBAL E NÃO VERBAL. (PAM)

FORMAS DE SE MONITORAR A NATUREZA EXPLORATÓRIA DO HIPERTEXTO:

- PRÉVIA ORIENTAÇÃO PARA PESQUISA; (PLB).
- DEIXAR CLARO OS OBJETIVOS PARA EXPLORAR O HIPERTEXTO; (PLB).
- DOMÍNIO PARA O USO DO HIPERTEXTO; (PJC).
- ESCLARECER AS COMPETÊNCIAS E HABILIDADES A ADQUIRIR NA PESQUISA. (PLB)
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- preparar uma estratégia de organização do uso do hipertexto (...).
(PJC)
FÓRUM DE DISCUSSÃO NA FORMAÇÃO DO DOCENTE:

- FAVORECE INTERAÇÃO ENTRE OS PARTICIPANTES; (PLB).
- DISPONIBILIDADE CONTÍNUA AO CONTEÚDO DOS MÓDULOS; (PBL).
-TROCA DE EXPERIÊNCIAS; (PBL).
- A MATURAÇÃO DAS IDEIAS ACERCA DO USO DE HIPERTEXTOS; (PBL).
- O PROFESSOR SUPERA DESAFIO NA FAMILIARIZAÇÃO COM O AVA; (PTC).
- CAPACIDADE PARA ENVOLVER O ALUNO NA CONSTRUÇÃO DE CONHECIMENTO COMA
TIC; (PTC).
- POSSIBILIDADES PARA OUTRAS INTERAÇÕES E APRENDIZADOS; (PAM).

CONTRIBUIÇÕES DOS ASSUNTOS ESTUDADOS NO FÓRUM
- APRENDIZADO NO USO DAS TIC; (PBL).
- PROFESSOR MEDIADOR, PARCEIRO, COLABORATIVO; (PTC).
- ENSINO E APRENDIZAGEM ARTAVÉS DA BUSCA DO CONHECIMENTO
- QUE OS HIPERTEXTOS SÃO DISPONIBILIZADOS EM REDE; (PTC).
- DIVERSAS POSSIBILIDADES DOS LINKS NA BUSCA DO CONHECIMENTO; (PAM).
- O HIPERTEXTO POSSIBILITA OUTROS ENCAMINHAMENTOS; (PAM).

Desse modo, o mapa acima, como esboço de uma matriz inicial traz a
essência do conteúdo a se analisar, configurando assim, que não haveria como
avançar sem que se definisse e hierarquizasse os temas ditados pelos
conteúdos representados pelas falas dos participantes. Tratou-se até aqui de
importantes orientações para uma análise fiel às intenções dos seus
interlocutores.
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Nessa mesma perspectiva, a próxima etapa será o primeiro esboço do
sistema de categorias e subcategorias que se pretende construir. Servirá de
guia para reorganizar e renomear os recortes da primeira e segunda fase.
Assim, a tabela da página 107 a 109, vem como resultado de um
processo de releituras atentas e intensivas das fases anteriores, organizado
em quatro colunas que apresenta o conteúdo mais detalhado, o que vem
respaldar as interpretações e inferências externas.
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Tabela nº 03:

CATEGORIAS

Contribuições do
hipertexto
eletrônico na
prática
pedagógica

SUBCATEGORIAS

- atrai e desperta o
aluno para a leitura;
(PCM).

INDICADORES

UNIDADE DE REGISTRO

hipertexto Pesquisador: Que vantagens o
professor pode obter no uso do
desperta o interesse
hipertexto
na
sua
prática
do aluno, dando-lhe pedagógica que se diferencia do
- desperta para
7
8
texto
impresso? .
?.
pesquisa; (PCM).
autonomia na busca
Respostas: (...) atrair nosso
das informações, é alunado para despertar para a
- autonomia na busca
necessidade
da
leitura,
a
interativo
e
não
de informação;
pesquisa, (...) a interatividade
(PCM).
linear, facilita na (...)
rompe com o formato
cômodo dos textos impressos.
construção
do
- a interatividade
”(PAM) ;(...) possibilidades de
rompe com a
conhecimento.
leitura. (...) construção mais
linearidade do texto
ampla do conhecimento textos
impresso; (PCM).
diversos apresentados a partir de
imagens,
versos,
tabelas,
- diversas
palavras, sons, etc., (...) (PCM).
possibilidades de
leitura; (PAM).
O

- ampla construção
de conhecimento;
(PAM).
-simultaneamente
apresenta linguagem
verbal e não verbal.
(PAM)

7

< (http://www.ava.uneb.br/mod/forum/discuss.php?d=15186#p46175)>.< Acesso 15/03/2013>
< (http://www.ava.uneb.br/mod/forum/discuss.php?d=15186#p46175)>.< Acesso 15/03/2013>
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Formas

de

monitorar

- prévia orientação

se para pesquisa; (PLB).
- deixar claro os
a

natureza
exploratória
hipertexto

do

objetivos para
explorar o hipertexto;
(PLB).

- domínio para o
uso do hipertexto;
(PJC).
- esclarecer as
competências e
habilidades a adquirir
na pesquisa. (PLB)
- preparar uma

do Pesquisador: Como ajudar o
aluno a monitorar a quantidade
hipertexto requer o
de links disponibilizados nos
desenvolvimento de hipertextos
eletrônicos
nas
atividades
de
compreensão
habilidades
e
hiperleitora, obtendo, assim, o
competência
que resultado almejado? Respostas:
a
pesquisa
previamente devem “Orientar

A

exploração

previamente”. Deixar claro os
objetivos
do
uso
do
hipertexto. (PLB); (...) domínio
ao utilizar a ferramenta,
preparar uma estratégia de
organização do uso da
ferramenta (...) (PJC).

ser explicitadas.

estratégia de
organização do uso
do hipertexto (...).
(PJC)-

Fórum de
discussão na
formação do
docente

- favorece interação
entre os participantes;
Fórum de Discussão
(PLB).
como meio propício
-disponibilidade
para a interação e
contínua ao conteúdo
troca de experiência
dos módulos;
que favorecem a
(PBL)

-

troca

de

experiências;

construção
conhecimento.

Pesquisador: Como você avalia
esse

ambiente

para

a

sua

formação enquanto professora?
Respostas:

“favoreceu

interação entre os participantes,
(...) disponibilidade contínua ao

de conteúdo dos módulos (...) troca
de experiências e principalmente
a maturação das ideias acerca

(PBL). -a maturação

do uso de hipertextos”. (PLB)

das ideias acerca do

“Muito importante para a nossa

uso de hipertextos;

prática

pedagógica”.

[...]

“O

professor supera desafios e à
(PBL) - o professor
supera desafios na
familiariza cão com o
AVA. (PTC);

medida que se familiariza com o
ambiente virtual, ele também se
torna capaz de envolver o aluno
na construção do conhecimento
através das TIC”. (PTC)
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CATEGORIAS

SUBCATEGORIAS

Contribuições

- aprendizado no uso

dos

assuntos

estudados
fórum

no

INDICADORES

UNIDADES DE REGISTRO

Que
outras
assuntos Pesquisador:
contribuições você pode relatar
estudados no fórum
sobre os temas discutidos e
contribuíram para o analisados durante o período
- que os hipertextos
dessa pesquisa participante?
são disponibilizados uso das TIC na Respostas: “aprendizado no
prática docente, o uso das TIC (...). (PLB) “os
em rede; (PTC).
hipertextos são disponibilizados
sentido do hipertexto
por uma rede (...) o professor pode
- professor mediador, e
suas transferir para o aluno parte de sua
Os

das TIC; (PBL).

parceiro colaborativo; características,

docente
ensino

e

aprendizagem
através da busca do
conhecimento; (PTC).
-

tornando-se

um

sobre o papel do relação

(PTC).
-

autoridade

e colaborador do aprendizado”. “Em

diversas

possibilidades

dos

colaborador.

ao
processo
ensino
aprendizagem, ela se dá através da
como busca pelo conhecimento e o
professor além de ser um mediador
passa
a
ser
um
parceiro
colaborativo”. (PTC); (...) “ diversas
possibilidades dos links permite viajar
pelos conhecimentos, temos que ter
a consciência de saber onde
queremos chegar e direcionar o foco.
As
amplas
possibilidades
do
hipertexto
possibilitam
novos
encaminhamentos. (PAM)

links na busca do
conhecimento;
(PAM).
- o hipertexto
possibilita outros
encaminhamentos.
(PAM)

Respaldadas nas questões norteadoras dessa investigação, e, em
observância aos seus objetivos, efetivou-se no fórum de discussão do AVA a
reflexão das proposições apresentadas nas fases acima, discutidas entre os
participantes no fórum depois do estudo e discussão de resultados de
investigações de alguns estudiosos no assunto que embasam a referida
pesquisa e que serviu de fundamento para as falas dos professores.
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4.5. Da apresentação e interpretação dos dados da análise
De acordo com o observado das falas dos docentes, percebe-se que
esses demonstram compreender as características do hipertexto e suas
possibilidades de inovação do processo de ensino e aprendizagem; porém,
apresentam respostas com pouco fundamento teórico, pode se evidenciar em
uma das unidades de registro quando questionam sobre a natureza
exploratória do hipertexto: “Como ajudar o aluno a monitorar a quantidade de
links

disponibilizados

nos

hipertextos

eletrônicos

nas

atividades

de

compreensão hiperleitora, obtendo, assim, o resultado almejado?”.
Desse modo, para esses professores auxiliar os alunos nesse aspecto,
significa: “Orientar a pesquisa previamente”. Deixar claro os objetivos do uso
do hipertexto. “(PLB); “(...) domínio ao utilizar a ferramenta, preparar uma
estratégia de organização do uso da ferramenta (...)” (PJC)”.
Esses não se aperceberam da importância de estratégias essenciais
para que o hiperleitor possa com competência lidar com o hipertexto eletrônico,
assim como: eleger as informações mais importantes de acordo o tema
pesquisado, analisar os dados encontrados, acercar-se sobre a credibilidade
deles, associar informações, produzir um texto, expondo as informações
obtidas e as conclusões realizadas. Como bem nos ensina Coscarelli (2005)
com tanta propriedade:
Os alunos precisam saber aprender, saber onde encontrar as
informações de que precisam e ter autonomia para lidar com
essas informações, questionando e aplicando aquelas que
julgarem úteis e pertinentes (COSCARELLI, 2005, p. 32).

Muito embora tenham explicitado algumas estratégias importantes para
se explorar o hipertexto eletrônico, como: “prévia orientação para pesquisa;
(PLB), deixar claro os objetivos para explorar o hipertexto; (PLB), domínio para
o uso do hipertexto; (PJC) esclarecer as competências e habilidades a adquirir
na pesquisa. (PLB), preparar uma estratégia de organização do uso do
hipertexto (...)”. (PJC)
Ainda para a mesma autora: “(...) os alunos precisam saber navegar,
encontrar e selecionar informações relevantes para os seus propósitos, para
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isso habilidades como as inferências preditivas e a monitoração da leitura são
fundamentais” (COSCARELLI, 2007, p. 47). A autora revela que normalmente
se entrega para o aluno o texto que ele precisa ler e não se induz que o mesmo
procure por esses textos.
Desse modo, pode-se inferir desses docentes dificuldades para
utilização do hipertexto digital na prática das salas de aula. Configurando assim
a falta do letramento digital na perspectiva abordada por Xavier (2005):
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. 134).

Nesse percurso, os participantes tecem seus comentários, mesmo que
inconscientemente e tentam amenizar as contrariedades, mas aos poucos vão
demonstrando a necessidade do letramento digital; porém, pode-se elucidar
que suas falas, depois da leitura e reflexão nos Fóruns de Discussão

já

apresentam um conhecimento mais apurado sobre o hipertexto, comparado
com a ideia que tinham quando responderam ao questionário.
Diante da fala dos professores nesse processo de investigação, que se
delineia também numa perspectiva de letramento digital, percebe-se que, para
esses, o contato com o AVA no desempenho com o fórum de discussão, foi
importante para o aprimoramento da prática docente.
Em seus argumentos, pode-se elucidar que eles atribuem no decorrer de
suas falas, muitas características ao hipertexto que consideram favoráveis ao
processo ensino aprendizagem, dentre elas, pode-se destacar as seguintes:
ampliação
informação,

de

conhecimentos,

obtenção

de

embasamento

conhecimentos

teórico,

novos,

busca

de

possibilidade

de

interação/socialização/comunicação, acesso rápido a informações, maior
quantidade de leituras e produção de conhecimento.
Pode-se observar na ilustração abaixo, que o Moodle ofereceu a
possibilidade de criação de hipertextos aos sujeitos investigados de forma a
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poder criar e explorar o seu uso on-line, e esse fato foi constatado durante as
produções e exploração de hipertextos, que serviram de aprofundamentos para
as discussões no fórum.

Editor utilizado pelo Fórum do ambiente Moodle: <
http://www.ava.uneb.br/mod/forum/discuss.php?d=15592> <Acesso 15/03/2013>

Configurando dessa forma, em um ambiente que suscitou em muitos
questionamentos, discussões dos temas que iam sendo propostos sobre o
hipertexto. À medida que dúvidas iam surgindo, outros conhecimentos teóricos
relacionados ao tema iam sendo postados em atendimento à curiosidade dos
participantes.
Desse modo, os participantes se apropriaram das características
peculiares do AVA, como a interatividade que veio a efetivar as relações
movidas pelo interesse comum dos participantes e oportunizar aos envolvidos
a condição de sujeitos de seu próprio conhecimento e não receptores de
informações.
Assim, nesse processo de investigação, não há uma intenção no
sentido de pretender dar conta de todos os questionamentos que aqui foram
levantados, mas a de suscitar outras discussões que justificariam em outras
pesquisas que não comportariam nesse estudo.
110

V- CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclusões possíveis
Com o intuito de navegar pelo hipertexto eletrônico, na perspectiva do
letramento digital, essa pesquisa se desenvolveu na tentativa de entender suas
cinco questões norteadoras: Até que ponto o professor em sua prática docente
possui letramento digital para utilização do hipertexto no contexto educacional?
Que contribuição o professor pode obter na sua prática pedagógica com uso do
hipertexto em relação ao texto impresso? Que dificuldades o professor
encontra no uso do hipertexto na sua prática pedagógica? Como ajudar o aluno
a monitorar a quantidade de links disponibilizados nos hipertextos eletrônicos
nas atividades de compreensão hiperleitora, obtendo, assim, o resultado
almejado?
O que exigiu que alguns instrumentos avaliativos e instrucionais fossem
utilizados, como a aplicação de questionários e a realização de estudos e
pesquisas, através de um ambiente virtual de aprendizagem, com a utilização
de uma de suas ferramentas, o fórum de discussão, como meio de
proporcionar a construção de conhecimento de forma interativa e colaborativa.
Assim, de acordo com os dados analisados por meio dos instrumentos
acima mencionados, evidencia-se que mesmo com o resultado favorável ao
objetivo geral proposto nessa pesquisa:

Descrever, a partir do hipertexto como processo de leitura e
escritura eletrônica, os desafios e possibilidades desse recurso –
potencializado pelas TIC – utilizado na tela do computador em rede
pelo professor numa perspectiva de letramento digital.
Percebe-se, que os docentes envolvidos apresenta dificuldade
para lidar em sua prática docente, por demonstrar uso limitado das TIC,
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não só na vida pessoal, como também, na profissional. Quando apenas
um percentual de 2%, com muitas limitações, prepara material
pedagógico com uso do computador e da internet.
Constatou-se também que os professores não são bem assistidos na
escola onde trabalham, no que diz respeito à falta de orientação para inserir em
sua prática o uso das TIC. Quando foram questionados: “Onde você mais
usa o computador e Internet na sua vida diária?”, 100% desses professores
revelaram que na vida diária utilizam a internet em suas casas.
Essa confirmação, diante do fato que está tratado na parte de
identificação desses docentes, em que todos trabalham uma carga horária de
40 horas, equivalendo à presença deles a maior parte da semana na escola,
revela a falta de disponibilização desses recursos para eles na unidade de
ensino que lecionam. Como também, há falta de profissionais da área com
capacidade para auxiliar os professores, assim, como a falta de uma
coordenação pedagógica que acompanhe e auxilie o professor em suas ações.

Evidenciou-se também, que mesmo demonstrando consciência da
definição do hipertexto eletrônico, suas características e seus benefícios
para o processo de ensino e aprendizagem, esses docentes, de acordo o
analisado, deixaram evidentes a falta de habilidade para o uso do
hipertexto em suas atividades pedagógicas, ou quaisquer atividades
mediadas pelas TIC.
Assim, na perspectiva do letramento digital, essa investigação também
teve a pretensão de, através dos estudos, reflexões e discussões no fórum de
discussão, provocar o docente para utilização do hipertexto em sua prática
pedagógica, considerando seus aspectos dinâmicos no processo de leitura e
escrita.
Por outro lado, também se procurou incentivá-lo, como sujeito leitor e
especificamente hiperleitor proficiente, cuja

ação, produza

efeitos ou

repercussões em sua prática docente.
Contudo, há a necessidade de mais aprofundamento em aspectos que
aqui não foram contemplados, de uma sistemática de pesquisa que dê
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continuidade

em

entender

com

mais

aprofundamento

a

natureza

e

características de uma proficiência hiperleitora, mediante a interação com a
leitura e escrita de hipertextos on-line.
Desse modo, vale ressaltar que dos questionamentos sobre o hipertexto
eletrônico, resultaram no entendimento de que o mesmo não institui outra
forma de construir sentidos, mas apenas expande o que potencialmente existe
no texto tradicional. Isso supõe que também a hiperleitura não é também outro
processo de construção de sentidos no que diz respeito à cognição, mas a
novidade está no processo de navegação, no desenvolvimento de habilidades
para mergulhar no ciberespaço.
Nesse sentido, ficou evidenciado que a inadequada formação do
professor não lhe permite construir habilidades no que diz respeito à
hiperleitura ou estabelecer uma concepção de outro modo de construir sentidos
a partir das TIC, a novidade de outro suporte que pressupõe a apropriação de
determinadas habilidades.
Pelo exposto, espera-se que com esses aprofundamentos, os
envolvidos nessa pesquisa sejam induzidos a refletir suas práticas. Que
possam empreender, mediante atividades direcionadas à navegação, em
construtos hipertextuais na internet, ou até mesmo fora dela, com vistas a
desenvolver em si mesmos e nos discentes, conhecimentos e habilidades
necessárias à operacionalização efetiva e eficaz das tecnologias de
informação.
Configurando assim, no entendimento de que esse processo redundará
em maturidade, criticidade e autonomia hiperleitora, o que pode dar capacidade
ao sujeito de interagir com competência na sociedade.
Nesse percurso, as discussões estabelecidas no fórum do AVA, tiveram
como substrato, os teóricos que embasaram essa pesquisa. Pontuou-se
reflexões no que se refere ao desenvolvimento das habilidades cognitivas que
são requeridas no processo de leitura e hiperleitura, lembrando que sua
distinção está apenas na maneira de operar, pois na construção de sentidos
ambas se convergem, destacando-se, porém, que na hiperleitura, é peculiar
construir os elos e os nós que compõem o hipertexto.
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O presente estudo vem demonstrar seu processo dinâmico ao redefinir
os instrumentos e os sujeitos dessa pesquisa, ao tempo em que os dados aos
poucos iam revelando e direcionando o percurso desta pesquisa participante,
onde os sujeitos pesquisados interagem dialogicamente e de forma dialética na
construção de saberes.
Desse modo, para que o uso mais efetivo das TIC, em especial o

uso do hipertexto, desempenhe a função de potencializar a prática
docente, promovendo uma aprendizagem de forma interativa e
colaborativa, pautado em um processo de constante construção do
conhecimento, precisa-se de um olhar especial para o docente.
.
com

Faz-se necessário, uma formação voltada para a operacionalização
eficiência

das

tecnologias

de

informação

e

comunicação,

considerando não apenas o uso instrumental, mas o desenvolvimento de
habilidades para explorar as potencialidades dessas tecnologias no
processo educacional.
Assim, a interação com esses sujeitos e consequentemente a
aproximação com universo desses, foi imprescindível para o entendimento de
que é premente o letramento digital, no sentido que é evidenciado por
(XAVIER, 2005, p. 145), quando diz que os profissionais de educação e
linguagem precisam desenvolver estratégias pedagógicas eficazes “para
enfrentar os desafios que estão colocados: alfabetizar, letrar e letrar
digitalmente

o

maior número

de

sujeitos,

preparando-os

para

atuar

adequadamente no Século do Conhecimento”.
Desse modo, constata-se a necessidade de atualização, criatividade,
inovação e empreendimento em estratégias pedagógicas mais eficazes na
formação docente, de forma a atender às exigências do atual contexto social,
marcado pelas inovações e transformações das TIC, o que implica na
necessidade de hiperleitores autônomos, levando-se em conta o avanço
considerável da informatização nos diversos contextos sociais.
Nesse sentido essa pesquisa quer contribuir para o debate, o diálogo e
a interação com os sujeitos envolvidos, priorizando a socialização de saberes
no caminho de novas descobertas que suscitem a vacância para outras.
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Fica aqui uma pausa para poder continuar. Qual será o passo a seguir?
Portanto, aqui se rompe o convencional, o de finalização, pois, fico com as
reflexões da professora AM, quando sugere em sua interação no fórum, a de
continuidade desse processo de letramento digital:
Penso que temos muitas tarefas pela frente, as diversas
possibilidades dos links permitem viajar pelos conhecimentos,
temos que ter a consciência de saber onde queremos chegar e
direcionar o foco. As amplas possibilidades do hipertexto
possibilitam novos encaminhamentos. Gostaria mesmo de
colocar em prática com os alunos, para atender minhas
expectativas das novas formas de trabalho, através do mundo
virtual. Obrigada pela oportunidade. Espero que possamos
dar continuidade a esse trabalho tão interessante.
(PROFESSORA AM)

Dessa forma, como os links no hipertexto eletrônico abrem leques
de possibilidades para a construção de novos conhecimentos, os
resultados dessa investigação, em tempo oportuno, juntamente com os
envolvidos no processo, abrirão outros links, que serão analisados e
discutidos no espaço empírico dessa investigação, como sugere a
professora supracitada, para que se tenha a possibilidade de continuar
com um trabalho dessa natureza e que trouxe tanta satisfação aos
docentes envolvidos.
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VII. ANEXOS

7.1. Questionário aplicado ao professor

UNI VERSI DADE DO ESTADO DA BAHI A – UNEB
Pró-Reitoria de Pesquisa e Ensino de Pós-Graduação - PPG
Departamento de Educação – DEDC/CAMPUS I
Programa de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade – PPGEDUC
Orientadora: Prof.ª Dr.ª Maria Olívia de Matos Oliveira/ Orientanda: Vilma Barreto
Prezado professor,
Este questionário, como uma das partes elementares de uma pesquisa, sendo meio
preliminar para o conhecimento do perfil dos sujeitos envolvidos no processo de investigação e,
como um dos norteadores de caminhos a serem percorridos, vem favorecer a realização de
uma pesquisa que tem o objetivo de descrever, a partir do hipertexto como processo de
leitura e escritura eletrônica, os desafios e possibilidades desse recurso –
potencializado pelas TIC – utilizado na tela do computador em rede pelo professor numa
perspectiva de letramento digital, embasada em pesquisadores e estudiosos no assunto.
Para tanto, conta com seu irrestrito apoio e participação, no que concerne iniciar
respondendo às questões abaixo elencadas. Vale ressaltar que não é necessário identificar o
seu nome.
QUESTIONÁRIO
I – Identificação
Nome (opcional)_______________________________________________________________
Disciplina que leciona: __________________________________________________________
Série do Ensino Médio _________________________________________________________
Idade: ( ) 20-25 ( ) 26-35 ( ) 36-45 ( )
46-55 ( ) + 55
Tempo de exercício no ensino ______(ANOS)
Sexo: F ( ) M ( )
II – Selecione a última titulação que você possui:
( ) Licenciatura ( ) Especialização ( )
Curso Normal ( ) Bacharelado ( ) Mestrado ( )Outro
Outra modalidade de formação:________________________________________________
Para um resultado preciso da pesquisa, responda as questões abaixo:
III – O professor e as Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC)
1. Familiaridade com o computador e ambiente digital
1.1 – Você tem acesso a computador conectado à internet?
( ) Sim ( ) Não
1.2 – Você faz uso da Internet?
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( ) Sim ( ) Não
1.3 – Onde você mais usa o computador e Internet na sua vida diária?
( ) em casa
( ) na escola onde trabalha
( ) lan houses
( ) outro. Especifique: _____________________________________
1.4 – Com que finalidade? Marque as opções que mais se adéquam ao seu uso.
( ) Entretenimento
( ) Pesquisas Escolares
( ) Atualizar ou obter informações
( ) Comunicação com familiares, amigos, contatos profissionais.
( ) Digitação de textos
( ) Trabalho
( ) Outro. Especifique ______________________________________
1.5 – Quantas horas você gasta acessando a Internet?
( ) – de 1 hora por semana ( ) 5 a 6 horas por semana
( ) 1 a 2 horas por semana ( ) 8 a 10 horas por semana
( ) 2 a 4 horas por semana ( ) + de 10 horas por semana
2 – Computador na escola
2.1 – Qual a importância para você do computador na escola, em especial para a sua prática
docente?
( ) muito ( ) pouco ( ) nenhuma ( ) não sei
2.2 – Você possui alguma formação, teórica ou prática, para o uso de ambiente digital em sua
prática docente?
( ) Sim ( ) Não
2.3 – Em caso positivo na resposta do item anterior, onde obteve essa formação:
( ) Escola onde trabalha
( ) Curso específico online
( ) Curso em escola de informática
( ) Universidade
( ) Congressos, encontros, seminários
( ) Outro. Especifique __________________________________________________________
2.4 – Você prepara o material que utiliza com os seus alunos para trabalhar no laboratório de
informática disponível em sua escola?
( ) Sim ( ) Não
2.5 – Caso sua resposta ao item anterior seja positiva, dentre as fontes que utiliza para
preparar suas atividades, que meios eletrônicos você usa nessa tarefa? Numere em ordem
CRESCENTE de frequência pelo menos cinco dos itens abaixo:
( ) Sites culturais ( ) E-mails
( ) Sites de curiosidades ( ) Chats
( ) Textos autênticos ( ) Jogos educacionais
( ) Imagens ( ) Outro. Qual? ____________________________________________________
2.6 – Que tipos de atividades você trabalha no processo de ensino/aprendizagem em sua
prática docente por meio digital?
( ) Compreensão oral
( ) Conversação
( ) Leitura
( ) Produção escrita
( ) Outro. Qual? ______________________________________________________________
3 – Experiências com hipertexto eletrônico
Hoje, o ato de ler e escrever ganhou novas dimensões com a inclusão digital nas sociedades
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atuais tendo o hipertexto como uma das mídias mais utilizadas quando se trata da prática de
leitura. Partindo desse princípio, responda:
3.1 – O que você entende por hipertexto?

3.2 - Você utiliza o hipertexto como atividade de compreensão leitora com seus alunos?
( ) Sim ( ) Não
3.3 – Caso sua resposta seja positiva, que tipo de texto trabalha com os seus alunos?
( ) autênticos ( ) adaptados ( ) de sua própria autoria
3.4 – Quanto ao desenvolvimento da habilidade de leitura, que tipos de atividades utilizam no
computador?
Assinale mais de uma resposta se necessário.
( ) exercícios de compreensão textual
( ) e-mails
( ) chats
( ) blogs
( ) trabalhos de pesquisa
( ) outro. Especifique__________________________________________________________
3.5 – Em sua opinião, que vantagens ou desvantagens o hipertexto é capaz de trazer para a
formação dos alunos?
Aponte pelo menos duas de cada.
VANTAGENS
DESVANTAGENS
____________________________________ ___________________________________
____________________________________ ___________________________________
3.6 – Aponte as dificuldades que você sente ao trabalhar com hipertexto com seus alunos.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
3.7 – Em sua opinião, o que pode ser feito para amenizar tais dificuldades para que o uso da
hiperleitura cumpra seus propósitos e se solidifique como instrumento efetivo na formação do
aluno?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Sua participação em nossa pesquisa é a bússola para juntos desbravarmos novos caminhos!
Agradecemos a sua participação.
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7.2. Questionário aplicado ao aluno

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHI A – UNEB
Pró-Reitoria de Pesquisa e Ensino de Pós-Graduação - PPG
Departamento de Educação – DEDC/CAMPUS I
Programa de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade – PPGEDUC
Orientadora: Prof.ª Dr.ª Maria Olívia de Matos Oliveira/ Orientanda: Vilma Barreto

Querido (a) aluno (a),
Este questionário, como meio preliminar para o conhecimento do perfil dos
sujeitos envolvidos no processo de construção de conhecimento, objetiva
apontar caminhos que possam favorecer o desenvolvimento de aprendizagem
significativa e mais prazerosa, para tanto, conta com seu irrestrito apoio e
participação, no que concerne iniciar respondendo às questões abaixo
elencadas. Vale ressaltar que não é necessário identificar o seu nome.

QUESTIONÁRIO

I – Identificação

ESCOLA...
Série do Ensino Médio........................
Idade:..........................
Sexo: F ( ) M ( )
Para um resultado preciso, responda às questões abaixo:
II – O aluno e as Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC)
1. Familiaridade com o computador e ambiente digital
1.1 – Você tem acesso a computador conectado à internet?
( ) Sim ( ) Não
1.2 – Você faz uso da Internet?
( ) Sim ( ) Não
1.3 – Onde você mais usa o computador e Internet na sua vida diária?
( ) em casa
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( ) na escola onde trabalha
( ) lan houses
( ) outro. Especifique: _____________________________________

1.4 – Com que finalidade? Marque as opções que mais se adéquam ao seu
uso.
( ) Entretenimento
( ) Pesquisas Escolares
( ) Atualizar ou obter informações
( ) Comunicação com familiares, amigos, contatos profissionais
( ) Digitação de textos
( ) Trabalho
( ) Outro. Especifique ______________________________________

1.5 – Quantas horas você gasta acessando a Internet?
( ) – de 1 hora por semana ( ) 5 a 6 horas por semana
( ) 1 a 2 horas por semana ( ) 8 a 10 horas por semana
( ) 2 a 4 horas por semana ( ) + de 10 horas por semana
1.6 - Tem e-mail?

SIM OU NÃO
1.7 - Sente-se preparado para utilizar a internet fora do local onde normalmente
usa o computador?
SIM( ) NÃO ( )
1.8 - Por favor, indique os programas de computador e da internet com os
quais tem experiência (Assinale todas as opções que se aplicam).
Processador de texto:
Editor gráfico/ software de tratamento de imagem:
Software de pesquisa na internet:
Correio eletrônico:
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Programa de edição de páginas Web:
Câmaras digitais:
Scanners de gráficos ou texto:
1.9 - No espaço apropriado explicite quais os programas concretos que mais
utiliza:
-----------------------------------------------------------------------------1.10 - Em geral, como classifica o seu nível em termos de domínio dos
computadores (Assinale apenas uma opção):
Muito fluente. ( ) Bom utilizador. ( ) Pouco experiente, mas a aprender.
Principiante. ( )
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