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Hipertexto: uma mudança de paradigma na 
construção do Material Didático Mediacional
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Resumo: O presente trabalho visa demonstrar que, com a evolução em todas as 
esferas da sociedade, especialmente, no contexto tecnológico, surge a figura de 
um leitor imersivo que já não se adapta à estrutura de leitura linear convencional, 
buscando maior dinamismo, interatividade e autonomia na construção de seu 
conhecimento. Esta mudança pode afetar diretamente o processo de produção 
de material didático, especialmente na Educação a Distância. O grande desafio 
é atender aos diversos perfis de leitores da atualidade, mediante a utilização 
de conteúdos preexistentes apresentados como modelos alternativos, inclusive 
o hipertexto. Contudo, não se trata de mera transposição de conteúdos de um 
formato para outro, mas de um trabalho cuidadoso de transposição didática que 
atente ao perfil dos novos leitores, bem como aos paradigmas de um conteúdo 
com links de navegação. 
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Hypertext: a paradigm change on the 
development of a Mediatic Didactic Material 

Raquel Baptista Meneses FRATA

Abstract: The present article aims to demonstrate that, with the evolution in 
all areas of society, especially, in the technological context, comes the idea 
of an immersive reader, who is not able to adapt to a conventional linear 
reading structure, aiming at more dynamism, interactivity and autonomy in the 
construction of his knowledge. This change can directly affect the production 
process of didactic material, especially in Distance Learning. The biggest 
challenge is meeting the different current reading profiles, combining preexisting 
content presented as alternative models, including hypertext. However, this is not 
a mere transposition of content from one format to another, but a conscientious 
work of didactic transposition that identifies the profile of its readership, as well 
as the paradigms of content with an intuitive navigation structure.
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1. INTRODUÇÃO 

O presente trabalho analisa a possibilidade de construção de 
Material Didático Mediacional por meio da transposição didática 
para um modelo hipertextual, devido à emergência de um novo per-
fil de leitor imersivo, da atualidade digital, que anseia por novas 
formas de conduzir a construção de seu conhecimento.

A evolução da sociedade provoca grandes e constantes mudan-
ças, especialmente no contexto tecnológico, e todo esse movimento 
tem influenciado o contexto educacional. Com isso, a presença das 
tecnologias digitais ultrapassou o âmbito pessoal e profissional do 
indivíduo, alcançando os processos de ensino-aprendizagem. 

No Brasil, é possível notar que a Educação a Distância cresce 
e se consolida cada dia mais, devido à busca dos indivíduos pela 
oportunidade de ingresso no Ensino Superior e de conquistar uma 
qualificação, não só profissional para o mercado de trabalho, mas 
também pessoal, para a vida.

O Material Didático Mediacional, como recurso facilitador 
de aprendizagem, tem sido decisivo nessa conquista dos alunos. E a 
evolução do contexto social, político e, especialmente, tecnológico 
ocasiona a evolução também da construção do saber. Surge, então, 
um novo perfil de leitor – o imersivo – que de certa forma rejeita a 
chamada “leitura convencional” e anseia por novas formas de con-
duzir a construção de seu conhecimento. 

Diante disso, é necessário que façamos algumas reflexões de-
safiadoras: com o surgimento desse novo perfil de leitor, mais di-
nâmico, que tem sede de construir seus caminhos no conhecimento 
e que parece não se adaptar mais ao modelo de leitura tradicional, 
e considerando também a diversidade das formas e perfis de leitura 
na atualidade, seria possível construir um material didático media-
cional hipertextual sem fazer a transposição didática dos conteúdos 
preexistentes? Qual seria a melhor forma de organizar esses conte-
údos em um modelo que se adapte a essas necessidades atuais? O 
que é Transposição Didática para um modelo hipertextual e qual 
sua importância? Na medida do possível, essas questões serão res-
pondidas ao longo deste breve estudo.
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Este trabalho foi realizado a partir de uma revisão bibliográ-
fica, como resultado da investigação de artigos, livros, entre outros, 
a respeito da Transposição Didática para um modelo hipertextual, 
estudando-se a possibilidade de um novo modelo de construção do 
Material Didático Mediacional para atender às novas formas de lei-
tura e aos diversos perfis de leitores inseridos no contexto tecnoló-
gico atual.

Para tanto, como embasamento teórico deste estudo, têm-
-se como referências Silva (2009), Ramos (2006), Kenski (1998) 
e Alves (2013) que, de modo geral, propõem um novo modelo de 
construção de conteúdos instrucionais que aproveite os conteúdos 
preexistentes, unindo o antigo e o novo, sem descuidar da inten-
cionalidade pedagógica, respeitando os indicadores de qualidade 
apontados pelo MEC (2007) e seguindo os princípios de Pierre 
Lévy (1997) para o Hipertexto. Que modelo seria esse? 

2. UM NOVO PERFIL DE LEITOR DEMANDA UM 
NOVO MODELO DE MATERIAL

O momento atual, marcado pelo desenvolvimento tecnológi-
co digital, produz o que se chama “invisibilidade das tecnologias” 
(MCLUHAN, 1974 apud SILVA, 2009, p. 9), que é a incorporação 
dessas tecnologias na vida da sociedade pós-moderna, e à medida 
que vão se inovando os processos, as pessoas tendem a não mais 
considerá-las como tecnologias, superando este conceito em suas 
práticas cotidianas. Os reflexos dessa incorporação também podem 
ser vistos na educação, que segue a mesma lógica. 

Com isso, os modelos acabam acompanhando a evolução so-
cial, atentos à crescente demanda de alunos cujas novas perspec-
tivas estão alinhadas com essa nova realidade, conforme afirma o 
mesmo autor: 

Situamo-nos frente a um grande desafio, à medida que 
os modelos de ensino tradicionais não têm consegui-
do atender, em muitos casos, às necessidades crescentes 
observadas no mundo do trabalho, que reflete com mais 
dinamismo as mudanças ocorridas no seio da sociedade. 
A tecnologia, portanto, não pode estar dissociada da edu-
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cação, pois é parte integrante do processo educativo, não 
devendo, por pressuposto, ser observada isoladamente, so-
bretudo nas relações comunicacionais (SILVA, 2009, p. 8). 

Diante dessa constatação, observa-se o surgimento de um 
novo perfil de aluno, que, inserido neste contexto, manifesta “[...]
em suas práticas de escrita as novas formas de linguagem que emer-
gem das diferentes práticas sociais e, sobretudo, em suas múltiplas 
formas de leitura” (SILVA, 2009, p. 29). 

Então, aquela velha forma de ler, linear e estática, dá lugar 
a uma nova perspectiva de leitura, mais dinâmica, autônoma, que 
anseia poder delinear os caminhos para a construção do conheci-
mento, permitindo ao leitor ser um coautor de sua aprendizagem.

Para Ramos (2006, p. 21), trata-se da:
[...] emergência de um novo leitor [...] que, em certa me-
dida, rejeita a linearidade e que, amparado pelos modelos 
propostos e disseminados na sociedade da informação, e 
tirando proveito do potencial das tecnologias digitais, so-
bretudo das redes computacionais, se posiciona como par-
te imprescindível no processo de construção do fenômeno 
comunicativo.

Nesse mesmo viés, é possível verificar que essa formação de 
novos leitores pede um modelo de construção de Material Didático 
Mediacional que se atente a essa leitura mais dinâmica, interativa e 
estruturada, conferindo ao leitor, assim, maior autonomia na esco-
lha dos rumos de seu processo de ensino-aprendizagem. 

Sobre essa demanda, Silva (2009, p. 22) afirma:
Essa sede por novos encaminhamentos pode suscitar, por-
tanto, a necessidade de um novo modo de produção e difu-
são do conhecimento ou, em outra perspectiva, na transpo-
sição de conteúdos para uma forma que melhor se encaixe 
num contexto social marcado pelo desencaixe dos indiví-
duos das noções de tempo e espaço, e pela rejeição aos 
modelos pré-concebidos, estáticos, lineares e absolutos. 

Em que consiste, então, este “novo modo de produção e difu-
são do conhecimento”? Basta que apenas seja feita a transposição 
dos conteúdos de um local para outro, sem que haja uma preocupa-
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ção com a forma como isso será oferecido ao aluno, sem rigor, sem 
uma metodologia?

Aqui já se torna possível vislumbrar a lógica da Transposição 
Didática para um modelo hipertextual, sobre a qual falaremos mais 
adiante neste estudo. Mas, antes, é necessário elucidar os conceitos 
de Transposição Didática e de Hipertexto e suas implicações.

3. TRANSPOSIÇÃO DIDÁTICA 

Ao falarmos sobre a Transposição Didática, cabe citar a defi-
nição deste conceito segundo Ramos:

A transposição didática, que tem em Yves Chevallard 
sua principal referência, comporta uma análise minucio-
sa das diferentes etapas de construção de uma disciplina, 
revelando as modificações sofridas nos círculos de pensa-
mento intermediários entre a pesquisa e o ensino, ou, nas 
palavras de Chevallard, entre o “saber sábio” e o “saber 
ensinado”.

De acordo com os pressupostos da teoria, o “saber sábio” 
ou conhecimento científico deve sofrer deformações para 
se ajustar e se tornar apto a ser introduzido nos programas 
escolares. Essa deformação, entretanto, deve ser baseada 
em quatro constantes que, segundo Chevallard represen-
tam, num primeiro momento, o desencaixe das instâncias 
originais de instituição do saber, ruptura histórica denomi-
nada desincretização. Em segundo lugar está a supressão 
de todo e qualquer caráter de identificação e reconheci-
mento pessoais também chamado despersonalização. Em 
terceiro lugar está a capacidade de tornar o saber progra-
mável e divisível, com vistas à integração da dinâmica do 
ensino formal, que pode ser chamado de programabilidade 
da aquisição do poder. Em quarto e último lugar está a 
definição explícita – em termos de compreensão e exten-
são – do saber a ser transmitido bem como o controle da 
aquisição deste (CHEVALLARD, 2005 apud RAMOS, 
2006, p. 106). 

Em resumo, a Transposição Didática consiste na transforma-
ção do saber sábio (aquele que está constituído em uma linguagem 
científica, acadêmica, de difícil compreensão) para o saber ensina-
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do (pedagógico, escolar, acessível ao entendimento do aluno). É 
importante ressaltar que essa transposição não é mero “reposicio-
namento” do conteúdo de um formato para outro, mas uma trans-
formação feita por meio de tratamento pedagógico desse conteúdo, 
conferindo-lhe um caráter didático, dialógico e mediacional, que 
permita ao aluno a compreensão do que está sendo ensinado.

Nesse sentido, continua, ainda, o mesmo autor:
A transposição de conteúdos dispostos em estruturas 
convencionais no âmbito da educação para suportes com-
putacionais multimodais não deve se fixar somente nas 
questões formais que resultem num melhor tratamento dos 
fluxos e organização das informações; deve, antes disso, 
considerar a utilização de abordagens que percebam o 
aprendente enquanto indivíduo histórico-cultural, dotado 
de múltiplas identidades, ator de relações sociais diversas 
e que se posiciona como sendo parte de um todo absoluta-
mente heterogêneo, plural (RAMOS, 2006, p. 20).

A partir dessa afirmação, é possível deduzir que essa Trans-
posição Didática deve considerar o perfil de um aluno contextua-
lizado sócio-política e culturalmente, e também tecnologicamente, 
com uma identidade definida por esses contextos; portanto, um 
indivíduo pós-moderno. Mas também não se deve negligenciar a 
pluralidade de perfis de alunos incluídos no que o autor chama de 
um “todo heterogêneo”, especialmente ao analisarmos as questões 
socioculturais divergentes no Brasil. 

Além disso, segundo Silva (2009), é necessário aliar à susten-
tabilidade das informações a garantia ao aluno do que lhe é perti-
nente, de maneira clara, simples e direta, aumentando o dinamismo 
e a interatividade entre os alunos e unificando os diversos mecanis-
mos tecnológicos no auxílio do ensino-aprendizagem de modo co-
laborativo. Considerando essas recomendações, tanto Silva (2009) 
quanto Ramos (2006) veem na lógica hipertextual o caminho mais 
indicado para unificar as diversidades e permitir a autonomia do 
aluno na construção de seu conhecimento. 
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4. HIPERTEXTO: CONCEITO E ESTRUTURAÇÃO 

O que é o hipertexto? De modo resumido, o Hipertexto é um 
modelo de organização textual em que as informações são dispos-
tas em conjuntos ou blocos de informações, partindo de um texto-
-base para ramificações em outros blocos, que não detém uma se-
quencialidade de leitura, permitindo a escolha dos caminhos que se 
quer seguir na construção do conhecimento.

Para Silva (2009, p. 29), a articulação desses conteúdos “[...]  
é feita por meio de hiperlinks, ou apenas links, que são dispositi-
vos técnico-informáticos que permitem dinamicamente os desloca-
mentos entre as páginas ancoradas no texto principal”. Além disso, 
esses “hiperlinks permitem também a realização de remissões que 
potencializam ao leitor o acesso a outros hipertextos, mesmo que 
não diretamente relacionados” (SILVA, 2009, p. 29). Para o autor, 
ainda, o hipertexto deve ser articulado rizomaticamente, respei-
tando a diversidade de perfis particulares de leitura (SILVA, 2009,  
p. 3). 

Aqui, é necessário fazer uma breve digressão, para compre-
ender melhor o conceito de “articulação rizomática dos conteúdos”. 
Segundo Kenski (DELEUZE; GUATTARI, 1995 apud KENSKI, 
1998, p. 65-66): 

A metáfora de Deleuze e Guattari para o atual estágio do 
conhecimento humano — em que a difusão da multiplici-
dade de conhecimentos intercambiáveis prolifera através 
das novas tecnologias de comunicação, sobretudo nas re-
des — é a de compreensão da “imagem do mundo”, sob a 
forma de rizoma. Os rizomas, espécies de hastes ou caules 
subterrâneos, diferenciam-se dos demais tipos de raízes 
pois têm formas muito diversas. 

[...] O conhecimento rizomático teria como características 
os princípios de conexão e de heterogeneidade. 

[...] Compreender, portanto, a aquisição do conhecimento 
através da metáfora do rizoma é entender que as ciências, 
assim como as memórias, conjugam fluxos desterritoria-
lizados. Ou seja, não se limitam e funcionam apenas em 
“territórios” determinados, em estruturas arborescentes e 
hierárquicas. Ao contrário, mesmo nas tentativas de fixar 
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limites seguindo círculos de convergência, novos pontos 
se estabelecem dentro e fora desses círculos. Conexões são 
instituídas em múltiplas outras direções. Como ocorre nas 
interações com as imagens e textos digitais apresentados 
nas redes, onde tudo é possível

E, para complementar esta explicação e arrematar o conceito 
de rizoma, Silva, ao mencionar os mesmos teóricos defendidos por 
Kenski, define as características de um rizoma com base em alguns 
princípios:

1º e 2º - Princípios de conexão e de heterogeneidade: qual-
quer ponto de um rizoma pode ser conectado a qualquer 
outro e deve sê-lo. É muito diferente da árvore ou da raiz 
que fixam um ponto, uma ordem.

3º - Princípio de multiplicidade: as multiplicidades são ri-
zomáticas e denunciam as pseudomultiplicidades arbores-
centes. [...] Uma multiplicidade não tem nem sujeito nem 
objeto, mas somente determinação, grandezas, dimensões 
que não podem crescer sem que mude de natureza (as leis 
de combinação crescem então como multiplicidades).

4º - Princípio de ruptura a-significante: contra os cortes 
demasiado significantes que separam as estruturas, ou que 
atravessam uma estrutura. Um rizoma pode ser rompido, 
quebrado em um lugar qualquer e também retoma segundo 
uma ou outra de suas linhas. [...] Estas linhas não param 
de se remeter umas às outras. É por isto que não se pode 
contar com um dualismo ou uma dicotomia, nem mesmo 
sob a forma rudimentar do bom e do mau.

5º e 6º - Princípio da cartografia e de decalcomania: um 
rizoma não pode ser justificado por nenhum modelo estru-
tural ou gerativo. Ele é estranho a qualquer idéia de eixo 
genético ou de estrutura formada. [...] Do eixo genético ou 
da estrutura profunda, dizemos que eles são antes de tudo 
princípios de decalque, reproduzíveis ao infinito (SILVA, 
2006, p. 138 apud SILVA, 2009, p. 55).

Feitas essas considerações, passemos a uma breve análise da 
estrutura hipertextual proposta por Silva (2009), o qual desenvol-
veu um estudo em uma Instituição de Ensino Superior com alguns 
leitores, em diferentes graus de familiarização com as ferramentas 
tecnológicas da informação e comunicação, a fim de analisar sua 
recepção ao formato de um conteúdo hipertextual. 
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Destaca-se que, neste momento, importa analisar a sistemati-
zação da proposta de Silva (2009), que tem métodos bem definidos 
e baseados em um referencial teórico para a elaboração de um hi-
pertexto.

Referido estudo foi realizado com base nos princípios de Pier-
re Lévy em As tecnologias da Inteligência (1997) para o hipertexto, 
quais sejam: princípio da metamorfose, princípio da heterogeneida-
de, princípio da multiplicidade e de encaixe de escalas, princípio da 
exterioridade, princípio da topologia e o princípio de mobilidade 
dos centros. Além disso, o autor considerou a abordagem de Koch 
(2006 apud SILVA, 2009) sobre as funções dos hiperlinks na cons-
trução do hipertexto, a qual veremos a seguir. 

Silva (2009) propõe que a estruturação do hipertexto seja fei-
ta a partir de um texto-base ao qual ele chama de texto nuclear. Esta 
complexidade deve:

[...] permitir a articulação de diferentes produções midi-
áticas (texto, imagem e audiovisual) em uma mesma es-
trutura. [...] um índex. O alicerce de desenvolvimento do 
modelo encontra-se amparado no referencial teórico, em 
especial nos indicativos sobre a organização do hipertexto, 
sob a forma de apresentação de informações, através de 
uma “rede de nós interconectados por links que pode ser 
navegada livremente pelo leitor de um modo não-linear”. 
(SILVA, 2009, p. 13-14, grifos do autor). 

Do texto-base, deve ser construída essa rede de nós que per-
mita a navegação livre do aluno, de modo não linear, oportunizan-
do a sua liberdade na escolha dos caminhos para a construção de 
seu conhecimento. Esses links devem ser distribuídos em camadas, 
de maneira sistêmica, com funções previamente determinadas, de 
modo que sejam independentes, porém relacionados ao texto-base. 
Essas funções são específicas e têm uma finalidade dentro do texto. 
São elas:

Função cognitiva – os links de função cognitiva têm a fina-
lidade de explicar conceitos necessários à compreensão do texto 
nuclear. Eles devem despertar no leitor a vontade de percorrer os 
caminhos indicados (KOCH, 2006 apud SILVA, 2009). 
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Função coesiva – os links de função coesiva devem contem-
plar significações coerentes e compatíveis com a perspectiva do 
hipertexto (SILVA, 2009). 

Função dêitica – os links de função dêitica funcionam como 
“focalizadores de atenção”, apontando para um lugar digital con-
creto e acessível a qualquer momento. Eles devem contribuir para 
o alcance dos objetivos traçados pelo leitor por meio de sua leitura 
(KOCH, 2006, p. 65 apud SILVA, 2009, p. 60). 

A estruturação de um hipertexto proposta por Silva (2009) 
não contempla uma ordem exata de disposição dos hiperlinks, po-
rém, eles devem:

[...] estar eficazmente interconectados por meio de um tema 
central, [pois] serão “os grandes operadores da continuida-
de de sentidos e da progressão referencial no hipertexto, 
desde que o leitor seja capaz de seguir, de forma coerente 
com o projeto e os objetivos da leitura, intencionalmente 
indiciado por seu produtor” (KOCH, 2006 apud SILVA, 
2009, p. 59, grifos do autor). 

Esta proposta de construção de hipertexto, aliada ao concei-
to de Transposição Didática presente no estudo de Ramos (2006), 
permite que possamos avaliar, agora com mais clareza, que só é 
possível a construção de um Material Didático Mediacional Hiper-
textual (MDM) por meio da Transposição Didática dos conteúdos.

Com o surgimento de um novo perfil de leitor, mais dinâmi-
co, que tem sede de construir seus caminhos na busca pelo conheci-
mento e que não se adapta ao modelo de leitura linear tradicional, e 
considerando, ainda, a diversidade das formas e perfis de leitura na 
atualidade, este modelo de MDM pode atender plenamente a esta 
demanda, respeitando as múltiplas formas de leitura, unificando a 
diversidade de atividades que requerem ferramentas independentes 
e diferentes para serem realizadas. Porém, para que tudo isso seja 
realidade, é necessário que haja uma mudança de paradigma para a 
construção deste MDM.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Novas formas de escrita e leitura, ou seja, de comunicação, 
pedem uma nova forma de construção do conhecimento. Mas isso 
não significa que o novo deva excluir o antigo. E a Educação a 
Distância é influenciada por essas mudanças sociais, razão pela 
qual precisa se inovar para acompanhar a evolução da sociedade e 
minimizar os impactos disso. Mais uma vez, ressaltamos que não 
se deve negligenciar os diversos contextos sociais em que o aluno 
está inserido. 

De acordo com o entendimento de Micai (2015, p. 59), com 
o qual concordamos:

Embora o uso das TICs na educação seja relevante, é preci-
so considerar os diversos contextos socioculturais em que 
o aluno se insere. Desse modo, alunos sem acesso à rede 
(internet) são desafios que se apresentam à Educação a Dis-
tância, o que exige uma proposta de inclusão. O material 
didático impresso, por sua peculiaridade de acessibilidade 
e portabilidade, pode ser imprescindível na solução do pro-
blema. Isso demonstra a relevância do material impresso 
e de mídias como CD-ROM, que permitem aos alunos o 
acesso aos conteúdos didáticos instrucionais, respeitando 
os contextos socioculturais diversos. Assim, apresentar 
formas de acessibilidade e portabilidade que atendam a to-
dos é direito do estudante e um dever das instituições que 
fazem uma educação de qualidade e de inclusão.

A proposta da Transposição Didática de MDM para um mo-
delo hipertextual representa mais um grande passo para a Educação 
a Distância, no sentido de atender à demanda da geração de alu-
nos atual, que domina e está inserida nesse contexto tecnológico, 
e abarcar o uso das Novas Tecnologias da Informação e Comuni-
cação, aproveitando e adaptando os conteúdos preexistentes, bem 
como elaborando novos conteúdos.

Porém, cabe ressaltar que somente o acesso do aluno a es-
ses recursos não é o suficiente para garantir que seu processo de 
ensino-aprendizagem se cumpra de maneira satisfatória. Por isso, 
é urgente a necessidade da adoção de uma nova postura pelos pro-
fissionais da educação, que promova essa mudança de paradigma 
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de construção do MDM (MICAI, 2015), pois ela não consiste em 
somente transpor conteúdos de um livro físico para um ambiente 
digital, conforme foi exposto no presente trabalho. A Transposição 
Didática de MDM como modelo hipertextual resulta em algo muito 
maior do que isso.

Ela é capaz de promover a inclusão social, pois pode contem-
plar as múltiplas formas de leitura e os perfis de leitores do contex-
to sociopolítico e tecnológico atual. Além disso, possibilita que o 
papel de recurso facilitador no processo de ensino-aprendizagem 
do aluno se cumpra, permitindo que ele tenha autonomia na cons-
trução de seu conhecimento, agindo como um coautor desses con-
teúdos, à medida que é capaz de escolher os rumos de sua leitura.
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