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RESUMO

Na área da educação, a inovação dos materiais didáticos e a demanda da sociedade exigem do professor repensar o ensino de Língua Portuguesa frente às exigências da

sociedade contemporânea para incluir o hipertexto – texto virtual.  Por isso esta pesquisa é de suma importância, pois tem como objetivo compreender como o processamento

hipertextual está sendo contemplado pelo material didático digital de Língua Portuguesa na educação básica como objeto de ensino-aprendizagem. Acreditamos que esta

pesquisa possa fomentar discussões no campo de estudos da Linguística Aplicada no que tange as especificidades de ensino do hipertexto, principalmente no que se refere às

novas práticas de ensino de leitura e de escrita em contexto digital. Tendo em vista que a aprendizagem do hipertexto oferece mais desafios e exige do professor preparo e

conhecimento do hipertexto, levantamos as seguintes questões: Como o ensino de Língua Portuguesa vem incorporando em seu fazer pedagógico o hipertexto? Quais

metodologias têm sido utilizadas para ensinar os novos modos de ler e de escrever em ambiente digital? Essas metodologias de ensino-aprendizagem contribuem para formar

usuários competentes de hipertextos em circulação nos mais diferentes espaços sociais da Web 2.0? O estudo proposto baseia-se nas considerações sobre o hipertexto e o novo

espaço de escrita digital (MARCUSCHI, 2000; 2005), as novas formas de ler o hipertexto (XAVIER, 2005; MANGILI, 2011), o mapeamento e a produção de sentidos gerada pelos

links (CAVALCANTE, 2005; GOMES, 2011). A pesquisa de cunho exploratório sob a abordagem qualitativa tomou como procedimento metodológico a identificação e a análise de

atividades de ensino do hipertexto apresentadas em 3 (três)  livros didáticos digitais e em 12 (doze) Planos de Ensino disponíveis no Portal do Professor, do 6º ao 9º ano.

Partimos do pressuposto que esses materiais consideram o hipertexto como objeto de ensino que requer o conhecimento não só da escrita alfabética, das regras e normas da

Língua Portuguesa, mas também o saber relativo ao funcionamento do hipertexto tais como a linguagem multimodal, o manuseio de links e janelas, a recategorização da autoria,

a leitura não-linear, a construção da coerência e coesão; bem como a implicação desses fatores nos modos de ler e de produzir no ambiente virtual.  Os resultados parciais

demonstraram que, embora esses materiais didáticos digitais incorporem a multimídia e disponibilizem atividades com som, imagem, animação e links, eles ainda se configuram

sob a lógica de ensino do texto e da cultura impressa, uma vez que os links têm que ser lidos na íntegra e muitas vezes de forma sequencial, o sentido não é configurado a partir

da multimodalidade, não há exploração da coerência e da coesão típicas do hipertexto. Nessa avaliação parcial, consideramos que o material didático digital analisado pouco

contribui com o aprimoramento linguístico e sociocultural do sujeito para que ele atue nas mais variadas situações comunicativas presentes no ambiente virtual. Esperamos que

os resultados finais dessa pesquisa colaborem para que os materiais didáticos digitais de Língua Portuguesa incorporem devidamente as particularidades do hipertexto e os

novos modos de ler e de escrever na tela.
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