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Resumo: O objetivo deste artigo é apontar algumas mudanças pedagógicas 
e lingüísticas que podem ocorrer no processo de ensino/aprendizagem no con-
texto digital. A compreensão mais clara da natureza dessas questões nos ajudará 
embasar propostas que visam a explorar com maior êxito os recursos tecnológicos 
em nossa prática pedagógica.
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abstRaCt: The purpose of  this article is to point out some pedagogical and 
linguistic changes that may occur in the teaching and learning process in a digital 
context. To understand in depth the nature of  these changes will help us to explore 
successfully the digital resources in our pedagogical practice.
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IntRodução
 Nos anos recentes, as modernas tecnologias 

digitais possibilitaram o surgimento de novos meios 
para apresentar informações na área educacional, como 
o hipertexto1  ou a hipermídia2 . Esses novos recursos 
tecnológicos podem introduzir mudanças lingüísticas 
e pedagógicas significativas no ensino, pois afetam 
não somente a construção de materiais para uso on-
line, mas, também, a prática pedagógica do professor e 
as atividades didáticas oferecidas aos alunos no meio 
virtual. Entender em mais profundidade a natureza 
dessas mudanças torna-se relevante principalmente ao 
docente interessado em adequar-se ao novo contexto 
tecnológico, e que visa  a oferecer a seus alunos os 
benefícios proporcionados pelo ambiente virtual.

mudanças PedagógICas
A mediação tecnológica no ensino oferece um 

potencial para (1) novas interações pedagógicas, (2) 
aumento na quantidade de informações e acesso mais 
rápido, (3) percursos flexíveis de leitura, e (4) centra-
lidade do usuário.

(1) Novas interações pedagógicas. Através do rico 
contexto de informações e recursos tecnológicos, o 
ensino via computador favorece tanto a aprendiza-
gem independente e o pensamento reflexivo, quanto 
a aprendizagem colaborativa entre os participantes na 
construção do conhecimento (Braga, 2004). No estudo 
independente, o aluno passa a fazer uso de novos ma-
teriais como hipertexto ou hipermídia, que viabilizam 
informações em diversas modalidades (verbal, visual, 
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sonora etc.). Além disso, ele tem acesso a um maior 
volume de dados, os quais lhe permitem estabelecer 
relações e contrastes entre eles, favorecendo, con-
seqüentemente, o desenvolvimento do pensamento 
reflexivo. Por sua vez, como aponta Braga (2004), o 
ambiente digital beneficia também a aprendizagem 
colaborativa, pois as rápidas comunicações escritas sín-
cronas (simultâneas) ou assíncronas (não simultâneas)3  
desse meio facilitam uma maior proximidade social 
entre professor e alunos, ou alunos entre si, o que pode 
resultar em uma participação mais ativa de todos. Pro-
blemas encontrados anteriormente na aula presencial, 
como por exemplo, postura autoritária e centralizadora 
do professor, restrição nos turnos de fala, conversas 
paralelas, participação reduzida do aluno tímido etc., 
são, muitas vezes, minimizados no meio digital devido 
às características desse contexto4 .

(2) Aumento na quantidade de informações e acesso mais 
rápido. Na era tecnológica, criou-se una nova forma de 
se organizar informações: o banco de dados digitais. 
Esse banco de dados é uma coleção estruturada de 
informações organizadas para facilitar o acesso rápido 
e a pesquisa no ambiente virtual (Manovich, 2001). 
Milhões de registros, sejam verbais, visuais, sonoros 
etc., podem ser facilmente acessados pela rede digital, 
selecionados e utilizados para a construção de conhe-
cimento. A produção dessas informações digitais é 
realizada de forma inclusiva, e não exclusiva como a 
do material impresso. Ou seja, todos os dados conside-
rados interessantes e importantes podem ser incluídos 
no arquivo eletrônico, pois não sofrem restrições que se 
aplicam ao material impresso, como por exemplo, cus-
tos de reprodução, número de páginas pré-estabelecido, 
limite de informações etc. (BurBules, 2000; Braga, 
2004). Como conseqüência, no ensino mediado pelo 
computador há uma mudança quantitativa e qualitati-
va de materiais disponíveis para a aprendizagem, que 
oferece mais opções de escolhas tanto para realizar 
atividades on-line como para a construção de materiais 
didáticos digitais.

(3) Percursos flexíveis de leitura. Como a tela do 
computador dificulta a recepção de textos longos, os 
materiais anteriormente organizados de modo linear 
e com seqüência pré-definida (por exemplo, ordem 
das sentenças no parágrafo, os parágrafos no capítulo, 
e os capítulos no livro) tiveram que ser adaptados ao 
meio digital. Como resultado, surgiu um formato de 
apresentação de informações não linear, ou seja, estru-
turas de segmentos de informações visuais, verbais ou 
auditivas interligados entre si através de links eletrônicos. 
Construiu-se, assim, um meio de informação que existe 
apenas no contexto eletrônico – o hipertexto. Segundo 

landow (1997), os links digitais tornam o hipertexto 
multilinear e multiseqüêncial, pois há várias possíveis 
trajetórias através dessa estrutura de links, que permite 
ao leitor percursos flexíveis de leitura.

(4) Centralidade do usuário. Pela sua natureza, o meio 
de informação digital de hipertexto pode promover 
a centralidade do seu usuário, pois é ele que assume 
o controle de escolhas dos percursos de leitura, da 
organização e da construção dos blocos de textos seg-
mentados. Essas escolhas são determinadas através da 
mídia (visual, verbal, sonora) que melhor se ajusta ao 
seu estilo de aprendizagem, e a partir da necessidade 
e objetivo do leitor. A leitura digital possibilita, assim, 
atender aos interesses individuais de cada um. BurBules 
e callister (2000) apontam que o objetivo da leitura 
do hipertexto dependerá dos diferentes tipos de leitores 
que, segundo eles, se dividem em três grupos distin-
tos. Existem os browsers, que representam os leitores 
casuais que “folheam” as páginas do hipertexto e cuja 
navegação entre os links é movida por mera curiosi-
dade. Há os users, que são os leitores que já têm uma 
idéia clara das informações que procuram, e navegam 
na rede com um objetivo específico e definido. E, por 
último, existem os hyperreaders, que são os leitores bem 
informados que não somente lêem cuidadosamente 
as informações das páginas digitais, mas gostam de 
adicionar ao hipertexto lido suas próprias percepções e 
links relacionados àquele tema5 . Independente do tipo 
de leitor que seja a pessoa, o meio eletrônico favorece 
a centralidade do seu usuário.

mudanças lIngüístICas
Dentre as mudanças lingüísticas que os recursos 

digitais promovem no ensino, pode-se mencionar 
duas bastante significativas: (1) a ausência do eixo 
narrativo textual; e (2) a integração de diferentes 
modalidades lingüísticas.

(1)Ausência do eixo narrativo textual. Os segmentos 
de informação do hipertexto ou hipermídia não pos-
suem marcas de coesão textual que estabeleçam cone-
xões entre si em ordem sucessiva e com uma seqüência 
pré-estabelecida, isto é, não existe um eixo narrativo 
ou argumentativo central do texto, diferentemente dos 
parágrafos do texto linear (leMke, 2002; Braga, 2004c). 
Por esta razão, vários autores6  apontam a descentrali-
zação e a ausência de hierarquia entre as unidades de 
textos como algumas das características do hipertexto. 
Cabe, então, ao leitor desempenhar um papel ativo, e 
estabelecer coesão das informações acessadas para a 
construção de um eixo narrativo ou argumentativo que 
possa atribuir significado ao texto lido.

(2)Integração de diferentes modalidades lingüísticas. O 
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suporte digital permite veicular informações no con-
texto digital não somente na forma verbal, mas em 
diversas modalidades lingüísticas, integrando texto, 
imagem, som, vídeo etc. num sistema hipermodal. 
A hipermodalidade une o hipertexto à multimoda-
lidade7  através de links eletrônicos entre unidades de 
informação textuais, sonoras e visuais (leMke, 2002). 
Trabalhar com materiais multimídia no ensino não é 
novo, mas o que muda é a facilidade de disponibilizar 
simultaneamente várias fontes de informações interli-
gadas entre si e que podem ser contrastadas, justapostas 
ou complementadas. De acordo com BurBules (2000), 
essa representação paralela da mesma informação em 
diferentes modalidades tem, por um lado, a vantagem 
de atender aos diferentes estilos de aprendizagem, mas, 
por outro lado, resulta num contexto de ensino multidi-
mensional e complexo. Segundo o autor, esse ambiente 
envolve outros tipos de letramento e competências. Por 
exemplo, ler uma imagem não é o mesmo que ler um 
parágrafo; aprender a navegar com eficiência entre os 
links, para frente e para trás, a fim de extrair informa-
ções dentre as diversas representações de modalidade 
lingüística pode não ser tão simples como parece. Desse 
modo, conforme assevera Braga (2004, p.148), “o texto 
hipermodal, gera uma nova realidade comunicativa que 
ultrapassa as possibilidades interpretativas dos gêneros 
multimodais tradicionai.”.

ConClusão
Integrar as novas tecnologias no ensino deve 

ser um importante objetivo na área educacional. 

As mudanças pedagógicas e lingüísticas viabilizadas 
por esses recursos poderão enriquecer as atividades 
didáticas. É importante ressaltar, contudo, conforme 
aponta Braga (2004, p.162), que “os recursos técnicos 
favorecem mas não garantem as mudanças no processo 
de ensinar e aprender... Não são os recursos tecnoló-
gicos, mas sim o uso que fazemos deles que podem 
promover mudanças em nossas práticas de ensino”.  
Como tal, para um bom resultado na utilização desses 
materiais, é necessário compreendermos melhor esse 
novo meio eletrônico a fim de explorar com sucesso as 
possibilidades que favoreçam o processo pedagógico.

Pela sua complexidade, as mudanças promovidas 
pela evolução tecnológica podem, às vezes, produzir 
apreensão, resistência e mesmo rejeição no professor. 
Nesse caso, é interessante salientar que os novos re-
cursos técnicos não estão em contraposição, mas são 
aliados ao ensino, e o seu uso torna-se cada vez mais 
imperativo face ao crescimento exponencial do con-
texto digital do mundo em que vivemos. Conforme 
assevera Poithier (1998, p.149),

“os homens e as tecnologias não estão em concor-
rência um com o outro, mas devem trabalhar em 
sinergia. É por essa razão que os professores devem 
familiarizar-se e aprender a dominar as ferramentas 
tecnológicas, caso eles não queiram ser dominados 
por elas.”

notas
1 Hipertexto é um meio de informação que existe apenas no 

ambiente digital, e consiste de uma estrutura composta de blocos 
de textos não-lineares e não-seqüênciais conectados entre si através 
de links eletrônicos (snyder, 1998:126-127).

 2 Hipermídia são páginas de informação apresentadas em 
ambiente virtual compostas de textos, imagens fixas ou animadas, 
sons e outros tipos de informações ligadas entre si através de links 
(rouet, 1999:87).

 3 Como exemplos de interação síncrona podem-se mencio-
nar chats, conferência via rede etc, e como exemplos de interação 
assíncrona há lista de discussão, e-mail etc.

 4 Dentre algumas características salientadas por Braga 
(2004:159-161), podem-se mencionar a restrição de recursos extra-
verbais (expressão facial, contato de olhos etc.) e a falta de presença 
física do professor. Tais fatores podem beneficiar o aluno tímido. 
Além disso, na comunicação via rede não se necessita de uma 
organização de turnos de fala dos envolvidos, visto que não há so-
breposição de enunciados no texto escrito, e não existe, tampouco, 

a necessidade de proximidade física dos interlocutores.
 5 Alguns hipertextos são estruturados de modo a permitir 

que o leitor participe como co-autor inserindo novas informações, 
respostas ou links (BurBules e callister, 2000:55).

 6 Para mais detalhes ver snyder (1998:127), BurBules e callis-
ter (2000:62), leMke (2002:300-301) e Braga (2004c:147-148).  

 7 Entende-se por multimodalidade a integração de diferentes 
modos de comunicação (verbal, visual, sonoro etc.).
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