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Resumo: 
Este artigo tem por objetivo apresentar um estudo realizado, à luz da 
informatividade, sobre o desempenho de alunos do ensino médio de uma 
escola pública estadual do Recife, na construção de links em uma home 
Page, a partir de uma atividade de retextualização digital; isto é, da 
transformação da escrita textual para escrita hipertextual. Diante da 
verificação de que os atuais modelos didáticos de ensino da modalidade 
escrita da língua não são suficientes para garantir efetividade a essa 
prática, uma vez que supervalorizam as superestruturas e não ensinam o 
que de fato faz com que um texto seja um texto, a Linguística Textual 
apresentou novos paradigmas como os fatores de textualidade que 
correspondem aos aspectos pragmático, semântico-conceitual e formal da 
língua. A atual dinâmica social de comunicação da sociedade conectada 
determina que a apropriação da linguagem hipermidiática é um 
imperativo. A realização da retextualização digital com o foco na 
construção de links revelou o grande potencial pedagógico do hipertexto 
no ensino da produção escrita, pois, do ponto de vista da produção, o 
hipertexto parte de uma base linear, não-fragmentada e está sujeito aos 
mesmos fatores de textualidade que os textos tradicionais.  
Palavras-chave: Textualidade, hipertexto, retextualização, Links 
 
Abstract: 
This article has for aim to present a accomplished study in light of 
informativeness, on the performance of high school students in a public 
school in Recife, in building links on a home page, from a digital 
retextualization activity, this is the modification of the literal written text 
for writing hypertext. Ahead of verification of that current didadic models 
of teaching of the written language are not sufficient to guarantee the 
effectiveness of this practice, a time that supervalue the superstructure 
and do not teach what in fact it makes with that a text is a text, linguistics 
Textual presented new paradigms such as textual factors that correspond 
to pragmatic aspects, semantic-conceptual and formal language. The 
current social dynamics of communication, networked society requires the 
assimilation of hypermedia language is an imperative. The realization of 
digital retextualization with a focus on building of links disclosed the great 
educational potential of hypertext in the teaching of writing production, 
therefore, from the standpoint of production, hypertext portion of a linear 
basis, non-fragmented base and is subject to the same textual factors that 
traditional texts. 
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Introdução 

 

O ensino da modalidade escrita da língua é um dos principais objetivos da 

escola. Vários autores têm refletido sobre diferentes modelos didáticos de ensino 

da escrita e constatado que tais modelos são ineficazes. Segundo Bezerra, o 

processo de didatização da escrita através do trabalho com o gênero, iniciado no 

final do século XX a partir das orientações dos PCNs e com base na Linguística 

Textual, supervaloriza a apresentação e reprodução da estrutura dos diversos 

gêneros textuais e deixa de lado a principal característica desse processo que é 

ensinar a escrever.  Conforme a autora, a partir do momento que esse modelo 

didático de ensino com o gênero não explora os elementos que efetivamente fazem 

do texto um texto, torna-se um modelo insuficiente para se ensinar a produzir um 

texto de forma eficaz em sala de aula. 

Qual seria então a forma eficaz de se ensinar a escrever? 

O que faz com que um texto seja efetivamente um texto? 

Para Costa Val (2006) pode-se definir texto ou discurso como ocorrência 

linguística falada ou escrita, de qualquer extensão, dotada de unidade 

sociocominicativa, semântica e formal. Nesse sentido é preciso considerar a 

situação comunicativa em que o discurso está inserido, assegurar a unidade de 

sentido através da coerência e a unidade formal através da coesão. Ela afirma 

também que “ao conjunto de características que fazem com que um texto seja um 

texto, e não apenas uma sequência de frases” chama-se textualidade; e, além da 

coesão e coerência, chama a atenção para os fatores pragmáticos da textualidade 

apontados por Beaugrande e Dressler, dentre eles a informatividade. 

Entendemos, aqui então, que a forma eficaz de se ensinar a escrever é a que 

explora esses fatores de textualidade. E eis que surge outro problema: qual a 

transposição didática adequada para se trabalhar os elementos de textualidade? 

Analisando a atual dinâmica social de comunicação na qual a apropriação da 

linguagem hipermidiática é um imperativo, identificamos novos paradigmas em 
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ciência e em educação que oferecem novos desafios para a sociedade conectada e 

redefinem o papel da escola e a prática docente. Em ciência, o paradigma da 

complexidade postulado por Edgar Morin indica, na pós-modernidade, a busca pela 

superação da fragmentação que caracterizou a modernidade através da 

convergência de práticas socioculturais que buscam unidade na diversidade, como 

a globalização e a visão holística do indivíduo. E em educação, o paradigma 

comunicacional interacional versus o paradigma unidirecional. O principal desafio 

para educação, hoje, portanto, é promover uma aprendizagem colaborativa, em 

rede, para o desenvolvimento de competências múltiplas através dos letramentos 

digital, visual, sonoro e alfabético. 

Nesse contexto, acreditamos que uma das ferramentas disponíveis para se 

trabalhar os elementos de textualidade é a escrita hipertextual, numa atividade de 

retextualização que segundo Dell’Isola trata-se de um processo de transformação 

de uma modalidade textual em outra, envolvendo operações específicas de acordo 

com o funcionamento da linguagem. 

Dell’Isola afirma que uma retextualização implica que se levem em 

consideração as condições de produção, de circulação e de recepção dos textos. 

Por isso, achamos necessário analisarmos também essas condições em especial na 

escrita hipertextual, uma vez que esta organiza o fluxo de informações numa nova 

ordem, muito mais encantadora, permitindo articulações e desdobramentos 

infinitos. 

Estamos na era digital! O ciberespaço é o espaço por excelência onde hoje se 

produz e se dissemina conhecimento através de um formato de texto que exige do 

leitor a mudança da condição passiva para a condição interagente. Esse novo 

sujeito social explora incansavelmente no ciberespaço o novo, mas também o 

comum. E vai interessar-se ou não pelo que nele é veiculado conforme o grau de 

informatividade lá presente. 

Num estudo genuíno em que analisou atividades de retextualização, Marcuschi 

refletiu sobre as relações entre fala e escrita destacando o potencial de cada uma 
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dessas modalidades, e explicitou aspectos textuais-discursivos envolvidos nas 

atividades de idealização e de reformulação que segundo ele valem para a 

transformação do oral em escrito. Com base nesse modelo, Arantes (2006) 

apresenta um modelo de escrita hipertextual no qual o tipo de distribuição dos 

links é de fundamental importância para a constituição do hipertexto. 

Para Arantes a construção do hipertexto, num espaço virtual, segue os 

padrões de textualidade de um texto tradicional, uma vez que a escrita 

hipertextual parte inicialmente de uma ordem linear, hierárquica e não 

fragmentada. A nós interessa, pois no processo de retextualização digital que 

envolve a passagem de um texto escrito para o hipertexto, avaliar o link como 

fator de informatividade e assim refletir sobre o potencial pedagógico do 

hipertexto no ensino da produção escrita. 

Tomamos como base os trabalhos de Arantes (2006), Bezerra (2008), Costa Val 

(2006), Dell’Isola (2007), Koch (2009), Marcuschi (2010), Neves (2006) e Xavier 

(2009). 

Adotamos os procedimentos metodológicos de uma pesquisa exploratório-

descritiva, analisando qualitativamente a transformação de um texto base sobre a 

copa do mundo 2010 em uma home Page. A construção do site ficou sob a 

responsabilidade de um dos alunos, o webmaster Edmilson Gomes, e o trabalho do 

grupo foi criar a página de entrada, ou home Page, com os links através dos quais 

os conteúdos são acessados. 

As variáveis selecionadas foram determinadas de forma interativa com o 

webmaster e dizem respeito à classificação do site quanto ao tipo, ao conteúdo, à 

estrutura e às atualizações; e à ferramenta de autoria. 

 

Linguística textual e hipertexto 

 

Os estudos do texto tomaram novos rumos na década de 80 quando, numa 

perspectiva interacional de base sociocognitiva, postulou-se a idéia de que o 
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processamento textual é estratégico; ou seja, o texto passou a ser considerado 

resultado de processos mentais que permitem a integração dos diversos sistemas de 

conhecimento representados na memória dos interlocutores (Koch, 2009). 

Segundo a autora, esses sistemas de conhecimento são ativados por 

procedimentos ou estratégias. Essas estratégias do processamento textual passaram 

a ser um tema de grande interesse para Linguística Textual. 

Koch explicita que 

 

(...) os parceiros da comunicação possuem saberes acumulados quanto aos 
diversos tipos de atividades da vida social, têm conhecimentos 
representados na memória que necessitam ser ativados para que sua 
atividade seja coroada de sucesso. Assim, eles já trazem para a situação 
comunicativa determinadas expectativas e ativam dados conhecimentos e 
experiências quando da motivação e do estabelecimento de metas, em 
todas as fases preparatórias da construção textual, não apenas na 
tentativa de traduzir seu projeto em signos verbais (...), mas certamente 
também por ocasião da atividade da compreensão de textos.” (KOCH, 
2009, p.21) 
 

Esses pressupostos nos levam a dois questionamentos básicos com inúmeros 

desdobramentos: 

Quais os sistemas de conhecimento para o processamento textual? 

Que estratégias ativam os processos cognitivos que permitem a integração dos 

diversos sistemas de conhecimento dos parceiros da comunicação, para o 

processamento textual? 

Koch explicita que há quatro grandes sistemas de conhecimento propostos por 

Heinemann e Viehweger (1991): o lingüístico, o enciclopédico, o interacional e o 

referente a modelos textuais globais; e três tipos básicos de estratégias para o 

processamento textual: estratégias cognitivas, sociointeracionais e textualizadoras. 

Dentre os diferentes enfoques nas diferentes vertentes que compõem a 

Linguística Textual, como o trabalho com os gêneros, destacamos os principais 

critérios de textualidade (coesão, coerência, intencionalidade, aceitabilidade, 

intertextualidade, situacionalidade e informatividade) propostos por Beaugrande & 

Dressler. (1981). 
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Essas duas vertentes (gênero e critérios de textualidade) que configuram 

atualmente os novos paradigmas na Linguística Textual, por terem em comum a 

abordagem sociointeracional, suscitam outros questionamentos como a reflexão 

sobre os novos paradigmas comunicacionais na atual dinâmica social da 

comunicação mediada pela internet. O ciberespaço é o novo espaço interativo e 

multimodal que acomoda novas formas de texto que ultrapassam as barreiras de 

tempo e espaço e formam uma rede mundial de comunicação. 

Esse processo de leitura/escritura multilinearizado, multissequencial e não 

determinado, realizado em um novo espaço – o ciberespaço é o hipertexto 

(MARCUSCHI 1991:1 apud KOCH 2009, p.). 

Diante desse novo paradigma comunicacional interacional que caracteriza a 

pós-modernidade faz-se necessário uma mudança de postura por parte dos 

profissionais em educação, especialmente, os profissionais de linguagem. Estes 

devem redimensionar sua prática numa atitude reconstrucionista, à luz da 

Linguística Textual. 

De acordo com Xavier (2007), a rapidez em que se dão as inovações 

tecnológicas e o aumento da abrangência das atividades profissionais a que essas 

inovações se destinam têm tornado obsoletas essas atividades. Ele então aponta a 

necessidade de adotarmos um “monitoramento reflexivo da ação” (GUIDDENS 1990) 

em toda e qualquer atividade social e profissional que nos engajamos. 

Xavier destaca que um dos domínios profissionais que mais podem se 

beneficiar desse novo cenário de avanços tecnológicos que gerou um novo sujeito 

aprendiz com novas necessidades sociais é a Educação. Esta, então, deve refletir 

sobre os impactos das novas tecnologias na prática pedagógica, em especial do 

professor de linguagem; e questionar a identidade deste. 

Reconhecendo as mudanças no processamento sócio cognitivo dos aprendizes, 

na Era do Conhecimento, Xavier (2007) propõe uma mudança radical de abordagem 

pedagógica, sugerindo a substituição do ensino instrutivista pela aprendizagem 

(re)construtivista. Nessa perspectiva, ele convida professores, educadores e 
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gestores da educação a efetivarem na prática essa mudança, uma vez que admite 

“irrevogável a tecnologização da educação nos dias de hoje” e por isso “a 

necessidade de torná-la uma aliada na aquisição das habilidades e competências 

exigidas por tal tecnologização”. 

Em consonância com Demo (2008) 

 

(...) entendemos por aprendizagem reconstrutivista aquela marcada pela 
relação de sujeitos e que tem como fulcro principal o desafio de aprender, 
mais do que     de   ensinar, com a presença do professor na condição de  
orientador ‘maiêutico’. Tem como contexto central a formação da 
competência humana, de cunho político, certamente instrumentada 
tecnicamente, mas efetivada pela    ideia central de formar sujeitos 
capazes de história própria, individual e coletiva. (DEMO, 2008, p. 8). 

 

O que constatamos na prática docente é que apesar de a presença do 

computador na escola já ser um fato corriqueiro, seu uso ainda é “ingênuo e 

despreparado” Marcuschi (2001). Pois as novas práticas sociais de linguagem 

configuradas no hipertexto, por exemplo, ainda não foram potencializadas nas 

escolas. 

Atualmente o processo ensino aprendizagem da modalidade escrita da língua 

configura dois grandes desafios. Um refere-se ao trabalho com os gêneros textuais 

que se limita ao estudo das superestruturas textuais em detrimento dos fatores que 

efetivamente fazem do texto um texto. Ou seja, os alunos aprendem a reconhecer 

as superestruturas ou esquemas textuais, mas não aprendem como escrever um 

texto. O outro desafio que supriria a lacuna deixada pelo trabalho com o gênero 

refere-se ao trabalho com os critérios de textualidade, porém não existe um 

modelo didático adequado para se trabalhar esses critérios. 

Nossa proposta para esses desafios é a escrita hipertextual, pois acreditamos 

no potencial pedagógico do hipertexto em atividades de retextualização da escrita 

textual para escrita hipertextual, para efetivamente, numa atitude 

reconstrucionista, otimizar o processo ensino aprendizagem da escrita 
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fundamentados  nos atuais paradigmas da Linguística Textual, especialmente nos 

fatores de textualidade. 

Não pretendemos fazer uma abordagem direta do que vem a ser o hipertexto, 

e sim refletir, através de uma prática pedagógica, sobre as contribuições do mesmo 

para o processo ensino aprendizagem da língua escrita. Portanto, à medida que 

apresentamos os objetos de estudo da nossa pesquisa buscamos conhecer melhor 

essa nova ferramenta pedagógica para sociedade da informação. 

 

A construção de sites 

 

Como nosso objeto de estudo encontra-se em um site, esclarecemos que o 

site é um conjunto de páginas na internet. Um conjunto de hipertextos. A página 

inicial ou página de entrada de um site é o gênero digital home Page. 

O hipertexto não é um gênero. Ele abriga em si vários gêneros digitais como o 

e-mail, o blog, a home Page e outros. 

Neves (2006, p.74) afirma que no processo de criação de um site é necessário 

antes de determinar o tipo de site, de informação ou de entretenimento, definir o 

objetivo, o tipo de conteúdo e o público-alvo. 

Contamos com a orientação de um webmaster para compreender o processo 

de produção do hipertexto, principalmente no que diz respeito às condições de 

circulação; pois o hipertexto em um ambiente virtual em rede pode ser 

rapidamente acessado por inúmeros usuários. Sendo assim, deve-se eliminar o risco 

de expor informações inacabadas ou desatualizadas. Daí a importância de planejar 

projetando o site antes de criar qualquer página. 

Como a atividade proposta parte de um texto-base pré-definido e o texto alvo 

deve manter os propósitos comunicativos daquele, no reconhecimento do conteúdo 

já identificamos as primeiras variáveis: os objetivos e público-alvo. Detectados os 

objetivos, (informar acontecimentos relacionados à copa do mundo 2010) e o 

público-alvo (amantes do futebol, mas que nós delimitamos à adolescentes e 



 

Universidade Federal de Pernambuco - Núcleo de Estudos de Hipertexto e Tecnologias na Educação ‐ 9 ‐

jovens para que os alunos pudessem ser eles mesmos os interlocutores), definimos  

o tipo de conteúdo como pessoal, embora se tratasse de uma produção coletiva. 

Quanto à estrutura, classificamos como site comum e quanto às atualizações é um 

site dinâmico por possuir sistema de gerenciamento de conteúdo. Determinadas 

essas variantes classificamos o tipo de site como de entretenimento. 

Outro aspecto importantíssimo na construção de um site é a ferramenta de 

autoria responsável não só pela edição de texto, como também pela funcionalidade 

dos diversos recursos de hipermídia e principalmente pela publicação na web. Na 

primeira etapa da retextualização que ocorre fora do ciberespaço, utilizamos o MS 

Word e na segunda etapa, já no ciberespaço, a Wix.com. 

 

A informatividade na criação de links 

 

Vários questionamentos são suscitados em estudos sobre a utilização dos links 

no hipertexto. 

Xavier (2009, p. 192/193) define os links como dispositivo técnico-informático 

e mecanismo de referenciação digital. Quanto à forma de apresentação classifica-

os como fixos e móveis; quanto às formas enunciativas, em verbais e visuais. 

Quanto às funções que exercem no texto, classifica-os como dêiticos, coesivos, 

cognitivos e interacionais. 

A nós, como já foi explicitado, interessa os aspectos relativos ao fator de 

informatividade. A informatividade “é mais um fator de textualidade apontado por 

Beaugrande & Dressler (1983) e diz respeito à medida na qual as ocorrências de um 

texto são esperadas ou não, (...) no plano conceitual e no formal” (Costa Val, 2009, 

p. 14). A autora também aponta outro requisito: a suficiência de dados. Segundo 

ela a quantidade de informação deve garantir a aceitabilidade. 

Entendemos, então, que os links determinam o grau de informatividade, à 

medida que contribuem para que a informação seja mais ou menos previsível e 

garantem a suficiência de dados.   
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Verificar o potencial informativo dos links, segundo o critério da 

informatividade, é julgar se eles revelam: 

 

Quadro 1: dados sobre a informatividade 

Grau de previsibilidade Grau de suficiência de dados 
Elevada previsibilidade Baixa informatividade, desinteresse 
Mediana previsibilidade Apresentam novidade sem provocar 

estranheza, boa aceitabilidade 
Baixa ou  
nenhuma previsibilidade 

Totalmente inusitado, desorienta o 
Leitor, torna-se impenetrável 

Fonte: Costa Val, 2009, p. 14 

 

Retextualização: da escrita textual para escrita hipertextual 

 

Embora seja uma prática social comum ao nosso dia-a-dia, a retextualização, 

segundo Marcuschi (2010) nos submete a operações sociodiscursivas muito 

complexas. 

Ao descrever sistematicamente as etapas dessa atividade na passagem do 

texto oral para o escrito ele apresenta um modelo de operações textuais-

discursivas que seguem regras de regularização e idealização (estratégias de 

eliminação e inserção - não realizam transformação do texto-base); e regras de 

transformação (estratégias de substituição, seleção, acréscimo, reordenação e 

condensação – envolvem mudanças acentuadas no texto-base, caracterizam, pois, o 

processo de retextualização.). 

Marcuschi, em sua obra Da fala para a escrita – atividades de 

retextualização, apresenta as quatro possibilidade de retextualização: da fala para 

escrita; da fala para fala; da escrita para escrita e da escrita para oralidade. Seu 

foco, porém como o próprio título explicita é a passagem do oral para o escrito. Ele 

não explora, portanto a reescrita de textos do escrito para o escrito. Dell’Isola 

(2007) explora essa reescrita, em Retextualização de gêneros escritos, e afirma 

que uma retextualização implica que se levem em consideração as condições de 
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produção, de circulação e de recepção dos textos; sinalizando que as operações 

utilizadas nesse processo são de ordem lingüística, cognitiva e sociointeracional. 

Arantes compreendendo o ciberespaço como um novo espaço para escrita e 

leitura afirma a necessidade da revisão de estratégias de produção e compreensão 

de texto sistematizando a análise do processo de escrita do hipertexto durante a 

produção de um site. A partir dessa análise ela apresenta um modelo de escrita do 

hipertexto com base nas operações textuais-discursivas de retextualização 

propostas por Marcuschi, pois parte do princípio de que 

 

A escrita hipertextual ocorre por meio de várias escritas, constituindo uma 
atividade de retextualização na passagem de um texto escrito a outro 
texto escrito de natureza hipertextual, que apresentará, na sua versão 
final, as características do hipertexto. (Arantes, 2006) 

 

Antes de expor o modelo de escrita hipertextual, Arantes apresenta alguns 

pressupostos básicos com relação à estrutura do hipertexto. Ela estabelece um 

contraponto na estrutura hipertextual do qual se serve para construção do modelo 

de escrita, foco do seu trabalho, ao afirmar que do ponto de vista da recepção a 

estrutura hipertextual contém as características de hipertexto, apontadas por 

Marcuschi (2000): não-linearidade (multilinearidade), volatilidade, acesso 

ilimitado, espacialidade topográfica, multissemiose, fragmentariedade e 

interatividade; mas que do ponto de vista da produção parte inicialmente de uma 

ordem linear, hierárquica e não- fragmentada. 

Ao analisar as condições de produção, de circulação e de recepção dos textos 

entendemos que as condições de circulação são determinantes das condições de 

produção e de recepção em ambas escritas. 

Essas condições, sob a ótica do hipertexto, estão intrinsecamente 

relacionadas ao público-alvo e, consequentemente, à classificação do site (quanto 

ao tipo, ao conteúdo, à estrutura, e quanto às atualizações). Também estão 

relacionadas aos fatores de textualidade apontados por Beaugrande & Dressler 

entre os quais destacamos a informatividade. 
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Situamos a escrita hipertextual no ciberespaço, ou seja, num ambiente virtual 

em rede, isto é, interligado mundialmente pela internet. Essa espacialidade 

topográfica segundo Koch (2009) compreende um espaço de escrita e leitura sem 

limites definidos, não hierárquico, nem tópico. O que não ocorre no impresso onde 

seus limites são definidos por páginas, capítulos, tópicos. 

O ciberespaço permite a utilização de recursos hipermidiáticos como imagens, 

vídeos e outros, tornando a leitura mais dinâmica e atrativa ao mesmo tempo em 

que exige do leitor uma mudança na condição passiva, pois é necessário “clicar” 

para, de forma dialógica, mergulhar na trama do hipertexto. Este, fragmentado 

pela topografia, apesar de não definir os limites da leitura, limita a apresentação 

do texto na tela do computador, ainda que de forma volátil. São, pois os links 

acessados por “cliques” sem rotas visualizadas que vão garantir a leitura interativa, 

não-linear e não-hierarquizada, à medida que são portas de acesso aos blocos de 

informações ou frames que comporão a teia informacional. Cada leitor é então 

convidado a fazer livremente o seu percurso de leitura. Já do ponto de vista da 

produção do hipertexto, a criação dos links faz parte do processo de elaboração do 

fluxo de informações através da organização espacial dos dados no site, ou 

definição do layout (aparência), e determinará o índice de informatividade á 

medida que no processo de elaboração do fluxo de informações garantir ou não a 

suficiência de dados e a imprevisibilidade. 

Por entender que a construção do hipertexto segue os padrões de 

textualidade de um texto tradicional, Arantes estabelece para o modelo de escrita 

do hipertexto operações que seguem as regras de regularização, idealização e 

transformação nas estratégias de eliminação, inserção, substituição, seleção, 

acréscimo, reordenação e condensação; conforme figura a seguir: 
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Quadro 2: Modelo de escrita hipertextual 
Texto escrito base                                                                                          (Texto-Base) 
1ª OPERAÇÃO- Seleção dos assuntos: após a leitura do texto-base, o produtor deverá 
selecionar as informações principais, palavras ou expressões-chave, para colocá-las no 
formato de links, condensando as informações em links, verbais ou visuais (estratégia 
de eliminação para a condensação lingüística); 
2ª OPERAÇÃO – Segmentação para a introdução dos links: “definição” dos frames; 
agrupamento do conteúdo tendo como base o que é relevante para a escrita da “porção 
textual” e trabalhando a coerência local (estratégia de inserção); 
3ª OPERAÇÃO – Reconstrução dos tópicos (frames), estabelecendo o tipo de 
distribuição dos links e os diferentes graus de segmentação do hipertexto (estratégia de 
reordenação, expandindo os frames ao propor subdivisões); 
4ª OPERAÇÃO – Reconstrução, encadeamento e reordenação sintática da ordem dos 
tópicos (frames) e da produção textual de pequenas “porções” de texto para cada frame 
escolhido, de acordo com as informações do texto base (estratégia de reformulação 
objetivando explicitá-las nos links); 
5ª OPERAÇÃO - Tratamento estilístico com seleção de novas estruturas sintáticas e 
novas operações léxicas (estratégia de substituição visando à adequação do texto à 
comunicação on-line - linguagem mais informal, dialógica, adequação dos pronomes de 
tratamento etc.); 
6ª OPERAÇÃO - Reordenação tópica do texto e reorganização da seqüência 
argumentativa, que se constitui por aberturas (expansões): reordenação dos frames 
visando possibilitar ao leitor a coerência global. Essa operação refere-se às suposições 
do autor em propor ao leitor, o acesso às múltiplas possibilidades de leitura. (estratégia 
de estruturação argumentativa que propicia muitas possibilidades de leitura); 
7ª OPERAÇÃO- Agrupamento de argumentos expandindo as idéias, visando propiciar a 
interatividade e a intertextualidade nas diversas possibilidades de leitura (estratégia de 
condensação visando à expansão na leitura). 
Hipertexto                                                                                                                         (Texto‐Alvo) 

(Arantes, 2004: 97) 
 

Análise do corpus  

 

Realizamos a pesquisa de acordo com as operações do modelo de escrita 

hipertextual apresentado por Arantes. 

Inicialmente apresentamos a proposta de criarmos um website sobre os temas 

copa do mundo 2010. Como o enfoque da nossa pesquisa foi a relevância 

informacional, apresentamos um texto descritivo de quatro páginas com 

informações diversas sobre os locais da copa; seleções, em especial o Brasil; data 

de abertura; música tema e outras. 

Na etapa 1 da atividade de retextualização explanamos para os alunos o 

conceito de texto, considerando os critérios de textualidade. Depois apresentamos 
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o conceito de hipertexto e estabelecemos comparação entre texto/hipertexto a 

partir das condições de produção, circulação e recepção do texto. Em seguida 

relembramos as noções de tipo e gênero textuais apresentando alguns exemplos. 

Por último apresentamos alguns gêneros digitais em especial a home Page. Na 

etapa 2 analisamos com os alunos o texto base, identificando estratégias 

textualizadoras e perspectivas de leitura potencializadas pelo tipo textual. Nas 

etapas 3 e 4 utilizamos o modelo de escrita do hipertexto apresentado por Arantes 

realizando as duas etapas de segmentação da escrita hipertextual. 

A primeira etapa refere-se às operações de seleção, segmentação e 

reconstrução. Essas operações implicam respectivamente em condensar as 

informações relevantes para colocá-las em formato de links, selecionando as 

palavras-chave; agrupar as informações em bloco de texto, observando a relação 

de sentido entre palavras-chave e “porções de texto” e em estabelecer o tipo de 

distribuição dos links e os graus de segmentação do hipertexto. 

A segunda etapa ocorreu em uma forma já hipertextualizada e se refere a 

praticamente as mesmas operações da etapa anterior, porém envolvendo outras 

estratégias, ou as mesmas em outros níveis, pois a seleção aqui, por exemplo, 

refere-se a estratégia de substituição e não de eliminação como na etapa anterior. 

Na didatização desse processo de escrita hipertextual, determinamos que a 

primeira etapa acontecesse na ferramenta de autoria MS Word, fora do 

ciberespaço, para que o aluno pudesse participar concretamente desse processo de 

escrita inserindo ele próprio, com a ajuda do webmaster, os links. A segunda 

etapa, porém, aconteceria na ferramenta de autoria wix.com, no ciberespaço. Essa 

segunda etapa ficaria de responsabilidade do webmaster, por exigir habilidades de 

informática mais complexas. 

Como o objetivo da pesquisa foi verificar o desempenho dos alunos na criação 

de links, à luz da informatividade, adotamos como critérios para análise do corpus 

o grau de suficiência de dados e o grau de imprevisibilidade, pois com base nos 

estudos de Costa Val, entendemos que à medida que os links contribuem para que 
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a informação seja mais ou menos previsível e garantem a suficiência de dados, 

determinam o grau de informatividade que para Costa Val deve ser mediano. 

Adotamos também como critério a coerência local observando a relação entre 

palavra-chave e bloco de texto. 

Destacamos na primeira etapa da segmentação do texto sobre a copa de 2010 

na África do Sul três tipos de seleção para o mesmo conteúdo: textos A, B e C. 

 

Texto A: 

 
No exemplo A, realizado pela dupla 6, não houve eliminação para 

condensação. Houve apenas a seleção da palavra-chave, Brasil, que é bastante 

coerente com o bloco de texto. Considerando como contexto a expectativa geral, 
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especialmente dos brasileiros, para conhecer a lista dos convocados identificamos 

que quanto à suficiência de dados, a seleção feita, apesar de muita informação 

irrelevante, apresenta novidade sem provocar estranheza; portanto boa 

aceitabilidade, mediana previsibilidade. 

 

Textos B e C 

 

 

No exemplo B, realizado pela dupla 2, houve uma grande eliminação para 

condensação que provocou falha no requisito de suficiência de dados, uma vez que 

não é explicitado o nome do país ou da seleção de futebol a qual pertencem os 

jogadores. Um leitor que não é brasileiro não tem a informação necessária, a não 

ser que conheça algum dos jogadores. 

No exemplo C, realizado pela dupla 5, também ocorreu uma grande 

eliminação para condensação, mas que, neste caso, não teria comprometia o grau 

de informatividade, se o adjunto adnominal do Brasil não gerasse ambigüidade 

devido à má localização na frase. Identificamos falha, portanto no critério de 

suficiência de dados pela localização do adjunto e pelo excesso de palavras no 

título (palavra-chave). 
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Destacamos na segunda etapa, para o mesmo conteúdo, a reordenação 

sintática dos tópicos, condensando na home Page o link Brasil e utilizando novas 

subdivisões com novos links na expansão dos frames(blocos de texto). Com relação 

aos jogadores convocados, por exemplo, os links são verbais indicando as posições 

que eles jogam (goleiros, laterais, zagueiros, volantes, meias e atacantes) e os 

frames apresentam nomes e fotos dos jogadores. Em cada um desse frame há um 

link visual móvel (uma bola girando) ao lado da palavra voltar para orientar o 

leitor. 

Na home Page, além do menu de links principais que garantem a coerência 

global com o texto base, há um link visual (imagem da bola jabulani), no centro da 

página, que traz informações sobre o significado da palavra jabulani. Abaixo da 

bola linkada há um texto sobre a África do Sul que relata a existência de onze 

idiomas oficialmente reconhecidos. Até então não há nenhuma relação entre o 

texto e a bola linkada. Após clicar nela é que se descobre a intertextualidade entre 

texto verbal e visual e o significado da metáfora criada pela Adidas, pois as cores 

da jabulani representam os 11 jogadores de cada seleção, os 11 idiomas oficiais da 

África do Sul e as 11 tribos que formam a população sul-africana. Identificamos 

então na bola linkada um elemento de mediana previsibilidade. 

 

Imagem 1 – home Page  

 
Fonte : http://www.wix.com/penamendes/Copa-do-Mundo-2010 
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Conclusão  

 

Refletir sobre as práticas sociais de escrita sob a ótica da escrita hipertextual 

foi um desafio, diante das adversidades que nós, educadores e, em especial os 

profissionais de linguagem, nos deparamos ao buscarmos alternativas que tornem 

efetiva a nossa prática. Pois há significativos estudos sobre os mecanismos de 

leitura do hipertexto, porém pouco sobre os mecanismos de escrita do mesmo. 

A investigação do processo ensino aprendizagem da escrita através de uma 

atividade de retextualização nos permitiu duas constatações básicas. Primeiro que 

a retextualização digital é uma prática que envolve os aspectos cognitivos, 

lingüísticos e sociais da linguagem e por isso, numa abordagem sociointeracionista 

discursiva, é um modelo didático adequado para se trabalhar os critérios de 

textualidade. Segundo que a construção de links determina o índice de 

informatividade, pois, verificamos que os links são inseridos no processo de 

elaboração do fluxo informativo e definem a estrutura de navegação. Sendo assim, 

muito das desorientações atribuídas ao hipertexto deriva da falta de organização 

do fluxo de informação quando regras mínimas de design não são respeitadas como, 

por exemplo, o excesso de blocos de informação, ou o não desenvolvimento de 

operacionalidades para sites dinâmicos que requerem atualizações quando não se 

disponibiliza alguns recursos como enquetes e outros. 

Durante a atividade de retextualização digital reconhecemos o potencial do 

hiperlink na sua distribuição em duas ferramentas de autoria, o MS Word e o 

Wix.com e pudemos verificar o desempenho dos alunos no processo de letramento 

digital através da criação de links e, assim, descobrir, principalmente, que 

mergulhar no ciberespaço é unir esforços e não se contentar em apenas explorar 

rotas virtualmente desconhecidas, mas construir rotas possíveis em processos 

comunicativos através dos quais podemos interagir com o mundo. 
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