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RESUMO 

 

Este artigo, uma revisão bibliográfica, faz mapeamento histórico do hipertexto, bem como seu 
conceito, origem e características. Retrata os contextos em que a prática hipertextual era 
desenvolvida desde a Idade Média até seu ápice nos anos 2000, com o advento da Internet e a 
explosão das modernas tecnologias de comunicação, que por sua vez, provocaram 
modificações na maneira de se fazer e pensar a educação. Assim, o presente artigo aborda, 
ainda, o hipertexto na educação, com enfoque no que tange o processo ensino-aprendizagem. 
Assume-se que a utilização do hipertexto na educação é um embrião em desenvolvimento, 
embora abra um leque de possibilidades de aprendizagem. Oferece um universo de conteúdo 
arquitetado em um universo de linkagens, suprimindo as barreiras do conhecimento que 
limitam o acesso à inúmeras possibilidades de interação com as TIC em sala de aula. 
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A educação vem passando por significantes transformações na sua forma de 

organização. Isso porque, segundo Castells (2002, p. 78), nós vivemos em uma nova 

sociedade, sem fronteiras, espaço global que ele denomina de “sociedade da informação”, 

onde os indivíduos estão conectados em redes. Essa nova geração de conectados, nascidos no 

início do século XXI, trouxe consigo um leque de novas oportunidades virtuais, marcado pela 

difusão e utilização das modernas Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC). 

De acordo com Coutinho e Lisbôa (2011), a sociedade do século XXI é 

caracterizada por um intenso fluxo de informações, no qual um grande número de pessoas que 

estão permanentemente conectados. Elas interagem de forma simultânea em variadas janelas 

na web, em plataformas que oferecem uma diversidade de músicas, vídeos, imagens, 

podcasts, infográficos e um excesso de informações linkadas em uma mesma narrativa, por 

meio do hipertexto (TAPSCOTT, 2010).  

Dado esse contexto, a utilização das TIC como ferramenta para a promoção de 

uma educação mais significativa para os alunos pode ser uma aliada de fundamental 

importância. E é nessa conjuntura que será abordada nesse atrigo o uso do hipertexto no 

campo educacional. 

Metodologicamente, este artigo faz uma revisão bibliográfica sobre o hipertexto 

desde sua origem, na Idade Média, até os dias atuais, em que é utilizado como ferramenta no 

processo atual de ensino-aprendizagem. Para que este estudo tivesse êxito fez-se um 

mapeamento histórico apontando as principais pesquisas de Lévy (2004), Lara (2001), Lemos 

(2002), Santaella (2003), Mielniczuk (2005) e Cirino (2010). 

 

O HIPERTEXTO 

 

O hipertexto não surge com o advento da Internet, nem logo depois de seu 

surgimento, apesar de grande parte do histórico que fora encontrado sobre a temática explorar 

sua função e utilização dentro do ambiente das páginas web. As primeiras manifestações do 

hipertexto ocorreram em séculos passados, ainda na Idade Média (LARA, 2001; PINHEIRO, 

2005; MARCUSCHI, 2007). Dos escribas aos pesquisadores da atualidade, muitos 

profissionais estudam e arquitetam diversos mecanismos que agilizam o processo de leitura 

até a fácil recuperação da informação, por meio de uma “memória” eficiente, para resgatar o 

máximo de dados sejam eles históricos, sociais, científicos ou não (MONTERICE, 2001).  
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Porém, Lara (2001) enfatiza que, apesar dos impactos gerados no decorrer da 

história na textualidade moderna, por meio dos mecanismos de busca, eles ainda não eram 

eficientes para permitir uma rápida pesquisa e ágil recuperação das informações, já que não 

estavam indexadas de forma a linkar com outros documentos. Este fato se dá porque, apesar 

do armazenamento em massa de dados de livros, documentos, impressos e demais mídias, 

eles ainda continuam anexados em sequência linear. Essa limitação resultou em ação conjunta 

de pesquisas em torno de um projeto que propunha formas dinâmicas, mutáveis, 

multissequenciais de organização e memória da informação, por meio do qual surge o 

hipertexto. 

Tendo em vista os autores que já definiram o hipertexto, Lara (2001), Lemos 

(2002), Santaella (2003), Lévy (2004), Mielniczuk (2005) e Cirino (2010), entre outros, pode-

se dizer que o hipertexto é uma ferramenta de narrativa e linguagem digital que interliga em 

uma mesma rede diferentes blocos de conteúdo (texto, imagens, vídeos, áudios e 

infográficos), denominada de narrativa hipertextual (NH). Nesta dinâmica, os conteúdos se 

vinculam a outros, mantendo uma relação de elo associativo entre si e que podem ser 

acessados através de links. A velocidade e a estrutura da NH ultrapassam, tanto em 

quantidade como em qualidade, a recepção da informação transmitida de forma oral. 

Essa nova linguagem, segue naturalmente, segundo Lévy (2004) e Teixeira 

(2009), a lógica do pensamento e da percepção humana, baseada na identificação e associação 

de significados já armazenados em nossa mente, na qual um texto faz lembrar uma imagem, 

que remete uma música, que recorda um filme. O hipertexto é, assim, um canal que interliga 

em uma mesma rede diferentes conteúdos que mantém uma relação de elo associativo entre si 

através de links. Lara (2001), entende a hipertextualidade como a consolidação de um projeto 

que há séculos busca uma leitura dinâmica e geradora de atos inventivos. 

Lévy (2004), considera o hipertexto uma ferramenta de conexão entre palavras e 

frases cujos significados ligam-se uns aos outros, ou seja, o texto, na verdade, é sempre um 

hipertexto, já que estabelece na mente do leitor uma rede de associações. Pinheiro (2005) e 

Marcuschi (2007), discorrem sobre hipertexto dando ênfase a multimidialidade e a conexão de 

“nós” que ele promove, uma vez que permite ao usuário moderno experimentar uma leitura 

mais ampla e relacionada com outros textos. Por isso, ele se apresenta como linguagem 

paradigmática no presente e para o futuro. 
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Origem do hipertexto 

 

Para chegar até o hipertexto eletrônico que conhecemos, Lévy (2004), Lara 

(2001), Monterice (2001), Cavalcante (2005) e Pereira Júnior (2007) nos apresentam um 

momento histórico da Idade Média em que os livros eram grandes e presos por correntes. 

Aldo Manucio, considerado um dos primeiros mestres do design tipográfico, citado por Levy, 

promoveu no final do século XV a portabilidade dos livros, propagando a transmissão de 

informações contidas em manuais, tornando-os de fácil utilização. Logo, os grandes livros 

tornaram-se um dos principais meios de conhecimento do mundo.  

Em 1945, Vannevar Bush, também citado por Lara (2001) e Pereira Júnior (2007), 

expressou ideias sobre um novo modo de articular as informações contidas nos livros. Depois 

de longas pesquisas, Bush descobre um problema na indexação dessas informações. Segundo 

ele, as informações se ordenavam hierarquicamente obedecendo a uma única rubrica, 

diferente da mente do ser humano, que age por meio de associações. Em seguida, Bush aposta 

em um modelo de indexação associativa, paralela ao padrão da indexação clássica, na qual os 

textos construíam ligações entre si, sem depender de uma classificação de hierarquia. 

Com esse pensamento, ele criou um dispositivo que mecanizava a classificação e 

a seleção por associações (dando auxílio a memória e armazenando conhecimento), em 

oposição ao princípio da indexação clássica. Chamado Memex, foi então criado para 

satisfazer as falhas da memória humana através dos mecanismos “robóticos”. O Memex é 

considerado o precursor da ideia de hipertexto (MONTERICE, 2001). 

A palavra-chave era a base dos sistemas manuais de indexação para recuperar 

informações. Bush acreditava que um mecanismo que tivesse em seu registro associações 

facilitaria a recuperação das informações antes procuradas e consultadas, ou seja, ao invés de 

índices, utilizar de associações estabelecidas na ocasião. Registrando essas associações, 

haveria uma mais completa recuperação de informações, independentemente do tempo 

(PEREIRA JÚNIOR, 2007). 

Surgem então, os meta-documentos, que são novos documentos formados por 

compilações de associações entre fragmentos de inúmeras obras, eventualmente seguidas de 

comentários particulares. Lara (2001) explica que Bush defendia adicionar os meta-

documentos existentes sobre assuntos específicos para compor meta-documentos relacionados 
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a temas de maior amplitude. O dispositivo Memex, dentro da defesa de Bush, daria suporte a 

meta-documentos hierárquicos.  

Para Dias (2000), o Memex faria mais que buscar e recuperar informações, 

permitiria também seu usuário adicionar notas e comentários, personificando e se valendo de 

um possível tipo de reprografia, usando um sistema de agulhas, semelhante ao sistema de 

telégrafo usado nas estações ferroviárias, como se tivesse uma página física diante de si.  

Dias (2000), de acordo com George Landow (1945), explica que a concepção do 

Memex nos apresenta dois importantes tópicos: em primeiro lugar, a interferência do leitor no 

seu próprio modo de leitura, agora o capacitando para anotar suas impressões, dentro da 

necessidade e da possibilidade que tiver e quiser, trazendo um novo dinamismo. Em segundo 

lugar, a referência ao leitor ativo, que pode elaborar observações a determinado texto, como 

se tivesse diante de uma página física, atesta a concepção de um texto, de qualquer forma, 

menos físico e mais virtual. Assim, utilizando as limitações de uma forma de texto, Bush 

concebeu uma nova tecnologia e através dela, nos leva a uma nova concepção do próprio 

texto.  

Segundo Pereira Júnior (2007), a primeira utilização do termo “hipertexto” 

ocorreu na década de sessenta. Theodore Nelson, discípulo de Bush, o nomeou para compor 

uma ideia de leitura e/ou escritura não linear em um sistema de informática. Na concepção do 

projeto “Xanadu”, projeto pioneiro para o desenvolvimento do que hoje conhecemos com 

hipertexto, Theodore Nelson imaginava uma vasta rede de informações acessíveis em tempo 

real, incluindo todo o saber científico, por meio dela, milhares de pessoas poderiam se 

conectar. Dentro desta rede, as pessoas poderiam ler, escrever e interagir, utilizando de todos 

os recursos disponíveis: textos, imagens e sons.  

De acordo com Lara (2001), os autores buscavam montar um sistema que 

admitisse um acesso completo a uma quantidade infinita de textos. Mesmo já sendo pensado, 

a realização concreta do projeto imaginado por Bush e Theodore Nelson só aconteceu em 

1968. Com isso, observa-se que o hipertexto surgiu a partir dos anseios, limitações, 

contradições inerentes ao processo de impressão e escritura tradicionais. Mas, além de seu 

surgimento, a informática e as telecomunicações têm um fator crucial em seu 

desenvolvimento. O avanço tecnológico mostrou que o hipertexto possui um valor de 

transformação e revolução. E, atualmente, são as bases lógicas e conceituais das 

comunicações mediadas pelo computador.  
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A Internet e os suportes magnéticos advindos dela colocaram em prática as teorias 

de Theodore Nelson e sua “imensa rede de informações”. Em um de seus trabalhos, a 

jornalista Murad (2001), diz que a Internet tem a sua origem nos Estados Unidos, a partir de 

experiências militares realizadas em meados dos anos 1960. Os americanos buscavam criar 

um dispositivo de comunicação que resistisse a um possível ataque nuclear soviético. Então, 

uma equipe de engenheiros eletrônicos e programadores, custeada pelo Departamento de 

Defesa dos Estados Unidos, desenvolveu uma nova tecnologia de transferência de informação 

através de redes de computadores, que não possuía controle central. Com isso, caso um 

computador fosse atingido por uma bomba, o fluxo informacional não se interromperia. 

Cavalcante (2005), ao estudar as pesquisas de Lévy faz uma comparação 

simplificada, ele relaciona a Internet a uma rede telefônica, com seus cabos, sistema de 

discagem e encaminhamento de chamadas. A Web funcionaria como se fosse um telefone 

para comunicação da voz, embora o mesmo sistema também fosse usado para transmissão de 

fax ou dados.   

Na década de 1960, do século XX, os links já eram uma realidade nos impressos da 

literatura. Para ordenar a leitura dos textos publicados, os jornais e revistas continham índices 

que informavam o assunto da matéria. As editorias também poderiam ser consideradas 

hipertexto, pois elas são determinantes para levar o leitor da mensagem a uma leitura linear ou 

não dos jornais. Neste mesmo sentido, as notas de rodapé e o box também podem ser 

consideradas linguagem hipertextual, pois complementam, esclarecem, adicionam e enfatizam 

algo citado na informação (MIELNICZUK 2005; MONTEIRO, 2014). 

De acordo com Lemos (2002), todo texto escrito é um hipertexto. Por meio dele o 

leitor é inserido no processo hipermidiático através de interconexões que o remete para fora 

da linguagem linear do texto. Para ordenar a leitura dos textos publicados, os jornais e revistas 

continham índices que informavam o assunto da matéria.  

Até o final dos anos 1980, a Internet era restrita, uma tecnologia obscura usada 

basicamente por pequenos grupos “fanáticos” do computador (LARA, 2001). A sociedade 

contemporânea se insere a cada minuto na era digital. O que não se sabe é se essa inserção 

será mais positiva ou negativa, questionemos feitos em 1980 por Toffler. Todavia, Lévy 

(2004) e Jenkins (2009), afirmam que a virtualização não é boa nem má, nem neutra. Os 

autores nos propõem a pensarmos em toda sua amplitude, pois ainda estamos no início de um 

processo, que demanda bastante pesquisa, pois somos os pioneiros das sociedades digitais.  
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HIPERTEXTO NA EDUCAÇÃO 

 

A Internet fez surgir uma nova cultura, a cultura do digital, proposta ou 

denominada por Lévy (2004). Segundo Santaella (2003, p. 13), “[...] não só as redes digitais, 

mas qualquer meio de comunicação é capaz não só de moldar o pensamento e a sensibilidade 

dos seres humanos, mas também de propiciar o surgimento de novos ambientes socioculturais 

[...]”. Mattelart (2003, p. 66) afirma que a Internet, por gerar um grande fluxo de informações 

em tempo real é o principal elemento de reconfiguração social do século XXI. Neste contexto, 

a atual sociedade “[...] só pode existir sob a condição de troca sem barreiras [...]”, cenário 

onde as pessoas compartilham e interagem entre si, constituindo um novo paradigma social, 

chamado cibercultura, que é alicerçado no poder em que a informação tem sobre o 

comportamento da sociedade (COUTINHO; LISBÔA, 2011). 

Com o avanço da globalização e a explosão da web 2.0, evidenciou-se cada vez 

mais a necessidade de habilidades alinhadas aos modernos processos midiáticos que 

requerem, por parte dos professores, novas abordagens de ensino-aprendizagem nas salas de 

aula (CHERUBIN, 2012). Nesse cenário de mudanças significativas na educação, a reforma 

dos recursos de ensino se tornou um desafio diário para os professores, já que inúmeras 

pesquisas apontam a colaboração das TIC na aquisição das inúmeras habilidades, sendo da 

escola a tarefa de difundir o uso de recursos digitais para o desenvolvimento dessas 

habilidades (LISBÔA; BOTTENTUIT JÚNIOR; COUTINHO, 2010). 

Muitos estudos evidenciam resultados positivos na aplicação e no uso das TIC, 

como ferramenta para a promoção de uma educação mais significativa. Entretanto, a 

disponibilização destas ferramentas no ambiente educacional depende, em grande parte, da 

adesão do professor a elas. Conforme aponta Giroto, Poker e Omote (2012, p.17): 

 
Atualmente é possível verificar a presença das TIC em quase todas as instâncias da 
sociedade e, o professor não pode evitar que as mudanças decorrentes do uso das 
tecnologias interfiram no ambiente escolar. Implicações culturais e técnicas estão 
atingindo inevitavelmente os professores que tem de enfrentar o medo do 
desconhecido e desenvolver competências para utilizar adequadamente tais 
ferramentas. 
 

Lisbôa, Bottentuit Júnior e Coutinho (2010, p. 3), também ressaltam que os 

professores têm a missão não somente de incentivar o uso das TIC, mas também de ensinar os 
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alunos a gerir o conhecimento, que agora está disponível a todos que estão conectados em 

rede. As novas práticas pedagógicas oferecidas pelas TIC tornam-se, a cada dia, fundamentais 

para o bom desempenho do aluno em diversas atividades que abrangem os processos 

educacionais. Mas, assim como reflete Demo (2009), é importante ressaltar que o 

computador, tablet, smartphone e outros recursos devem ser utilizados como ferramenta 

educacional que facilitam a execução de determinadas tarefas, e não necessariamente como 

instrumento central nestas tarefas.  

O emprego das TIC na sala de aula permite ao professor mediar o processo de 

construção do conhecimento, assim transformando o modelo de ensino que, muitas vezes, não 

atende mais às demandas de alunos cada vez mais conectadas. Nesse contexto, Oliveira e 

Silva (2015) defendem a utilização das TIC pelos docentes como recursos facilitadores da 

construção do conhecimento, e ampliador de possibilidades a formação de novos 

pesquisadores. 

Nesse contexto, as formas de letramento mediado pelas tecnologias se 

multiplicam e se reconfiguram em novas linguagens, que articula em uma única plataforma a 

linguagem oral, visual, escrita, sonora, e outras, permitindo aos sujeitos a leitura por diversos 

caminhos conectados entre si. Nessa perspectiva, o hipertexto nasce com o objetivo de 

facilitar a comunicação entre diversos conteúdos, proporcionando maior velocidade e 

eficiência no processo de leitura e de recuperação da informação, por meio de uma “memória” 

(banco de dados), promovendo interatividade aos usuários que acessam as informações, por 

meio do hipertexto (MONTERICE, 2001, p. 10).  

Na educação, o hipertexto já não é visto apenas como instrumento que oportuniza 

uma aula diferente, mas como uma metodologia que oferece a entrada de novos recursos 

pedagógicos e inquietações aguçam o lado curioso de pessoas conectadas que, por meio deste, 

interagem com novas informações e novas tecnologias (SAMPAIO; LEITE, 2001). E pode 

assumir um papel fundamental na vertente ensino-aprendizagem, pois colabora eficazmente 

na formação do conhecimento do estudante, atuando como ferramenta de pesquisa conectada 

a materiais de referência, interligados a diversas temáticas transversais e interdisciplinar em 

uma mesma plataforma, suprimindo as barreiras que separam as áreas do conhecimento 

(MONTEIRO, 2014).  

Na década de 90, além de Lévy (2004), registra-se o estudo de Spiro e Jehng 

(1990), para quem a importância do hipertexto na educação se dá, por proporcionar 
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flexibilidade cognitiva, ou seja, a capacidade que o aluno tem de usar a criatividade para lidar, 

adaptar-se ou resolver tarefas mutáveis no processo de aprendizagem. Para que esse 

desenvolvimento tenha êxito, o aluno precisa de inúmeras representações do conhecimento 

para, assim, ter melhor recepção do que está sendo transferido em sala de aula. 

Como metodologia em sala de aula, o hipertexto assume também seu caráter 

colaborativo onde seus leitores podem participar ativamente como redatores e editores de sua 

própria pesquisa, possibilitando a criação de novos percursos, traçando novos caminhos e 

conectando mais links, a partir de novas associações (CIRINO, 2010). Neste contexto, tanto o 

educador quanto o estudante assumem uma parceria na aquisição e troca de conhecimento 

(PRIMO, 2003). 

Xavier (2005), afirma que, se o letramento mediado pelas TIC significa localizar, 

selecionar, ler, interpretar e produzir textos multimidiáticos, disponíveis em várias linguagens 

e contextos e abertos para recriações e coautorias, é necessário que a escola tenha um quadro 

de profissionais qualificados para incentivar a reflexão, a criação e a autonomia de pessoas 

nessas tecnologias, por meio da leitura de produtos midiáticos, reflexões sobre a mensagem e 

o modo como eles são construídos e criar suas próprias mensagens, sejam escritas, imagéticas, 

audiovisuais, sonoras, e outros, por meio do hipertexto. 

Vale ressaltar que de acordo com as principais pesquisas de Souza (2010), sobre 

NH, a associação entre narrativa e as redes de informação e comunicação é mais 

contemporânea do que se acredita. Do ponto de vista de Michael Joyce (2006), a narratividade 

hipertextual é um embrião em pleno e constante desenvolvimento e efemeridade, à procura de 

uma sistematização (formatação), fato que representa grande desafio para os novos 

pesquisadores. 

Para Ramal (2002, p. 84), mais que uma ferramenta fundamental no processo 

atual de ensino-aprendizagem, o hipertexto é analisado como recurso facilitador na 

transmissão e na busca de novas informações. No entanto, a utilização desta ferramenta no 

século XXI ainda é mínima, pois se de um lado temos instituições não equipadas com 

tecnologias de acesso ao uso desta, de outros temos a resistência de professores que se 

recusam a desvendar o universo por trás da lousa e do pincel atômico, da caneta e do caderno, 

e da tradicional biblioteca. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Ao final desta revisão de literatura, constatou-se que professores, alunos e 

instituições deste século estão presenciando e testemunhando as novas formas de pensar e 

fazer o processo ensino-aprendizagem advindo das Tecnologias de Informação e 

Comunicação, especialmente pela utilização do hipertexto na educação, objeto estudado neste 

artigo. O hipertexto ainda está aberto a novas pesquisas e hipóteses, pois, a cada dia, 

desvendamos mais contribuições, possibilidades e implicações a partir de sua usualidade.  

A aplicabilidade do hipertexto na educação estabelece melhor aprendizagem do 

aluno quanto a compreensão do conteúdo lecionado, bem como as possibilidades de construir 

produções textuais, sonoras, fílmicas, etc, frente as inúmeras ferramentas que as modernas 

tecnologias em comunicação oferecem. Verificamos que o hipertexto abre um leque de 

possibilidades de aprendizagem, que responde à demanda da sociedade atual, que agora 

podem mergulhar em um mundo de conteúdo cada vez mais integral e arquitetado em um 

universo de linkagens, suprimindo as barreiras que separam textos de imagens, vídeos de 

infográficos, e áudios de textos. 

A utilização do hipertexto na educação na educação ainda é um embrião em 

desenvolvimento. Espera-se, desde estão, novas pesquisas e debates acerca da teoria e 

exercício da hipertextualidade em sala de aula, pois, como disse Lévy (2004), “navegar em 

um hipertexto significa, portanto, desenhar um percurso em uma rede que pode ser tão 

complicado quanto possível”.  
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