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Resumo: 
O texto apresenta o projeto (1) de formação docente intitulado a 
linguagem em suporte digital: estratégias de hipertextualização e o 
resultado de sua reestruturação, o projeto (2) Webtecnologia e ensino: 
estratégias de hipertextualização. Os projetos tiveram como objetivos 
promover aperfeiçoamento webtecnológico a professores quanto à 

produção hipertextual e autoria colaborativa, assim como, quanto ao 
ensino e aprendizagem mediados por produções de hipertextos digitais.  
Palavras-chave: Formação docente, Hipertexto Digital, Estratégias de 
hipertextualização. 
 
 
Abstract: 
The paper presents the teacher training project (1) titled language on 
digital media: hypertextualization strategies and the result of its 
rewriting, the project (2) Webtechnology and education: 
hypertextualization strategies. The two projects had objectives of 
promoting improvement webtechnological teachers regarding hypertext 
production and collaborative writing, as well as for teaching and learning 
mediated by production of digital hypertext. 
Keywords: Teacher education, Digital Hypertext, hypertextualization 
Strategies. 
 

 

Introdução 

 

Atualmente, a informática é um recurso importante para realização de 

atividades escolares. Sem dúvida, recursos webtecnológicos2 têm ajudado em 

atividades como pesquisas, assim como, facilitado o trabalho tanto de estudantes 

quanto de professores. No entanto, não podemos esquecer que a webtecnologia é 

apenas mais um recurso educacional. Sabemos que ela pode facilitar muitos 

trabalhos, entre eles o acadêmico. Porém, assim como Coscarelli (2005, p. 25), 
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compreendemos que “[...] a informática não vai substituir ninguém. Ela não vai 

tomar o lugar do professor nem vai fazer mágica na educação”. Na verdade, a 

webtecnologia em si não produz nada sem o manuseio do ser humano e se mal 

utilizada pode atrapalhar o processo educativo. 

Sendo assim, consideramos de suma importância que o professor conheça os 

recursos que a webtecnologia oferece e procure caminhos alternativos para 

dinamizar suas aulas de forma a contribuir com o processo de ensino e 

aprendizagem. Para tanto, compreendemos que a metodologia de ensino adotada 

pelo docente, com o uso de webtecnologias, deve ser amplamente desenvolvida e, 

gradativamente, transformada. Todavia, sabemos que a transformação da 

abordagem de ensinar acontece a partir das experiências vivenciadas pelos 

docentes em sala de aula. Partindo desse princípio, faz-se necessário que o 

docente tenha a experiencie diferentes formas de abordar conteúdos curriculares 

com a integração dos recursos webtecnológicos que tem disponível.  

Além do exposto, também defendemos que somente o uso de webtecnologias 

não garante que as aulas obtenham resultados positivos e contemplem as 

orientações curriculares expressas nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs). 

Conforme o documento Nacional: 

 
O objetivo da inclusão da informática como componente curricular da área 
de Linguagens, Códigos e Tecnologias é permitir o acesso a todos os que 
desejam torná-la um elemento de sua cultura, assim como aqueles para os 
quais a abordagem puramente técnica parece insuficiente para o 
entendimento de seus mecanismos profundos (PCN, 2000, p. 58). 

 

Como se vê, os PCNs orientam para que a informática seja capaz de 

transformar a abordagem puramente técnica de ensino até hoje predominante em 

muitas escolas brasileiras. Encontramos nos Parâmetros Curriculares Nacionais, a 

ideia de que a linguagem escrita necessita de diferentes subsídios linguísticos, que 

podem ser fornecidos pelo letramento, “um conjunto de práticas que denotam a 

capacidade de uso de diferentes tipos de material escrito”.  
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Isso em mente, pesquisadores da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul 

(UEMS) organizaram e ministraram a professores de escolas públicas de Nova 

Andradina e região o curso de extensão intitulado a linguagem em suporte digital: 

estratégias de hipertextualização, cujo objetivo foi capacitar docentes para o 

ensino e a aprendizagem da produção hipertextual, com foco na retextualização do 

texto convencional impresso para o hipertexto.  

Consideramos a proposta de suma importância diante da realidade da escola 

pública brasileira, que é contemplada, constantemente, com aparatos (web) 

tecnológicos de diferentes formatos, como: tablets, laptops, lousa digital 

interativa etc.  

Na esteira das políticas de integração de webtecnologias em escolas públicas 

está a cobrança para que as ferramentas sejam usadas como recurso pedagógico. 

Nesse cenário, é importante a implementação de ações de formação para o uso 

pedagógico de webtecnologias. Assim, apresentamos o projeto de formação 

webtecnológica oferecido em 2012 e o resultado de sua reestruturação que 

contempla oficinas ministradas no segundo semestre letivo de 2013. 

Antes de apresentarmos o projeto e a nova proposta construída a partir das 

experiências dos professores formadores, trazemos os pressupostos teóricos que 

norteiam o pensamento dos pesquisadores/formadores ao ofertar o curso. 

Primeiramente, apresentamos nossos pressupostos de Letramento e Letramento 

Digital, com o objetivo de elucidar a importância e responsabilidade da escola em 

promover não somente a competência de leitura e interpretação de códigos 

linguísticos, mas também de gerenciar e decifrar a linguagem em uso, em 

ambientes webtecnológicos. Na sequência, discutimos as características do 

Hipertexto Digital. Com isso, dialogamos com a idealizadora do projeto 

desenvolvido em 2012 (LIMA, 2010), que traça considerações importantíssimas para 

justificar o projeto. Por fim, apresentamos os estudiosos que embasam as 

orientações para o desenvolvimento de estratégias de hipertextualização.   
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Conceito de Letramento e Letramento Digital 

 

Partimos da ideia de que aquele que é letrado consegue decifrar os códigos 

linguísticos e suas mensagens, estabelecendo conexões entre os significados, e 

criando um esquema de entendimento mental. Compreendemos também que ser 

alfabetizado e letrado nos moldes anteriores da sociedade não garante que o 

indivíduo seja alfabetizado e letrado digitalmente, pois, de acordo com Xavier 

(2002, p. 2) 

[...] o letramento digital implica realizar práticas de leitura e escrita 
diferentes das formas tradicionais de letramento e alfabetização. Ser 
letrado digital pressupõe assumir mudanças nos modos de ler e escrever os 
códigos e sinais verbais e não-verbais, como imagens e desenhos, se 
compararmos às formas de leitura e escrita feitas no livro, até porque o 
suporte sobre o qual estão os textos digitais é a tela, também digital. 

 

Atualmente, para enquadrar-se nas mais variadas sociedades, o indivíduo 

precisa se capacitar para lidar com as diversas tecnologias existentes. Basta que 

ele entre em um banco ou vá a uma loja para perceber o quanto essa adequação é 

necessária. Esse enquadramento se dá pelo chamado letramento digital, no qual o 

indivíduo deve aprender a lidar com equipamentos (web)tecnológicos para ocupar o 

seu espaço na sociedade. Sendo assim, a fim de preparar o indivíduo para atuar 

socialmente, a escola tem como objetivo ser um componente ativo no ensino do 

manuseio e uso adequado das (web)tecnologias para a aprendizagem e, por 

conseguinte, para o desenvolvimento do indivíduo. 

 Coscarelli (2005, p. 29) explica que o letramento digital é “a inserção dos 

alunos nessa nova faceta do mundo letrado”. Para ser letrado, acrescenta a autora, 

o aluno precisa ser um bom navegador e digitador. A prática de letrar digitalmente 

possibilita ao aluno o domínio dos principais recursos webtecnológicos. Com isso, o 

educador é capaz de “minimizar a exclusão de muitos sujeitos já excluídos em 

muitas outras situações” (COSCARELLI, 2005, p. 29). 
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Sendo assim, consideramos primordial o papel da escola promotora de 

conhecimentos, antes produzidos com a mediação de recursos tecnológicos (lousa, 

caderno, livro etc) e atualmente produzidos, também, por recursos 

webtecnológicos (ambientes virtuais). Para isso, é importante o desenvolvimento 

de estratégias de construção e uso de Hipertextos Digitais, formato em que o texto 

é construído na internet.  

 

Conceitos de Hipertexto Digital 

 
Ao pensar em letrar e letrar para o mundo digital, para o ciberespaço, temos 

o hipertexto como a essência da navegação na web. Através de seus caminhos 

múltiplos, o usuário segue a direção escolhida e abusa de sua curiosidade e 

inteligência, na busca de informações desejadas, que podem ser informações 

textuais, imagéticas ou sonoras de várias partes do mundo, com inúmeras 

informações disponibilizadas. Saber selecionar as informações desejadas e 

transformá-las em conhecimento é o grande desafio posto para os aprendizes da 

era das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC). 

Segundo Lima (2003), a idealizadora do curso de extensão a linguagem em 

suporte digital: estratégias de hipertextualização, o hipertexto é uma nova 

modalidade de leitura não linear, sem ponto fixo de entrada e saída, sem 

hierarquia pré-determinada, sempre em expansão, literalmente sem limites. 

Tendo em vista a nova realidade linguística apresentada no ciberespaço, Lima 

(2003) argumenta que é necessário mapear os novos fatores hiperlinguísticos 

facilitados pela expansão da internet, tentar redimensionar o seu papel na nova 

modalidade enunciativa, assim, transpondo este novo saber para o ensino escolar.  

A hipótese levantada por Lima é de que: 

 
[...] ao lado dos fatores de textualidade já tradicionalmente explícitos 
pela Linguística Textual, a inclusão de novos fatores e, principalmente, a 

recontextualização e o redimensionamento dos antigos fazem-se 
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extremamente necessárias ao entendimento uso e ensino da linguagem 
nestes novos tempos. (LIMA, 2010) 

 

Sendo assim, acrescenta a autora, a nova ordem para esse terceiro milênio é 

trabalhar o hipertexto com hipertexto. Contudo, para que esse fato ocorra, há 

necessidade de se desenvolver competências de manusear o hipertexto, diferente 

dos enfoques de textualidade convencional referenciados pela Linguística Textual. 

Nesse sentido, Lima (2010) preconiza que esta “para nascer uma nova Linguística, a 

Linguística Hipertextual, a Ciberlinguística”, que atualizaria os novos 

conhecimentos “linguageiros” destas novas áreas digitais.  

 

Estratégias de Hipertextualização 

 

Ainda guiados pelos pressupostos de Lima (2010), entendemos que a leitura do 

hipertexto pode ser caracterizada como viajar por trilhas que são os nós e links 

dentro do texto. No hipertexto, diferente do texto convencional, as informações 

não são encontradas em estruturas sequenciais, temos múltiplas entradas e 

múltiplas formas de prosseguir, ocorrendo assim maior liberdade de navegação 

para o leitor. 

Todavia para conseguir ter êxito na leitura e/ou produção de textos digitais, 

hipertextos, é necessário o desenvolvimento de estratégias específicas de 

hipertextualização. Para orientar professores, Lima (2010) adota as características 

para a construção hipertextual conforme os conceitos de  Marcuschi (2001, p. 92), 

sendo: não linearidade, volatilidade, topografia, fragmentariedade, acessibilidade 

ilimitada, multissemiose, interatividade, iteratividade.  

Sendo assim, partimos das características pontuadas por Marcuschi para 

orientar o desenvolvimento das oficinas do curso Linguagem em suporte digital: 

estratégias de hipertextualização, Idealizado por Lima (2010). Além dos 

pressupostos de  Marcuschi (2001), somos orientados também pelas categorias 
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existentes na constituição do hipertexto, segundo Lévy (1995): a Metamorfose, a 

Heterogeneidade, a Multiplicidade, a Exterioridade, a Topologia, e a Modalidade 

dos Centros. 

São os conceitos de Lévy (1995) e Marcuschi (2001) que Lima (2010) referencia 

ao ensinar estratégias de transdução do texto impresso para o texto digital. Além 

dos autores, Lima (2010) adota os pressupostos de Jakob Nielsen (s.d.), ao 

recomendar as seguintes estratégias de construção de hipertexto: 

• Apresentação no estilo de “pirâmide invertida”, que principia pela 

conclusão (os usuários provavelmente pularão informações adicionais, caso não 

sejam atraídos pelas palavras iniciais de uma lexia); 

• Subtítulos pertinentes e muito uso das listas indexadas; 

• Uma informação por bloco, com metade do número de palavras (ou menos) 

do que num texto convencional; 

• Links aplicados apenas a palavras chave do hipertexto. 

• A menor informação possível: cortar é essencial (escrever 'usar' ao invés de 

'utilizar', 'decidiu' ao invés de 'tomou uma decisão'.  

• Títulos (principalmente os títulos) simples e informativos. 

• “Policiar” o conteúdo de um 'chunk'. Um bloco deve ter dois ou três 

parágrafos curtos, cada qual com um subtítulo, todos cercados de muito espaço em 

branco. 

• Descartar sentenças declaratórias e oferecer apenas fragmentos (listas 

itemizadas). 

À luz dos pressupostos teóricos elucidados, apresentamos as metodologias de 

desenvolvimento dos cursos de formação webtecnológica ministrados em 2012 e 

2013.  A fim de facilitar a compreensão quanto à primeira proposta e a segunda, 

passaremos a nomeá-las de Projeto1 e Projeto2, cujos títulos são a linguagem e 

suporte digital: estratégias de hipertextualização e Webtecnologia e ensino: 

estratégias de hipertextualização e autoria colaborativa, respectivamente. 
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Projeto1: a linguagem e suporte digital: estratégias de 

hipertextualização 

  

O Projeto1 foi desenvolvido sob o formato de oficinas presenciais e online. 

Nas oficinas presenciais a equipe orientou atividades de aquisição das tecnologias 

Wikidot e Moodle, ambas utilizadas na mediação da aprendizagem de estratégias 

de hipertextualização. Fizeram parte da equipe dois professores da Universidade 

Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), sendo um do curso de letras e outro do 

curso de Matemática, e quatro monitores, dois estudantes da graduação em Letras 

e dois estudantes da Licenciatura em Computação.  

As discussões quanto ao desenvolvimento da proposta se iniciaram em março 

de 2012. A partir de decisões em grupo, em abril ocorreu a divulgação do curso em 

escolas públicas da região Sul do estado de Mato Grosso do Sul. A equipe recebeu 

sessenta inscrições e na primeira semana de maio de 2012 ocorreu o primeiro 

encontro presencial na UEMS, unidade de Nova Andradina. 

O planejamento das oficinas de retextualização do texto impresso para o 

digital aconteceu mediante encontros presenciais da equipe e encontros virtuais via 

handout do google. Os encontros aconteciam, frequentemente, alguns dias após 

cada encontro presencial e na semana antecedente ao encontro presencial com os 

professores cursistas. Lembrando que esses encontros aconteciam uma vez por mês 

no laboratório de informática da UEMS.  Foram realizados oito encontros 

presenciais, com início em maio e término em dezembro de 2012. 

As sessões online incluíram revisão bibliográfica e webgráfica do estado da 

arte pertinente às Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC), ao 

incremento da Internet e às características e dinâmica do hipertexto. Os textos 

eram disponibilizados no Ambiente Virtual de Aprendizagem MOODLE, versão 

UEMS3, e debatidos em fóruns específicos para cada temática. Da mesma forma, no 

                                                 
3
 www.uems.br/moodle  

http://www.uems.br/moodle
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Moodle eram publicadas orientações quanto ao processamento da escrita 

hipertextual e estratégias de retextualização.  

O trabalho de retextualização, ou seja, transdução do texto impresso para o 

digital foi realizado na plataforma WIKI4, onde foram construídos os hipertextos e 

registradas ações de retextualização. Na operacionalização do processo de 

retextualização, foram utilizados os “passos” propostos por De Paula & Ricarte, 

bem como as estratégias de reescritura preconizadas pelos estudiosos do 

hipertexto, na seguinte sequência: 

a) Delineação dos blocos (lexias) sob a forma de lista itemizada (subtítulos), 

com a consequente “proposta” de um percurso de leitura; 

b) Inserção de links (internos e externos), objetiva a intertextualização do 

conteúdo relativo àquele tópico; 

c) Edição de cada bloco, tendo em vista as recomendações dos estudiosos do 

assunto mencionados neste trabalho, incluindo o uso de mídias não verbais; 

d) Refinamento final do trabalho. 

 Para ilustrar, segue imagem de um dos hipertextos construídos pelos 

professores cursistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 www.alveslima-edu.wikidot.com  

http://www.alveslima-edu.wikidot.com/
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Figura 1: Transdução e retextualização de Alice no país das maravilhas 

 

Fonte: atividade realizada na página <azenaide-vieira.wikidot.com/sirley-ailton-e-marilza> 

 

Projeto2: Webtecnologia e ensino: estratégias de hipertextualização 

e autoria colaborativa 

 

A partir da experiência com o desenvolvimento das oficinas contempladas no 

Projeto1, o Projeto2 sofreu diversas alterações, entre elas, seu título que passou a 

ser Webtecnologia e ensino: estratégias de hipertextualização e autoria 

colaborativa.  

Pontuamos as experiências que fizeram com que o projeto1 fosse 

reestruturado e na sequência descrevemos a metodologia adotada para realização 

do Projeto2. 

As oficinas presenciais foram muito importantes para a aquisição das 

tecnologias utilizadas no Projeto1,  wikidot e Moodle. Porém, os professores 

http://azenaide-vieira.wikidot.com/sirley-ailton-e-marilza
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cursistas sugeriram que acontecessem um maior número de oficina presencial e que 

essas fossem ministradas semanalmente ou quinzenalmete. Tendo em vista que 

mensalmente, conforme foram ministradas, dificultava a continuação do trabalho e 

compreensão da construção hipertextual. Sendo assim, as oficinas presenciais, no 

projeto2, passaram a ser ministradas semanalmente.  

No projeto1 foram utilizadas duas plataformas virtuais de aprendizagem (Wiki 

e Moodle). Conforme avaliação dos professores cursistas, isso dificultou o 

gerenciamento das atividades online orientadas pelos professores formadores, uma 

vez que as orientações ora eram publicadas no Moodle, ora na Wikidot. Assim, no 

projeto2, foi utilizada a plataforma wikispace tanto para construção dos 

hipertextos quanto para as discussões teóricas. 

Como se vê, houve uma substituição da wikidot pela wikispaces, isso ocorreu 

em virtude de nossa maior familiaridade com essa segunda plataforma.  A 

Wikispaces, também, possui menos recursos, o que poderia facilitar o trabalho de 

construção hipertextual dos professores cursistas. No Projeto1 os hipertextos foram 

construídos na wikidot da professora idealizadora do projeto, enquanto que no 

projeto2 os hipertextos foram construídos em wikispaces construídas pelos 

professores cursistas. Assim, cada professor cursista tinha uma página na wiki e 

nessa página realizava as atividades, conforme eram orientadas na página do 

curso5. 

 Além disso, o Moodle deixou de ser utilizado como ambiente de mediação 

pedagógica, uma vez que compreendemos que os objetivos do curso não seriam 

prejudicados pelo não uso desse recurso webtecnológico. 

Os objetivos do curso sofreram também transformações. O Projeto1 tinha 

como objetivo   

Desenvolver ações de capacitação (educação continuada) para atuais e 
futuros professores de Nova Andradina (MS) e região, visando a aquisição 
de habilidades e competências para a produção hipertextual, a partir de 

                                                 
5
 <hipertexto-2013.wikispaces.com/> 

http://hipertexto-2013.wikispaces.com/
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estratégias de retextualização do texto impresso convencional ao 
hipertexto digital (LIMA, 2010). 

 

Por outro lado, o Projeto2 objetivou “Promover a aquisição de habilidades e 

competências para a produção hipertextual e autoria colaborativa de professores 

de escolas públicas de Coxim a partir de estratégias de Hipertextualização“ 

(SOARES-VIEIRA, 2013). 

Além de promover o desenvolvimennto de estratégias de hipertextualização, o 

Projeto2 tinha como objetivos fomentar a escrita de textos colaborativos e 

experienciar o desenvolvimento atividades pedagógicas tendo como estratégia a 

produção colaborativa de hipertexto digital na mediação de conteúdos de 

disciplinas do currículo escolar. 

Sendo assim, os professores cursistas foram orientados na construção de três 

hipertextos. O primeiro, consistia na reescrita de um texto convencional (linear) 

em hipertexto. O texto escolhido foi o da própria idealizadora do projeto (LIMA, 

2009), trata, especificamente, das estratégias de construção de hipertexto, cujo 

título é Estratégias de hipertextualização - a construção de blocos hipertextuais.  

Segue figura da página principal do hipertexto construído por um dos 

professores cursistas:  
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Figura 2: Hipertexto 1 

 

Fonte: <felipentecoxim.wikispaces.com/ESTRAT%C3%89GIAS+DE+HIPERTEXTUALIZA%C3%87%C3%83O> 

 

Ao propor a construção do segundo hipertexto, tinhamos em mente 

possibilitar ao professor-aprendiz a experiência de construir um hipertexto a partir 

de um conteúdo curricular. Então, o grupo decidiu pelo conteúdo abordado na 

disciplina de Ciências e um dos professores cursistas, com formação na área de 

Ciências, propôs algumas lexias para delimitação do tema. O conteúdo curricular 

de Ciências proposto foi a teoria da evolução – Charles Darwin e as lexias 

propostas foram: 1. Aspectos histórico/social do século em que Charles 

Darwin(1809-1882.) viveu; 2. A viagem de 5 anos abordo do navio Beagle (1831-

1836) que Charles Darwin acompanhou; 3. Obras publicadas por Charles Darwin; 4. 

O dilema que acometia Charles Darwin em publicar sua obra; 5. A reação da 

http://felipentecoxim.wikispaces.com/ESTRAT%C3%89GIAS+DE+HIPERTEXTUALIZA%C3%87%C3%83O
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comunidade após a publicação de “A Origem das Espécies”; 6. Contribuições dos 

trabalhos de Charles Darwin à ciência moderna. 

Segue, uma das páginas do hipertexto de um dos cursistas: 

 

Figura 3: Hipertexto 2 

 

Fonte:<mmmaira.wikispaces.com/A+Teoria+da+Evolu%C3%A7%C3%A3o+-+Charles+Darwin> 

 

Por fim, propomos a construção do terceiro hipertexto. Nesse estágio de 

desenvolvimento do projeto2, os professores não apresentavam dificuldades nas 

construções hipertextuais. Haviam compreendido as estratégias de 

hipertextualização. Propomos, então, que construíssem um hipertexto 

colaborativo, com um novo conteúdo curricular Menino de engenho ontem e hoje. 

Para tanto, foram sugeridos os seguintes tópicos lexicais: José Lins do Rego - Vida e 

Obras; Menino de Engenho - A obra; Contexto social, cultural e histórico - obra e 

http://mmmaira.wikispaces.com/A+Teoria+da+Evolu%C3%A7%C3%A3o+-+Charles+Darwin
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autor; Menino de Engenho - Gênero, movimento e estética literária; Menino de 

Engenho - Crítica literária; Cana-de-açúcar no Brasil ontem e hoje. 

Seguem duas figuras que revelam a página inicial do hipertexto e a construção 

hipertextual de um dos blocos lexicais, respectivamente: 

 

Figura 4: Hipertexto 3: página inicial (índice) 

 

Fonte:<hipertexto-2013.wikispaces.com/MENINO+DE+ENGENHO+ONTEM+E+HOJE> 

 

Figura 5: Hipertexto 3: link de José Lins do Rego – Vida e Obras 

 

Fonte: < hipertexto-2013.wikispaces.com/Jos%C3%A9+Lins+do+Rego+-+Vida+e+Obras> 

http://hipertexto-2013.wikispaces.com/MENINO+DE+ENGENHO+ONTEM+E+HOJE
http://hipertexto-2013.wikispaces.com/Jos%C3%A9+Lins+do+Rego+-+Vida+e+Obras
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Considerações Finais 

  

 Dispositivos móveis (celular, notebooks, netbooks, tablets, smartphones) 

com conexão às redes virtuais invadem sem pedir licença os espaços escolares. E, 

proibir seu uso ou “fazer de conta” que eles não influenciam a dinâmica escolar, 

não é a melhor atitude. Defendemos a urgência em se pensar na prática educativa 

em novos moldes, migrando-se para ambientes virtuais.  

 Reconhecemos que existe uma vasta literatura que trata do uso dos 

dispositivos móveis na/para Educação. Entre os pesquisadores preocupados com o 

impacto e em descobrir as possibilidades de uso de aparatos (web)tecnológicos na e 

para a Educação do século XXI, temos os trabalhos de Paiva6, cuja preocupação é 

com o ensino de língua inglesa mediado por recursos tecnológicos, e Moran7, 

educador que na última década tem nos prestigiado com suas reflexões na área de 

ensino e formação de professores para atuação em contexto informatizado. 

Na esteira das reflexões referentes à Educação e Tecnologia e à luz dos 

pressupostos teóricos que embasam tanto o ensino como o ensino de Línguas, 

propomos o desenvolvimento dos projetos de formação webtecnológica de 

professores. Consideramos que os projetos a linguagem e suporte digital: 

estratégias de hipertextualização e Webtecnologia e ensino: estratégias de 

hipertextualização e autoria colaborativa, brevemente apresentados neste artigo, 

trazem relevantes contribuições para que novas ações, tanto de formação 

webtecnológica como de prática pedagógica mediada por webtecnologias, sejam 

implementadas. Dessa forma, cessamos nossas reflexões com a expectativa de que 

novas propostas sejam construídas e implementadas em diferentes cenários da 

Educação brasileira.  

 

 

                                                 
6
 Professora titular da Universidade Federal de Minas Gerais e pesquisadora do CNPq <lattes.cnpq.br/1912870988082045> 

7
 Diretor do Centro de Educação a Distância da Universidade Anhanguera Uniderp <http://lattes.cnpq.br/4035390540170184> 
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