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Resumo: Partindo da discussão sobre as defi-
nições de multiletramentos, hipertexto e suas rela-
ções na construção de novos saberes, pretendemos 
neste artigo analisar os impactos dessas relações 
nas práticas de ensino em ambientes virtuais de 
aprendizagem. Pautados sob uma perspectiva só-
cio-histórico-cultural, pretendemos examinar em 
que medida as possibilidades das ferramentas vir-
tuais podem servir de base, juntamente com as no-
ções de multiletramentos e hipertextos, para tornar 
o ensino em AVA mais significativo, respondendo 
a uma necessidade de criação de novos paradig-
mas no ensino virtual e híbrido.

 Palavras-chave: Multiletramentos. Hipertex-
to. Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). 
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 Abstract: Parting from the discussion regard- 
ing the meaning of multiliteracies and hypertext 
as well as how they relate to building new knowl- 
edge, this article aims to analyze the impacts of 

such relations on teaching-learning practices in 
virtual learning contexts. Based on a social-histo-
rical-cultural approach, this text intends to look 
into the proportions in which virtual tools may 
serve as base together with the concept of multi- 
literacies and hypertexts. Thus, it will be possib-
le to make VLE (AVA) more meaningful and to 
correspond to the current need of creating new 
paradigms in both virtual and hybrid teaching-
-learning fields.

Keywords: Multiliteracies. Hypertext. Virtual 
Learning Environment (VLE). Hybrid learning.

Introdução

O cenário mundial vem sofrendo grandes 
transformações devido a fatores diversos. Essas 
transformações vêm acontecendo também por 
conta das tecnologias e seu uso imediato. Os su-
jeitos que se constituem nesse novo espaço/tem-
po tecnológico se utilizam de novos e/ou outros 

1 Agradecemos a Francisco Mendes e Penélope Rodrigues pela leitura e contribuições
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modos de produção de significado, o que nos co-
loca a necessidade de um diálogo entre as novas 
tecnologias e os processos de ensino-aprendiza-
gem de língua materna.

Esse cenário ampliou a busca por espaços edu-
cacionais abertos de circulação de conhecimento, 
tanto por parte de professores como de alunos. 
E esse diálogo se faz necessário devido à busca 
por práticas de sala de aula que se tornassem mais 
efetivas para esses sujeitos imersos na sociedade 
contemporânea e global.

Por essa razão, este artigo tem como objetivo 
analisar os usos e as possibilidades de um am-
biente educacional (Ambiente Virtual de Apren-
dizagem – AVA2), mais conhecido como Moodle,3 
e a sua relação com a compreensão de hipertex-
to tão presente nesses ambientes centrados em 
sujeitos que são imersos nas novas tecnologias, 
como aponta Santaella (2004). Além de apontar 
as possibilidades de ensino-aprendizagem que a 
plataforma propicia e as multilinguagens (verbal/
hipertextual/hipermidiática).

Multiletramento e as novas relações com 
o saber

Ainda que os estudos sobre letramentos te-
nham surgido há menos de meio século, suas 
contribuições permitem que ampliemos o escopo 
de análise sobre as relações entre sujeito e objeto, 
os impactos dessa relação e as formas de produ-
ção de conhecimento em seus diversos aspec-
tos, quando nos amparamos numa perspectiva  
sócio-histórico-cultural.

A produção de signos e seu uso dentro das 
sociedades primitivas impulsionaram para além 
dos fatores imediatos ligados à sobrevivência, o 
surgimento do que conhecemos por civilização. 
Como visto em Magda Soares:

[...] envolver-se nas práticas sociais de 
leitura e de escrita - tem consequências sobre 
o indivíduo, e altera seu estado ou condição 
em aspectos sociais, psíquicos, culturais, po-
líticos, cognitivos, linguísticos e até mesmo 
econômicos [...] a introdução da escrita em 
um grupo até então ágrafo tem sobre esse 
grupo efeitos de natureza social, cultural e 
política (SOARES, 1998, p. 18).

Então, se considerarmos esses impactos dentro 
da história das sociedades, frente às relações que se 
estabelecem com o saber – intrinsecamente ligado 
às linguagens –, devemos levar em consideração o 
atual momento histórico em que vivemos. Com o 
desenvolvimento das reflexões acerca do mundo 
contemporâneo, desenvolve-se também a realida-
de. O pensamento posto em movimento, movimen-
ta a vida e é movimentado por ela. Nessa dinâmica 
dialética, vislumbramos um mundo novo que desa-
brocha diante dos nossos olhos, corpos, corações e 
mentes. Desde o século XIX, vivemos num cenário 
de intensa e contínua revolução tecnológica, novas 
formas de se relacionar com a produção de conhe-
cimentos se impõem diante de nós, causando um 
profundo impacto no nosso modo de ver e apre-
ender o mundo. De uma realidade recentemente 
grafocêntrica, testemunhamos a concorrência mul-
timodal e multissemiótica nos processos de comu-
nicação, de produção de conhecimento e de relação 
com o saber. Como visto em Prieto, consideramos: 

[...] os diferentes modos de representação 
que não se limitam apenas ao verbal. Para o 
teórico, levar a multimodalidade em consi-
deração significa admitir que língua e ima-
gem são aspectos que se completam, e que 
imagem, língua e som são coordenados e, 
nesse sentido, a língua deixa de ser o centro 
da comunicação (PRIETO, 2012, p. 3).

Estamos de acordo com Rojo, quando ela 
afirma que os processos de letramentos “[...] 
buscam recobrir os usos e práticas sociais de 
linguagem que envolve a escrita de uma ou de 

2 AVA é equivalente a LMS (Learning Management System).
3 No inglês: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment.
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outra maneira, sejam eles valorizados ou não 
valorizados, locais ou globais, recobrindo con-
textos sociais diversos” (ROJO, 2009, p. 98). 
Essa definição, ancorada numa perspectiva 
multicultural, considera que: quando se trata 
de ampliar o olhar, tanto as práticas como as 
capacidades de letramento no processo esco-
lar produzem um movimento que extrapola 
os muros da escola, com atividades didáticas 
que estejam voltadas para a “vida que se vive” 
(MARX; ENGEL, 1845/2007). Ao invés de in-
cluirmos a vida na escola, é necessário incluir 
a escola na vida. 

Nesse sentido, pensar as novas formas de 
relação com o saber está indissociavelmente li-
gado aos estudos sobre multiletramentos que 
respondem a necessidades de desconstrução 
com as relações de autoridade, de repetição e 
de transformação do tempo escolar num es-
paço de experimentação orientada e signifi-
cativa. Como visto em Gazotti e Canuto (no 
prelo), amparados pelas discussões inicial-
mente desenvolvidas pelo New London Group 
(1996/2000), procuramos reconfigurar o olhar 
(teoria) para a realidade em movimento (prá-
tica). A perspectiva de multiletramento aqui 
adotada tem como base a:

[...] ideia de que os conteúdos que os es-
tudantes necessitam aprender estão mudan-
do, de modo a alinhá-los às mudanças pelas 
quais o mundo está passando (GAZOTTI; 
CANUTO, no prelo).

 Essa realidade nos coloca diante da tarefa 
de rever nossas práticas educativas. Como, por 
exemplo, o uso de tecnologias no processo de 
ensino-aprendizagem, a inserção de suportes 
multimodais, o trabalho com a multiplicidade 

de textos que circulam na sociedade, levando 
em consideração a afirmação de Weiss e Ham-
mes (apud CASTRO, 2001), de que “a tecnologia 
não é uma atividade educacional; mas uma fer-
ramenta, um meio para um determinado fim”, 
[...] “engajamento dos estudantes no aprendiza-
do e na colaboração” (WEISS; HAMMES apud 
CASTRO, 2001, p. 73).

Nesse cenário, percebemos, como afirma Rojo 
(2009), a vertiginosa intensificação e a diversifi-
cação da circulação da informação, a diminuição 
das distâncias espaciais, a dilatação do tempo, 
a multissemiose,4 as hipermídias e os hipertex-
tos. O mundo, portanto, está mais dinâmico e o 
acesso aos conteúdos comunicacionais também. 
Podemos, então, inferir que: numa sociedade 
globalizada e hiperconectada, os conteúdos ideo-
lógicos (hegemonicamente construídos sob uma 
era capitalista neoliberal) também perpassam es-
sas esferas sociais, sendo necessário, no campo da 
educação, e mais especificamente com base nos 
estudos de multiletramentos, uma postura crítica 
frente ao leviatã contemporâneo, com suas ferra-
mentas5 aparentemente neutras.

Portanto, num mundo contraditório, per-
cebemos a necessidade de uma educação que 
desenvolva plenamente as competências e ha-
bilidades de letramentos, mas que as desenvol-
va conjugadas à consciência crítica e dialética. 
Como afirmam Gazotti e Canuto (no prelo), 
discutindo Rojo (2012), diferente da definição 
de letramentos (múltiplos), que consideram 
apenas aspectos da multiplicidade e variedades 
das práticas sociais que envolvem a leitura e a 
escrita, os multiletramentos respondem às exi-
gências de um maior engajamento social, pleno 
e equitativo, segundo o New London Group, “ao 

4 “a multiplicidade de modos de significar que as possibilidades multimidiáticas e hipermidiáticas do texto eletrônico trazem para o ato 
de leitura: já não basta mais a leitura do texto verbal escrito – é preciso relacioná-lo com um conjunto de signos de outras modalidades de 
linguagem (imagem estática, imagem em movimento, música, fala) que o cercam, ou intercalam ou impregnam; esses textos multissemi-
óticos extrapolam os limites dos ambientes digitais e invadem também os impressos (jornais, revistas, livros didáticos)” (ROJO, 2009).
5 O termo ferramenta, em itálico, está marcado por não se referir a uma ferramenta propriamente dita, pois entendemos que essas 
ferramentas estão de certo modo relacionadas não apenas às modalidades e aos suportes midiáticos trazidos pelos novos adventos 
tecnológicos, mas trazem consigo uma noção de uso, as práticas e os discursos que acompanham essas ferramentas.
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trabalharem com diferentes linguagens, discur-
sos, estilos e abordagens, os aprendizes têm ga-
nhos importantes em termos metacognitivos e 
metalinguísticos e também em termos de refle-
xão crítica sobre sistemas complexos e suas inte-
rações” (NEW LONDON GROUP, 1996).

Avançando essa discussão, na seção a seguir, 
abordaremos um dos modos de produção de 
significado (texto, hipertexto, vídeo) presente 
nos ambientes educacionais Moodle, que tende 
a abarcar as multilinguagens (verbal/hipertex-
tual/hipermidiática).

Hipertexto: conteúdo e forma

Para refletir sobre o conceito de hipertexto, 
partiremos dos pressupostos discutidos na seção 
anterior. Das multi-interferências semióticas na 
apreensão e construção discursiva sobre o mun-
do (e no mundo) à dialogicidade atravessada por 
novas plataformas de interação comunicacional; 
das possibilidades dos novos modelos de ensino 
às consequências sociocognitivas promovidas 
pelos novos modos de produção dos saberes; ou 
seja, propomos partir das práticas sociais perme-
adas pelo uso da linguagem na contemporanei-
dade, para analisar um dos aspectos presentes 
na relação de ensino-aprendizagem no Moodle. 
Assim, consideraremos nesta seção o hipertexto 
como um dos elementos em que a interação mul-
tissemiótica e multimodal, dentro de uma pers-
pectiva multicultural, atinge uma potência singu-
lar no trabalho didático com plataformas digitais.

Para tanto, precisaremos investigar as con-
cepções que cercam o conceito de hipertexto 
imediatamente associado às novas tecnologias e 
ao ciberespaço. Essas tecnologias intelectuais, nas 
palavras de Lévy:

[...] amplificam, exteriorizam e modificam 
numerosas funções cognitivas humanas: me-
mória (bancos de dados, hiperdocumentos, 
arquivos digitais de todos os tipos), imagina-
ção (simulações), percepção (sensores digi-
tais, telepresença, realidades virtuais), racio-

cínios (inteligência artificial, modelização de 
fenômenos complexos) (LÉVY, 1999, p. 2).

Estamos de acordo com os pontos levantados 
por Lévy (1999) sobre a utilização dos meios vir-
tuais e seus impactos. Ainda assim, o conceito de 
hipertexto perpassa outras concepções impor-
tantes e que não se restringem, necessariamente, 
ao uso dos meios virtuais de interação.

Para iniciar nossa perscrutação sobre o concei-
to de hipertexto, partiremos do questionamento 
de quem são os agentes (sujeitos) que interagem 
com os saberes (objetos) e de que modo ocorre 
essa relação, interação de mútua transformação 
(entre sujeitos e objetos), num movimento recí-
proco, dialógico e dialético. 

Ao abordar esse tema sob esse prisma, não pode-
mos deixar de nos perguntar: quem são os sujeitos 
na contemporaneidade? Quais gêneros e ferramentas 
atravessam o cotidiano (de interação social) destes 
sujeitos? Ainda que essas perguntas não precisem (ou 
não possam) ser respondidas assertivamente como a 
“mira de uma flecha”, deixemos que elas permane-
çam no horizonte de nossa investigação.

Se para Lévy (1999), “o hipertexto constitui-
se por um conjunto de nós, que podem ser for-
mados por imagens, gráficos, palavras etc.; que 
podem, por sua vez, ser hipertextos”; podemos 
considerar, primeiramente, que o hipertexto dife-
rencia-se da concepção de texto mais tradicional, 
em que o verbo tinha uma centralidade, e passa a 
compreender a noção de texto de modo mais am-
plo, pluritextual, não mais tendo a palavra linear 
como organizadora de uma significação global. 

Antítese do conhecimento estático, a noção de 
hipertexto se espraia para além do já expresso, do 
já organizado. Ao invés de se constituir em cima 
de afirmações, a natureza do hipertexto é a inves-
tigação, o questionamento.

Nesse sentido, podemos dizer que o hipertexto 
é uma possibilidade, um devir. Um texto que é, se-
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gundo Marcuschi (2014), “uma forma de organi-
zação cognitiva e referencial cujos princípios cons-
tituem um conjunto de possibilidades estruturais”, 
ou seja, antes de ser uma materialidade já pronta, 
um texto a ser lido, o hipertexto se apresenta como 
uma espécie de exercício de linguagem, que, pela 
própria estrutura da linguagem, pelas suas inúme-
ras possibilidades, determina o processo de cria-
ção do texto a ser lido e transforma o modo como 
se lê um texto que está ainda por ser construído. 
Como visto em Koch (2006), o hipertexto aparece 
como um suporte linguístico-semiótico, uma pos-
sibilidade de construção “desterritorializada”.

Essa noção de “desterritorialização” pode con-
tribuir para a nossa reflexão acerca do hipertexto, 
se pensarmos nele como um texto que não existe 
a priori. Aqui, surge um aparente paradoxo entre 
forma e conteúdo, pois: como admitir a existên-
cia de um conteúdo sem forma, já que admitimos 
conceitualmente que o hipertexto possui uma di-
nâmica formal, ainda que não exista formalmen-
te enquanto conteúdo?

Quando praticamos uma ação cibernética, com 
as ferramentas digitais, virtuais, pela internet e seus 
suportes multimidiáticos, temos o exemplo concre-
to de um texto (aquilo que lemos), que é construído 
na medida em que utilizamos as ferramentas multi-
modais, expressas no layout dos suportes, nos hiper-
links etc. ou seja, quando manifestada (naquilo que 
escrevemos), através das escolhas, dos elos, dos links 
que fazemos de acordo com o norte de nossa pes-
quisa. Parafraseando a pesquisadora Ramal (2002), 
nos tornamos “escrileitores”6 do texto.

Partindo dessa concepção de hipertexto, 
podemos considerar que no processo de ensi-
no-aprendizagem o aprendiz é o protagonista-
colaborador. Junto com o tutor, que orientará e 

desenvolverá colaborativamente a reflexão so-
bre os processos de construção do conhecimen-
to que se dá em sala de aula, o aprendiz tem a 
experiência concreta de estabelecer seu próprio 
processo de construção, na medida em que seu 
repertório cultural, seu histórico, suas relações 
com os demais aprendizes estarão constante-
mente influenciados pelo meio e pelas múltiplas 
possibilidades de diálogo – percebidos pelas in-
terações sociais, dentro de um suporte colabora-
tivo, multimidiático e aberto às inúmeras possi-
bilidades que o hipertexto oferece.

É neste sentido que as noções discutidas ante-
riormente sobre os multiletramentos encontram 
ressonância com as possibilidades na utilização do 
hipertexto em contextos de aprendizagem. A dinâ-
mica oferecida por essas noções conjugadas, num 
ambiente de construção do conhecimento, nos 
permite refletir sobre o pensamento, como a for-
ça do imponderável, como uma seta que se dirige 
para um desconhecido, que alcança sua força no 
devir, na criação, no não óbvio, naquilo que ainda 
não. Essa possibilidade de construção do saber, nos 
oferece a oportunidade de cumprir alguns pressu-
postos da educação, baseados na construção social 
e autônoma do conhecimento, reconhecendo nos 
sujeitos suas singularidades e suas idiossincrasias, 
permitindo que cada um percorra seu próprio ca-
minho e faça escolhas pertinentes dentro de sua 
própria esfera de interesse.

Essa característica não linear, possibilitada 
pelo hipertexto, reside no fato de que não só o 
texto a ser escrelido seja uma potência, um texto 
in absentia, mas que, pela sua forma aberta, exija 
e exercite no aprendiz suas capacidades de esta-
belecer relações, de criar possibilidades no pró-
prio ato de produção textual, ou seja, no ato da 
produção de seu próprio conhecimento.

6 Emprestamos este termo de Corazza (2007): que reivindica uma postura multivalente do leitor, de coautoria. Assim, a ideia da escrita 
como um processo de escrileitura, remetido a uma “escrita-pela-leitura” ou uma “leitura-pela-escrita”, propõe um texto aberto às interfe-
rências do leitor e, portanto, sempre escrevível de diferentes maneiras. Assim, substituímos o termo de “leitautor”, proposto por Magda 
Soares, por “escrileitor”. Não por oposição ao conceito, mas por uma razão de sequencialidade dos termos Escrever e Ler, entendendo 
que, no processo de construção textual do hipertexto, as escolhas (entendidas como uma espécie de escrita) ocorrem durante, ou até 
mesmo antes, do próprio processo de leitura.
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Portanto, mais do que uma ferramenta, um 
layout interativo, uma tecnologia repleta de possibi-
lidades, o hipertexto pode ser compreendido como 
um não caminho, um não lugar, uma página em 
branco em que o usuário, com base no conjunto de 
saberes acumulados por séculos, e com sua própria 
cultura, produza um objeto próprio, singular, com 
um método sempre novo, e vislumbre um resultado 
único, sempre aberto, que não se encerra como uma 
apostila, ou um livro que chega ao fim.

Estudo do ambiente virtual de aprendizagem 
(Moodle) na perspectiva dos multiletramentos

Como apontado em seções anteriores, cada 
vez mais a personalização das aulas e o acom-
panhamento das mudanças significativas que 
ocorrem no cenário mundial estão, de forma 
positiva ou negativa, impactando os modos de 
trabalhar em sala de aula. No caso deste estudo, 
um curso de Letras-Português em uma insti-
tuição privada, a implantação e/ou utilização 
de ferramentas (computadores ou ambientes 
virtuais, caso do Moodle) possibilitam pensar 
o ensino numa perspectiva nomeada de ensino 
híbrido.7 Dessa forma, a análise a ser realiza-
da objetiva discutir seus usos de apresentação/
organização das ferramentas e dos objetos de 
ensino digitais e, desse modo, verificar as pos-
sibilidades de ensino que propiciam seu poten-
cial impacto nas aprendizagens. Nessa análise 
procuramos enfocar a estrutura e o papel das 
linguagens hipertextuais, hipermidiáticas e 
multimodais desses ambientes virtuais – Moo-
dle. Outro ponto a ser observado refere-se às 

possibilidades de participação e de trocas inte-
racionais/colaborativas, bem como a análise do 
ensino de língua materna na perspectiva dos 
multiletramentos no curso de Letras.

Quando se pensa na implantação de platafor-
mas de aprendizagens, muitas instituições estão 
considerando o valor econômico dessa aborda-
gem em relação aos conteúdos educacionais e a 
sua reutilização. Outro fator que atrai a introdu-
ção desses recursos tecnológicos é a oportuni-
dade de se utilizar da crescente expansão dos re-
cursos de tecnologia móveis (smartphones, iPad, 
iPhones, iPod), bem como a incorporação do 
método de ensino baseado no m-(self) learning.8

O ambiente analisado constitui-se em um am-
biente virtual de aprendizagem – Moodle. Ele é um 
software open source (sob os termos da Licença Pú-
blica GNU) para gestão de aprendizagem e de tra-
balho colaborativo e interativo, que permite a cria-
ção de cursos on-line, páginas de disciplinas, grupos 
de trabalho e comunidades de aprendizagem, cujo 
design é definido a partir da escolha de estratégia de 
ensino e de ferramentas disponibilizadas dentro de 
um sistema. Como apresentado em Neto et al.: 

[...] O ambiente em questão permite, ain-
da, a comunicação entre os diferentes usu-
ários do ambiente e a publicação de conte-
údos. Dentre os objetivos de um AVA, está 
o de fornecer ferramentas aos participantes 
de um curso, a fim de possibilitar o compar-
tilhamento de informações e de materiais 
de estudo, a discussão de temas, a coleta e 
revisão de tarefas, a interação entre os usu-

7 No inglês blended learning. Segundo o site do Porvir (<http://porvir.org/wiki/ensino-hibrido-ou-blended-learning>): ensino híbrido 
é a combinação do aprendizado on-line com o offline, em modelos que mesclam (por isso o termo blended, do inglês “misturar”) mo-
mentos em que o aluno estuda sozinho, de maneira virtual, com outros em que a aprendizagem ocorre de forma presencial, valorizando 
a interação entre pares e entre aluno e professor. Normalmente, a parte presencial prescinde de tecnologia. Nessa etapa, o professor ou 
tutor se torna responsável por propor atividades que valorizem as interações interpessoais. Aqui, o professor pode propor trabalhos que 
envolvam toda a turma ou pode dividi-la em grupos menores para a realização de projetos. Já a parte do ensino realizada com o auxílio 
de recursos digitais permite que o aluno tenha controle sobre onde, como, o que e com quem vai estudar. Nesse sentido, os dispositivos 
móveis, como tablets e celulares, e a facilidade de utilizá-los em diferentes ambientes abriu o leque de possibilidades sobre onde esse 
componente pode ser desenvolvido: dentro da própria sala de aula, na biblioteca, no laboratório de informática e até em casa. Apesar de 
serem momentos diferentes, o on-line e o presencial, o objetivo do aprendizado híbrido é que esses dois momentos sejam complementa-
res e promovam uma educação mais eficiente, interessante e personalizada. Já há um esforço da academia e das instituições que estudam 
o ensino híbrido de categorizar as formas como ele vem se manifestando nas diferentes Instituições de Ensino que optam por adotá-lo.
8 Aprenda você mesmo.
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ários do AVA, além do registro de notas, por 
exemplo (NETO et al., 2013, p. 144).

Moodle

O design do Moodle, objeto especifico de análise, contribui 
para o acesso às ferramentas e informações disponibilizadas 
no ambiente, sendo bastante intuitiva a navegabilidade. A 
unidade é dividida por semanas, nela o aluno lê a comanda 
da aula. Vê os textos e vídeos disponíveis, além da tarefa a 
ser realizada. Ao clicar em cada ícone abre-se uma descri-
ção contendo os fazeres requeridos pelo usuário.

Figura 1

A ilustração anterior permite que analisemos 
como a hibridização pode ser utilizada, o professor 
na aula em questão solicita que os alunos assistam 
aos vídeos e na sequência apresentem suas consi-
derações a respeito do tema. Para isso, na primeira 
parte da aula, a sala é dividida em pequenos gru-
pos, permitindo maior interação e participação de 
todos. Na segunda parte, os alunos abrem a dis-
cussão no grupo maior, possibilitando o confron-
to com posicionamentos díspares e o contato com 
pontos de vistas ainda não confrontados. No outro 
bloco da aula, os alunos são convidados a relacio-
nar as compreensões obtidas na discussão aberta 
com a leitura dos textos escolhidos como contra-
ponto das questões levantadas no vídeo, além da 
organização dos termos aprendidos, tendo como 
cenário a escola, e culminando com a produção 
de uma resenha crítica que deverá ser postada no 
portal. Essa realidade nos coloca diante da tare-

fa de rever nossas práticas educativas, como, por 
exemplo, o uso de tecnologias no processo de en-
sino-aprendizagem, a inserção de suportes multi-
modais, o trabalho com a multiplicidade de textos 
que circulam na sociedade, levando em considera-
ção a afirmação de Weiss e Hammes (apud CAS-
TRO, 2001), de que “a tecnologia não é uma ativi-
dade educacional; mas uma ferramenta, um meio 
para um determinado fim”, [o que possibilita, um 
novo]engajamento dos estudantes no aprendizado 
e na colaboração (2001, p. 74).

Moodle

A partir do encontro presencial, em casa, o aluno acessa o 
Moodle e verifica quais são suas tarefas que serão realiza-
das individualmente. As comandas são breves e desafiam 
os estudantes a explorarem todas as possibilidades que 
as ferramentas tecnológicas oferecem, uma característica 
do hipertexto, o que permite o contato com multi(mo-
dos) de produção de significados.

Figura 2
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O ambiente aqui analisado tem como base o Sis-
tema de Gerenciamento de Aprendizagem (SGA).9 
No caso da atividade a ser realizada em casa, o aluno 
é instigado a fazer a leitura de um hipertexto criado 
com o objetivo de trazer orientações de como se 
pode produzir um hipertexto. Antes da leitura são 
postas questões a serem respondidas pelos alunos 
com o objetivo de organizar o que foi apreendido 
até essa etapa do trabalho. Na sequência, o convite é 
bem pontual (“Estamos oferecendo a você, um texto 
e uma música que juntas darão maiores explicações 
de como podemos construir um texto não sequen-
cial, dentro da nossa sala de aula!”). Como discutido 
na seção hipertexto: conteúdo e forma, a navegação 
na plataforma e as estratégias de ensino e de ferra-
mentas permitem a compreensão de que um texto 
é construído na medida em que utilizamos as ferra-
mentas multimodais expressas no layout dos supor-
tes, nos hiperlinks etc.; em outras palavras, (naquilo 
que escrevemos) através das escolhas, dos elos, dos 
links que fazemos de acordo com o norte de nossa 
pesquisa.

Considerações finais

Com base nas discussões teóricas e análise des-
critivas propostas neste texto, podemos perceber 
que os recursos tecnológicos, dentro de uma pers-
pectiva pedagógica que leva em conta a questão 
dos multiletramentos, não é simplesmente uma 
possibilidade ou uma escolha arbitrária feita por 
uma parcela de pesquisadores e educadores. Con-
sideramos o ensino híbrido como uma das formas 
de inserir a vida na escola, e mais, levar a escola 
para a vida, o que se percebe com as oportunida-
des de trabalho interativo, redistributivo ou cola-
borativo, além da abertura no uso de suas respec-
tivas ferramentas digitais ou mesmo quanto aos 
materiais didáticos digitais que dele fazem parte, 
os quais, em princípio, poderiam levar aos multi-
letramentos (verbal/hipertextual/hipermidiático). 

Quando observamos que os multiletramentos 
encontram ressonância com a utilização do hipertex-

to em contextos de aprendizagem, ou seja, que estas 
noções conjugadas, num ambiente de construção do 
conhecimento, nos permitem refletir sobre o pensa-
mento, como a força do imponderável, como uma 
seta que se dirige para um desconhecido, que alcança 
sua força no devir, na criação, no não óbvio, naqui-
lo que ainda não, afirmamos que, por sua própria 
natureza colaborativa e interacional, esses recursos 
rompem com algumas fronteiras estanques, algumas 
concepções positivistas sobre o conhecimento.

Além disso, consideramos que a prática de um 
modelo de ensino-aprendizagem que adota uma 
perspectiva de ensino híbrido, mais do que estimu-
lar o contato com o manejo multimodal, multisse-
miótico, dentro das práticas educacionais, possibili-
ta efetivamente o desenvolvimento das capacidades 
múltiplas, tanto na leitura quanto na escrita, ou, 
como acreditamos, num processo que conjugue as 
duas, no ato de “escre-ler” o mundo, movimentan-
do o pensamento, a reflexão e a prática, em diálogo 
constante com a realidade em movimento.

Por fim, não se está dizendo aqui que o am-
biente Virtual de Aprendizagem (AVA) - Moodle 
explora todas as possibilidades para a prática 
de multiletramentos e os pressupostos do ensi-
no híbrido. Contudo, como discutido, estamos 
criando novos devires para as práticas de ensi-
no-aprendizagem de língua materna que possam 
cada vez mais se utilizar das novas tecnologias 
como recurso pedagógico e modos de produção 
de sentidos e significados.
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