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 Este trabalho têm o objetivo de apresentar o texto hiperlink, ou hipertexto, como ferramenta útil para a prática 

de pesquisa. O hiperlink  consiste em um texto que “conecta dois elementos em uma  estrutura de dados” (Levy, 1999), 

e que já foi defendido por diversos autores como um texto que possui grande potencial de interatividade. Pretendo 

mostrar que, embora esse tipo de texto esteja sendo utilizado principalmente no campo da comunicação via internet,  

pode ser  também uma ferramenta importantíssima para o pesquisador que deseja apresentar textos de forma dinâmica.                     

 O texto que apresento foi produzido a partir da transcrição de uma fala, gravada em palestra do professor 

Gaudêncio Frigotto, em março de 2011, no salão de atos da  Faced / UFRGS. À essa transcrição foram agregados links 

que levam à outras páginas, com citações e aprofundamento de conceitos que foram surgindo durante a fala. Por  

exemplo, em determinado momento o palestrante cita Mészaros e o conceito de “produção destrutiva”. No texto que  

redigi, a partir da transcrição da fala, adicionei um link que leva a uma outra página onde aprofundo mais este conceito, 

inclusive com citações do próprio Mészaros.   

 A elaboração de um texto hiperlink, além de facilitar a pesquisa da minha orientadora e de outras 

pesquisadoras, cumpre as incumbências previstas no meu plano de trabalho que são:  leituras acerca do tema com vistas 

a construir referencial teórico e potencial de argumentações; e participação em eventos científicos com registro através 

de fichamento, ou gravações com posterior transcrição; 

 Os resultados parciais desse trabalho são os seguintes: elaboração de um texto dinâmico, que faz uma 

articulação entre diferentes temas, abordagens e autores; dinamização do processo de pesquisa e de escrita; leitura dos 

conceitos e autores trabalhados; maior interação com o texto principal (palestra transcrita, por exemplo) uma vez que se 

vai aprofundando nos temas que vão surgindo; publicação dos resultados através de blogs, sites e etc, para que outros 

pesquisadores tenham acesso aos materiais produzidos. 

 

 

 

 


