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Hipermídia

• O conceito hipermídia, juntamente com 

hipertexto, foi criado na década de 1960 pelo 

filósofo e sociólogo norte americano Ted 

Nelson. 
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Conceito de Hipermídia

• Hipermídia une os conceitos de 
não-linearidade (não-linear), 
hipertexto, interface e 
multimídia numa só linguagem. 

• Traduzida erroneamente como 
mero suporte, hipermídia não 
se configura só como meio de 
transmissão de mensagens, e 
sim como uma linguagem com 
características próprias, com 
sua própria gramática. 

Não-linear refere-se a todas as 

estruturas que não apresentam 

um único sentido. Estrutura que 

apresenta múltiplos caminhos e 

destinos, desencadeando em 

múltiplos finais. Em Teoria Geral 

dos Sistemas diz-se que a não-

linearidade é pressuposto de 

Sistemas Complexos e sua 

intricada rede leva a caminhos 

distintos e inimagináveis até

mesmo para os criadores do 

sistema. Isto ocorre devidas 

interações entre dados e 

conexões que se tornam cada vez 

mais complexas, e estas geram 

realimentações que por sua vez 

realimentam o sistema tornando-

o auto-regulador.
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Conceito de Hipermídia

Hipermídia, diferentemente de 
multimídia, não é a mera reunião 

dos meios existentes, e sim a fusão 
desses meios a partir de elementos 

não-lineares.
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Seja qual for o meio de armazenamento a forma das 

informações na grande maioria das vezes é seqüencial.

Um texto possui seu início, meio e fim. Assim como 

seqüências de slides e relatórios que representam a maioria 

dos tipos de arquivo atualmente utilizados em sistemas 

computadorizados.

Formato linear da Informação

Um texto só está terminado quando possui seu início 
meio e fim. Desta forma ele é uma unidade de 
informação extensa e é por natureza estático. 5



Hipertexto
interativo – não linear

•O Hipertexto surgiu para romper a 
linearidade dos textos propondo uma 
nova forma de leitura em rede.

•Nenhum outro tipo de mídia permitia 
a interatividade do leitor com o 
conteúdo de forma tão intuitiva.

•A idéia do Hipertexto surgiu a partir 
das enciclopédias que já
apresentavam a idéia de não 
linearidade e não tinham a intenção 
de que um leitor simplesmente 
realizasse a sua leitura na íntegra e de 
forma seqüencial.
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Hipertexto
interativo – não linear
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• O Hipertexto que por sua natureza já conta com 
recursos computacionais, agiliza o processo de busca e 
redirecionamento na seqüência de leitura dos 
documentos.

• O objetivo do Hipertexto é sanar dúvidas e atender aos 
interesses dos leitores da forma mais adequada 
possível através de consultas rápidas, referências a 
temas relacionados, ilustrações, gráficos, sons e outros  
documentos no formato digital, sempre com o objetivo 
de explicar conceitos, tirar dúvidas e atender às 
necessidades dos leitores. 



Hipertexto
Hiperlinks

Texto 1

Texto 2

Texto 1

Texto 2

Cada página de 
um hipertexto
possui hiperlinks
que desviam a 
leitura de um 
texto para outra 
parte deste texto 
ou para outra 
parte de outro 
texto. 

A unidade 
conceitual agora 
é uma página e 
não mais um texto
completo.

Hiperlinks nos Hipertextos são palavras marcadas em um documento 
que redirecionam a leitura para um outro ponto do texto ou para 
outro texto. 
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Hipertexto
Hiperlinks

Batatinha quando nasce

Batatinha quando nasce,

espalha ramas pelo chão.

Menininha quando dorme

põe a mão no coração.

autor desconhecido

...

Poesias brasileiras sem autor conhecido. 
Muitas poesias brasileiras como 
“Batatinha quando nasce” e “Quem 
canta, seu mal espanta” fazem parte 
da cultura brasileira e permanecem 
vivas através dos tempos sendo 
contadas dos pais para seus filhos.

...

Quem canta, seu mal espanta

Quem canta seu mal espanta,

quem chora seu mal aumenta.

Eu canto para disfarçar

uma dor que me atormenta.

autor desconhecido

Exemplo de Hiperlinks em Hipertextos.
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Características do 

Hipertexto
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• Intertextualidade; 

• Velocidade; 

• Precisão; 

• Dinamismo; 

• Interatividade; 

• Acessibilidade; 

• Estrutura em rede; 

• Transitoriedade; 

• Organização 

multilinear.



A Internet possui uma grande parcela de 

responsabilidade na proliferação dos hipertextos. 

Uma vez que, o mundo inteiro esteja conectado, é

possível ligar textos de forma geograficamente 

ilimitada e com um dinamismo muito acentuado.

Hipertexto
Hipertexto em rede - Internet

Uma das maiores controvérsias a respeito deste conceito é sobre sua vinculação obrigatória 

ou não com a internet e outros meios digitais. Alguns autores defendem que o hipertexto 

acontece apenas nos ambientes digitais, pois estes permitem acesso imediato a qualquer 

informação. A internet, através da WWW, seria o meio hipertextual por excelência, uma vez 

que toda sua lógica de funcionamento está baseada nos links.

Outros pesquisadores acreditam que a representação hipertextual da informação 

independe do meio. Pode acontecer no papel, por exemplo, desde que as possibilidades de 

leitura superem o modelo tradicional contido das narrativas contínuas (com início, meio e 

fim). Uma enciclopédia é uma clássico exemplo de hipertexto baseado no papel, pois 

permite acesso não-linear aos verbetes contidos em diferentes volumes.
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Hipertexto
Hipertexto em rede - Internet
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• Com o recurso de rede de computadores, é possível 
realizar desvios entre documentos armazenados em 
diferentes computadores. cada computador possui um 
conjunto de documentos e os disponibiliza para um gama 
muito grande de leitores através da Internet.

• Um ponto interessante de se ressaltar é que ninguém é o 
proprietário do conjunto total dos documentos que podem 
ser lidos em uma consulta por este hipertexto. Novos 
textos são disponibilizados na rede a cada instante assim 
como suas modificações. Uma consulta realizada ontem 
possivelmente não terá os mesmos resultados que uma 
consulta hoje.



Quase que imediatamente após os Hipertextos
terem surgido já surgiu o conceito de Hipermídia
que reúne não somente textos como também 

imagens, sons, vídeos e quaisquer outras 

informações que venham possuir sua 

representação no formato digital.

O que impossibilitou que a Hipermídia fosse 

amplamente utilizada logo que seu conceito tenha 

surgido foi o de não haver recursos 

computacionais de hardware suficientes na época.

Conforme os recursos de imagens, vídeos e sons
foram sendo criados, os mesmos foram sendo 

introduzidos na Hipermídia permitindo que cada 

vez mais os ambientes tornassem cada vez mais 

realistas.

HipermHipermíídiadia
A evoluA evoluçção do Hipertextoão do Hipertexto

A Hipermídia une recursos 

textuais, visuais, sonoros e outros 

quaisquer que possuam sua 

representação digital para a 

elaboração de documentos 

navegáveis não-lineares. 13
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Autores de programas de Hipermídia procuram 

desenvolver ambientes virtuais que permitam que 

a navegação entre os elementos seja o mais 

natural possível.

Cada ambiente pode ser navegado e explorado a 

fim de buscar informações que estejam de acordo 

com os interesses dos usuários.

Muitas são as ferramentas para a elaboração de 

Hipermídias variando desde o formato de 

CDROM, sites em Flash ou outras. Todas fornecem 

recursos de navegação, imagens, sons e vídeos.

O mais importante na realização de uma 

Hipermídia é na realidade a qualidade dos 

conceitos trabalhados e a criatividade do autor 

buscando uma Hipermídia agradável para seus 

usuários e fácil de usar.

HipermHipermíídiadia
A evoluA evoluçção do Hipertextoão do Hipertexto

Softwares de computação gráfica 

e Hipermídia são utilizados em 

conjunto para elaborar ambientes 

virtuais com os mais variados 

objetivos que variam de um 

simples jogo até a apresentação 

de conceitos para produção 

científica.
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Design de HipermDesign de Hipermíídiadia
CaracterCaracteríísticassticas
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• Hibridismo: associação de duas ou mais mídias, encontro de dois ou 
mais meios; conjunção simultânea de diversas linguagens.

• Hipertextualidade: sistema não-linear, multisequencial ou 
multilinear. Incorporam dois sistemas diferentes de utilização: o 
modo autor (onde são criados os sistemas de nós e âncoras) e o 
modo usuário (onde ocorre a navegação).

• Não-Linearidade: refere-se a idéia de possibilitar caminhos e 
segmentos abertos, diversos, repletos de desvios, complexo, 
composto por linhas de segmento e linhas de fuga.

• Interatividade: possibilidade de transformar os envolvidos na 
comunicação, ao mesmo tempo, em emissores e receptores da 
mensagem

• Navegabilidade: diz respeito ao ato de navegar, à exploração e à
mobilidade do usuário no ciberespaço, na rede ou em um aplicativo 
de hipermídia.



Design de HipermDesign de Hipermíídiadia
ConceitosConceitos
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• Alguns conceitos estudados / aplicados pelo design de 
hipermídia são:

• Estrutura x Forma x Função x Conteúdo

• Interatividade

• Não-Lineariedade

• Navegabilidade

• Interface

• Arquitetura da Informação

• Usabilidade

• Adaptatividade

• Acessibilidade

• Semântica
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