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Resumo 

Sabendo-se da importância de uma leitura eficiente de hipertextos, este estudo 

pretende analisar a prática de leitura dos hipertextos da Folha de São Paulo, realizada 

por dois alunos do curso de Sistemas de Informação, sob a ótica da relação dialógica 

que paira sobre essa atividade. No primeiro momento, será discutido o conceito de 

hipertexto baseado em Lévy (1993, 2009) e o conceito do dialogismo bakhtiniano, 

reiterado por Fiorin (2006) e Kristeva (2012). No segundo momento, os dois temas 

serão sobrepostos e suas relações serão destacadas. Somente, então, a partir do 

entendimento dessas relações existentes entre hipertexto e dialogismo, é que será 

feita a análise dos dados recolhidos em entrevista com os alunos e apresentados os 

resultados obtidos. 
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Abstract 

Knowing the importance of efficient reading hypertext, this study aims to analyze 

the practice of reading the hypertext the Folha de São Paulo, carried out by two 

students of Information Systems, from the perspective of dialogic relationship that 

hangs over this activity . At first, discussed the concept of hypertext based on Lévy 

(1993, 2009) and the concept of Bakhtin's dialogism, reiterated Fiorin (2006) and 

Kristeva (2012). In the second phase, the two themes are overlapping and their 

relationships will be highlighted. Only then, from the understanding of these 

relationships between hypertext and dialogism, that will be the analysis of data 

collected in interviews with students and presented the results.  
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O estudo do hipertexto torna-se, a cada dia, alvo de várias pesquisas visto que, nos dias de hoje, ele está 

intimamente associado à tecnologia. E como a tecnologia tem se expandido extraordinariamente na sociedade, 

as pessoas se tornaram mais dependentes das máquinas, sejam elas desktops, notebooks, tablets ou 

smartphones. Tudo isso trouxe a proximidade com a web e a necessidade de o homem fazer uso da internet, 

visitando páginas da web e, consequentemente, tendo que fazer a leitura dos hipertextos.  

Considerando que o hipertexto é um articulador da leitura na internet e peça fundamental para uma 

escolha de onde o leitor vai começar a ler uma página da web, é necessário um olhar atento a este tema sob 

uma ótica que considera não somente o texto que se lê, mas também o sujeito que faz essa leitura e sua 

experiência como leitor e usuário das tecnologias da informação entrelaçado pelos vários discursos que o 

cercam e o influenciam na sua leitura dos hipertextos.  

Inicialmente, neste trabalho, serão apresentados alguns pressupostos teóricos que norteiam a leitura na 

web, o hipertexto e o dialogismo. Em seguida, será apresentada a pesquisa, focada no hipertexto, que foi 

realizada com dois estudantes da graduação do curso de Sistemas de Informação de uma faculdade privada de 

Belo Horizonte. E, logo após, a análise dos dados coletados. 

O estudo tem como objetivo principal compreender o caráter dialógico que se manifesta nos discursos 

trazidos pelos dois estudantes no decorrer de suas vidas e que se chocam com os hipertextos encontrados à sua 

frente no momento da leitura de uma página da web.  

 

2. Pressupostos Teóricos e Metodológicos  

 

2.1 A Leitura na Web 

A leitura em páginas da web tornou-se alvo de pesquisadores preocupados com o seu impacto para a 

educação. Muitas são as discussões sobre o tema, por isso, é necessário tratar o assunto pontualmente. Um dos 

fatores que causa impacto na leitura praticada na web é o hipertexto, tema desta pesquisa. Tentaremos, neste 

espaço, entender a questão da leitura dos hipertextos e compreender seus processos que não são únicos e 

exclusivamente cognitivos. 

Em se tratando da leitura do hipertexto ou da leitura na web, existem, além da cognição, alguns aspectos 

que permeiam e norteiam o processo de leitura e que precisam ser compreendidos para que se entendam 

melhor as escolhas de leitura feitas por um usuário. E até mesmo para avaliar tais escolhas de forma mais 

coerente, e o que leva o usuário a essas escolhas que, muitas vezes, o fazem desistir de um percurso de busca e 

de leitura para criar outro. 

De acordo com Nielsen (1997), “raramente um usuário chega a ler todas as palavras de uma página da 

web; na verdade, ele pesquisa a página, selecionando palavras e frases específicas”2. O autor ainda afirma que, 
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em um estudo recente, realizado por ele, foi descoberto que 79% dos usuários pesquisados sempre sondavam 

qualquer página que encontrassem pelo caminho em sua busca, mas que apenas 16% liam o texto inteiro 

dessas páginas, os outros apenas “corriam os olhos”. 

Krug (2013, p. 22) também afirma que “um dos poucos fatos bem documentados sobre o uso da Web é 

que as pessoas tendem a gastar muito pouco tempo lendo páginas Web. Em vez disso nós passamos por elas 

procurando palavras ou frases que nos chamem a atenção”. Segundo o autor, nós não lemos as páginas, apenas 

“damos uma olhada”. E isso ocorre pelos seguintes motivos: “geralmente estamos com pressa, sabemos que 

não precisamos ler tudo e somos bons nisso” (KRUG, 2013, p. 22). 

Na verdade, segundo Krug (2015), o que vemos quando abrimos uma página da web depende do que 

temos em mente, e o que temos em mente, geralmente, é uma fração da página, por isso vamos direto àquilo 

que estamos pensando porque procuramos por aquilo. A nossa tendência é focar em palavras ou expressões 

que se parecem com o que estamos procurando. Além disso, focamos também em palavras que têm algum 

efeito sobre o nosso sistema nervoso, como “grátis”, “venda”, “sexo”, etc., e o nosso próprio nome. É a 

chamada linguagem promocional que “impõe um trabalho cognitivo ao usuário, os quais terão de desprender 

energia filtrando a hipérbole de modo a chegar aos fatos” (NIELSEN, 1997).  

Lévy (1993, p. 72) afirma que “você talvez conecte cada palavra de uma certa página a dez 

referências, a cem comentários. Eu, quando muito, a conecto a umas poucas proposições. Para mim, esse texto 

permanecerá obscuro, enquanto que, para você estará formigando de sentidos”. Isso depende do leitor e da sua 

experiência de mundo. Sendo assim, as palavras, expressões, figuras, sons, etc., que são chamadas de 

hipertexto e que vão aparecer nas páginas da web podem ser menos ou mais atrativas para um usuário do que 

para outro. 

Porém, há exceções dentro desse contexto, segundo Krug (2013). As páginas que têm conteúdos como 

notícias, relatórios ou descrições de produtos têm uma tendência maior de serem lidas, pois acumulam 

informações importantes para o usuário que as procura. Mas, de acordo com Krug (2013), mesmo nesses 

casos, se o documento for longo, a tendência dos usuários é imprimi-lo, porque a leitura fora da tela, em papel, 

é mais fácil e rápida.  

O que ocorre, na verdade, na leitura de páginas da web, é que o leitor dessas páginas age de acordo 

com seus interesses. Conforme afirma Kock (2002, p. 72), o leitor dessas páginas  

faz de seus interesses e objetivos o fio organizador das escolhas e ligações, procedendo por 

associações de ideias que o impelem a realizar sucessivas opções e produzindo, assim, uma 

textualidade cuja coerência acaba sendo uma construção pessoal, pois não haverá 

efetivamente dois textos exatamente iguais na escritura hipertextual. 

 

Coscarelli (2009) afirma que, para a leitura do hipertexto, exigem-se as habilidades de busca e 

navegação. Porém, tais habilidades não são trabalhadas na escola, com os alunos juntamente com a leitura. O 

que dificulta o foco na leitura da web, possibilitando leituras ineficientes ou frustrantes.  
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Observa-se então que, a leitura na web não pode ser tomada como leitura no sentido clássico e 

convencional do termo. Longe das convenções tradicionais da leitura formal de um texto, a web oferece um 

vasto mundo de escolhas aos seus usuários que podem levá-los a encontrar aquilo que procuram ou não. Certas 

ou erradas, satisfatórias ou não, essas escolhas são fruto não apenas de tentativas bem sucedidas ou mal 

sucedidas, mas de expectativas criadas pelo usuário em torno de suas experiências e de sua busca.  

A experiência que o usuário adquiriu no decorrer de sua vida no uso da web pode ajudá-lo a manejar 

melhor a ferramenta que está a sua mão, que é a internet. Mas, por outro lado, esse mesmo usuário experiente 

pode cair na trama das palavras e expressões atrativas ou daquilo que ele tem em mente naquele momento, 

procurando por palavras ou expressões que o remetem à sua busca, mas que, na verdade, não têm relação com 

aquilo que ele procura, levando-o, assim, a se desviar do seu objetivo de busca.  

 

2.2 O Hipertexto 

 

O hipertexto, atualmente, é um recurso utilizado por grande parte das pessoas em todo o mundo, pois o 

manuseio dos computadores, tablets, smartphones, etc., é prática comum na vida dos indivíduos na sociedade 

atual.  E o hipertexto está diretamente ligado a todas essas ferramentas tecnológicas. Ele pode ser entendido 

como um texto exclusivamente virtual formado, na sua essência, por links. Os links podem ser palavras, 

imagens, textos, etc., que permitem ao leitor percorrer vários caminhos e seguir com a sua leitura, fazendo 

suas escolhas de leitor (GOMES, 2011), de acordo com as suas afinidades com todo esse aparato tecnológico. 

Nem sempre o hipertexto se apresentou dessa forma, pois, na verdade, ele é uma ferramenta que 

estabelece um caminho para a leitura utilizada, há muitos anos, pelos diversos leitores, numa tentativa de fazer 

associações entre o que liam e o que poderia vir a ser lido. Porém, o que difere a configuração do hipertexto 

atual para o hipertexto do passado é justamente o suporte, pois a existência do computador é datada da era 

moderna. De acordo com Marcuschi (1999, p. 1), o hipertexto, “a rigor, ele não é novo na concepção, pois 

sempre existiu como ideia na tradição ocidental; a novidade está na tecnologia que permite uma nova forma de 

textualidade”.  

A característica marcante do hipertexto é o fato de ele remeter o leitor a outros textos. E isso já 

acontecia antes mesmo da invenção do computador, pois, nas leituras convencionais de um livro, já era e 

continua sendo muito comum, por exemplo, as notas de rodapé ou as anotações do leitor nas bordas das 

páginas dos livros. Tudo isso encaminha o leitor para outras leituras. Para Bolter e Grusin (2004), o sumário, 

as notas de rodapé, as anotações do leitor, etc. remetem o leitor a uma leitura não linear, o faz navegar pelo 

texto, instiga-o a ir e vir no texto desprendendo-se de um padrão. 

A partir das várias observações e análises de todas essas estratégias de leitura que o texto convencional 

oferecia ao leitor, Theodor Holm Nelson criou o termo Hipertexto, em 1964, para designar uma escrita não 

sequencial e não linear que, como afirma Marcuschi (2001, p. 86 ), “se bifurca e permite ao leitor o acesso a 
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um número praticamente ilimitado de outros textos a partir de escolhas locais e sucessivas em tempo real”. O 

termo permaneceu anos a fio e chegou até os nossos dias designando essa descontinuidade de leitura e os 

novos desafios de leitura para o leitor da era moderna. 

Por ser um texto que rompeu com a tradição da leitura praticada por longos anos na sociedade, a leitura 

do hipertexto também não poderia acontecer de forma convencional como aquela em que se finda uma linha e 

passa-se para a linha seguinte, ou virando páginas de um livro impresso. Visto que não é uma leitura linear e 

muito menos sequencial, o computador e os dispositivos móveis se tornaram o suporte ideal para sustentar 

esse texto. Não que o hipertexto seja exclusivamente um texto veiculado em meio digital. Mas por ser mais 

dinâmico, ele se identifica com a tela do computador e dos dispositivos móveis, porque exige maior atividade 

e interação do leitor. 

O produto da máquina não é mais linear: é uma explosão de fogos de artifício semióticos. 

Seu modelo é menos uma linha reta do que uma verdadeira galáxia, onde todos podem captar 

nexos inesperados entre estrelas diferentes para formar uma nova imagem celestial em 

qualquer novo ponto de navegação. (ECO, 2003) 

 

Lévy descreve algumas características técnicas do hipertexto, que o constitui da forma como ele nos é 

apresentado hoje.  

Tecnicamente, um hipertexto é um conjunto de nós ligados por conexões. Os nós podem ser 

palavras, páginas, imagens, gráficos ou partes de gráficos, sequências sonoras, documentos 

complexos que podem eles mesmos ser hipertextos. Os itens de informação não são ligados 

linearmente, como em uma corda com nós, mas cada um deles, ou a maioria, estende suas 

conexões em estrela, de modo reticular. Navegar em um hipertexto significa, portanto, 

desenhar um percurso em uma rede que pode ser tão complicada quanto possível. Porque 

cada nó pode, por sua vez, conter uma rede inteira. (LÉVY, 1993, p. 33) 

 

Portanto, o hipertexto faz com que o leitor trace seu percurso de leitura por uma página da web. “O 

interessante é que cada leitor faz suas escolhas e seus caminhos que no geral não são similares ao de outro 

leitor (...)” (MARCUSCHI, 2001, p. 83). Sua navegação vai depender das leituras feitas dos nós, da percepção 

ou não desses nós, de um olhar atento às informações fornecidas em um site por meio dos links ali presentes.  

“Seria a simbiose completa de autor e leitor, tendo em vista se completarem nas escolhas e todas as leituras 

tornar-se-iam simultaneamente produções singulares” (MARCUSCHI, 2001, p. 82 ). O que permitiria ao leitor 

sua autoria também sobre o texto, porque lhe concede o direito de agir sobre ele traçando seu modo peculiar de 

leitura. De forma geral, segundo Rojo (2012), o hipertexto é um texto dinâmico e interativo, que permite a 

ação do leitor sobre ele, modificando-o de alguma forma.  

Lévy (2009, p. 40) ainda afirma que “um hipertexto é uma matriz de textos potenciais, sendo que alguns 

deles vão se realizar sob o efeito da interação com um usuário”. Se não houver a interação do usuário, não 

haverá leitura, ou haverá uma leitura incompleta, ou, por outro lado, pode ocorrer uma leitura fragmentária, 

que é o que o hipertexto nos fornece no primeiro momento quando nos depararmos com uma página da web 

permeada de links. Muitas vezes não sabemos em qual link clicar para iniciarmos a exploração da página. 

Perdemo-nos entre palavras, figuras, gráficos, etc. E isso, de alguma forma, interfere em nossa leitura.  



 6 

O hipertexto é também “um espaço cognitivo que exige a revisão de nossas estratégias de lidar com o 

texto” (MARCUSCHI, 2001, p. 82), ele transforma as relações entre as imagens, os sons e os textos, e o 

sentido atribuído pelo leitor, como afirma Chartier (2002).  Essa relação entre esses elementos pode levar o 

leitor a uma melhor compreensão, uma compreensão mais minuciosa em que atribua novos sentidos utilizando 

esses recursos, ou a uma compreensão do texto com um foco específico, pois o mundo digital permite ao leitor 

múltiplas leituras e possibilidades de interpretação, ou até mesmo a uma não compreensão daquilo que é 

buscado por ele. Um caminho é traçado pelo leitor, como afirma Marcuschi (2001, p. 85), “esse caminho é 

uma construção penosa e cheia de curvas” e, muitas vezes, produz poucos resultados.  

Não se pode tomar o leitor como um sujeito passivo e que vai seguir à risca as orientações de uma 

página da web para a sua leitura. O que deve ser considerado, acima de tudo, são as experiências de leitura que 

aquele leitor daquela página traz consigo naquele momento e como ele fará uso delas em suas escolhas, 

mesmo que as escolhas sejam momentâneas. É importante ressaltar que, aquele momento de leitura do 

hipertexto é único, se o leitor abandonar aquela página e voltar a ela mais tarde, provavelmente, não fará a 

mesma leitura que fez em um momento anterior. 

 

2.3 O Dialogismo 

A partir do momento em que as teorias de Mikhail Bakhtin e seu círculo foram se tornando conhecidas 

por estudiosos da linguagem no Ocidente, os estudos linguísticos tomaram um novo rumo. As ideias 

inovadoras do pesquisador russo foram tão influentes nos estudos ocidentais que noções nunca antes alteradas 

e já arraigadas sobre a linguagem começaram a ser repensadas e ampliadas. Vários conceitos já estavam em 

processo de transformação, mas os estudos de Bakhtin vieram dar respaldo às novas teorias que estavam 

nascendo. 

Bakhtin, em seus estudos, não enxerga mais o texto como um simples combinado de palavras, 

expressões ou frases, mas sim, como prática significante de uma língua, como afirma Kristeva (2012). 

Segundo Barthes (1994), ao se afirmar que o texto é uma prática significante, implica em dizer que a 

significação é algo que se produz, mas não simplesmente no nível da abstração de uma língua em forma de, 

por exemplo, a organização de frases, mas é um trabalho em que se investe, ao mesmo tempo e num só 

movimento, o enfrentamento do sujeito, seu debate e o debate do outro e o contexto social imediato ou anterior 

e, até mesmo, quem sabe, o posterior em forma daquilo que poderia acontecer.  

Não podemos pensar o dialogismo como um diálogo entre sujeitos, em que se envolvem as réplicas de 

uma conversação, ele não se reduz à interação face a face. O dialogismo envolve uma relação entre os 

discursos em que o real se apresenta semioticamente para todos nós, “o que implica que nosso discurso não se 

relaciona diretamente com as coisas, mas com outros discursos, que semiotizam o mundo” (FIORIN, 2006, p. 

167). E esses discursos podem ser de caráter verbal ou não. 
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“A Semiótica é a ciência que tem por objeto de investigação todas as linguagens possíveis, ou seja, que 

tem por objetivo o exame dos modos de constituição de todo e qualquer fenômeno como fenômeno de 

produção de significação e de sentido” (SANTAELLA, 2003, p. 2). Isso implica que todo fenômeno é 

constituído por uma linguagem, seja ela falada, escrita ou de outra natureza. Por isso, haverá, sempre, no 

fenômeno, uma significação ou sentido. Tomemos como exemplo a vida. Ela é uma forma de linguagem, pois 

existe nela toda uma estrutura de planejamento, uma informação que permitiu a concepção.  

Os sujeitos atribuem um significado a tudo que os cerca. O que existe não é uma relação entre as coisas, 

mas entre os discursos que dão sentido a elas. Portanto, podemos afirmar que o “dialogismo é o modo de 

funcionamento real da linguagem” (FIORIN, 2006, p. 167). Bakhtin (1998, p. 86) afirma que  

 

(...) todo discurso concreto (enunciação) encontra aquele objeto para o qual está voltado, 

sempre, por assim dizer, desacreditado, contestado, avaliado, envolvido por uma névoa 

escura ou, pelo contrário, iluminado pelos discursos de outrem que já falaram sobre ele. O 

objeto está amarrado e penetrado por ideias gerais, por pontos de vista, por apreciações de 

outros e por entonações. Orientado para o seu objeto, o discurso penetra nesse meio 

dialogicamente perturbado e tenso de discursos de outrem, de julgamentos e entonações. Ele 

se entrelaça com eles em interações complexas, fundindo-se com uns, isolando-se de outros, 

cruzando com terceiros: e tudo isso pode formar substancialmente o discurso, penetrar em 

todos os seus estratos semânticos, tornar complexa a sua expressão, influenciar todo o seu 

aspecto estilístico.  

 

A partir de todo esse aparato linguístico, podemos ver que não existe sequer um objeto que não seja 

cercado de um discurso ou de vários discursos. Portanto, todo discurso dialoga com outro discurso, sem 

exceção. Todo discurso interage em outras fontes que os rodeiam, estabelecendo-se em sua gênese o 

dialogismo que não deve ser tomado como algo planejado, mas que emana dos discursos e para os discursos 

nesse entrelace de vozes polifônicas que formam os enunciados. 

O dialogismo se manifesta nos enunciados como “uma relação de sentido que se estabelece entre 

enunciados na comunicação verbal. Dois enunciados quaisquer, se justapostos no plano de sentido (não como 

objeto ou exemplo linguístico), entabularão uma relação dialógica” (FIORIN, 2006, p. 169).  

Os enunciados sempre preveem uma autoria, ou seja, eles sempre revelam a posição do seu autor. Sendo 

assim, as relações dialógicas existentes neles não podem ser consideradas lógicas ou semânticas, mas terão, 

cada uma delas, um acabamento específico, privilegiando assim a voz que emana de dado enunciado, pois são 

a réplica dos diálogos, dirigidos a um destinatário que pode dar-lhe uma resposta específica e podendo-lhes ser 

atribuídos sentidos e não apenas significados.  

As emoções, os juízos de valor, etc. são, também, características dos enunciados visto que eles têm um 

destinatário, um acabamento próprio para cada situação discursiva e um sentido que lhe será atribuído. Por 

isso são constitutivamente dialógicos. “Quando se diz que o dialogismo é constitutivo do enunciado, está se 

afirmando que, mesmo que, em sua estrutura composicional, as diferentes vozes não se manifestem, o 

enunciado é dialógico” (FIORIN, 2006, p. 170). 
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Cabe-nos então dizer que o dialogismo, ao contrário do sentido literal do diálogo que pressupõe um 

entendimento, é um emaranhando de contradições, de desentendimentos, pois ao mesmo tempo em que 

converge também diverge, que concorda discorda, que adere também recusa, que completa também questiona, 

transformando assim as relações dialógicas num espaço de tensão entre os enunciados, e propícias a grandes 

confrontos.  

O dialogismo se manifesta como um espaço de luta entre as vozes sociais, um embate de opiniões, um 

deslocamento do eixo clássico do diálogo que pressupõe a organização para um lugar incerto e instável em que 

as relações constitutivas do discurso vão muito mais além da frequência ou da estabilidade das ocorrências de 

determinadas palavras, expressões ou modalidades da língua que podem ser marcadas e em que se manifestam 

a estabilidade dos posicionamentos dos falantes.  

Bakthin (1963) citado por Fiorin, (2010, p. 169) afirma que “as relações dialógicas não são relações 

lógicas ou semânticas, mas relações entre distintas posições”. Não há regularidade nos discursos e nos 

enunciados, não se pode marcá-los ou prevê-los. Por mais que eles sejam previsíveis, sempre haverá uma 

dissonância em sua constituição ou no seu acabamento. Eles são fruto da interação do locutor com uma série 

de discursos que o rodeiam e o marcam no percurso de toda a sua trajetória e envolvimento com a polifonia 

das vozes sociais que se cruzam no seu caminho. Procurar a regularidade no dialogismo é desmerecer a 

própria constituição da língua.  

 

2.4 Hipertexto e Dialogismo: Relações 

Por ser um texto, segundo Lévy (1993), não linear e sem as convencionalidades dos textos clássicos que 

mantêm o seu suporte sobre os livros que têm uma sequência lógica e uma ordem crescente de páginas para 

direcionar o leitor sobre a próxima página que deve ler e, assim, orientá-lo na sua leitura, a leitura do 

hipertexto não obedece a uma ordem exata. Muito pelo contrário, o hipertexto deixa seu leitor livre para fazer 

suas escolhas de leitura. Certas ou erradas são escolhas do leitor, ele que traça seu percurso de leitura por uma 

página da web, apontando o caminho de início e término do seu trajeto de leitor (MARCUSCHI, 2001).  

Nesse aspecto, podemos observar que o leitor vai enfrentar vários obstáculos na sua leitura dos 

hipertextos, assumindo ali posições dialógicas que vão nortear a sua leitura. Ao abrir uma página da web, vai 

se deparar com um emaranhado de contradições sobre as quais ele vai ter que operar com a sua bagagem de 

conhecimentos adquiridos nas suas experiências de leitura e/ou de navegação pela internet, tomar decisões e 

fazer escolhas para alcançar uma leitura satisfatória, visto que o enunciado, segundo Fiorin (2006), é dialógico 

e, portanto, rendido a múltiplas significações.  

O emaranhado de contradições são os vários hipertextos com os quais o leitor se depara ao entrar em um 

site. Observemos que o caráter dialógico de um site se manifesta também fortemente nesses vários hipertextos 

que são oferecidos ao leitor para que ele comece a sua leitura. Se o dialogismo é um espaço de luta entre as 

vozes sociais, tais vozes se manifestam nitidamente nos hipertextos. Isso ocorre quando, ao entrar numa 
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página da web, o leitor se depara com uma pluralidade de links que lhe oferecem diversos assuntos ou temas e 

ele tem que fazer uma escolha clicando em um deles.  

As escolhas de leitura desse leitor refletem o interesse direto dele, leitor, pelo tema. Várias vozes sociais 

emanam dos hipertextos e atraem ou não a atenção do leitor, que clica em um dado link na expectativa de 

encontrar ali o que procura. E, ali, naquele momento de escolha, de tensão, permeado por esse emaranhado de 

contradições dos enunciados, o leitor decide o caminho a seguir. 

É preciso lembrar que todo enunciado vem carregado de uma autoria e que todo hipertexto é um 

enunciado. Não existem enunciados que surgiram do nada e estão por aí simplesmente perambulando sem 

rumo. O sentido já está nele, e ele foi colocado ali com uma intenção sócio comunicativa que vai, de certo 

modo, induzir o leitor a o escolher para iniciar a sua leitura. E, ao mesmo tempo, o leitor também já vem com 

uma bagagem que o permite sua escolha entre um ou outro hipertexto para iniciar ou prosseguir a sua leitura. 

Os discursos que perpassam pela vida do leitor também são responsáveis pelas escolhas de leitura do 

hipertexto. O confronto entre as vozes sociais fazem com que o leitor escolha este ou aquele link para clicar. 

Esse momento é carregado de um dialogismo que mal se percebe, mas que é forte e presente nas escolhas de 

leitura do usuário da máquina.  

Dessa forma, podemos afirmar que o hipertexto, como enunciado, tem, na sua essência, o caráter 

dialógico, a partir do momento em que resgata essa polifonia de vozes que emerge dele e obriga o leitor a se 

posicionar e fazer suas escolhas entre os vários links de um site. Aleatórias ou não, as escolhas são frutos de 

uma experiência de um sujeito clivado diante de diversas situações que se convergem em suas escolhas de 

leitura e essencialmente dialógico.  

 

3. Uma Análise dos Dados Coletados  

 

3.1 Contextualização da Pesquisa 

A pesquisa foi realizada com dois alunos do curso de Sistemas de Informação, um curso que abrange a 

área de Tecnologia da Informação (TI). Esses alunos têm o hábito de utilizar e de lidar com questões técnicas 

relativas ao computador e têm uma noção maior de usabilidade e navegabilidade na web. Na pesquisa, eles 

foram identificados como E1 e E2. O aluno identificado como E1 é concluinte do curso de Sistemas de 

Informação, e o aluno identificado como E2 já cursou mais da metade. É relevante ressaltar também que o E1 

é do sexo masculino e que o E2 é do sexo feminino. O E2 já desenvolveu um projeto no Programa de Iniciação 

Científica (PIC) da faculdade em que estuda Sistemas de Informação sobre o hipertexto, enfatizando a 

usabilidade e a navegação em um site.  

 

3.2 A coleta dos Dados 
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A coleta dos dados foi realizada por meio de um questionário, com 10 perguntas, que foi enviado aos 

alunos e respondido por eles, sobre alguns aspectos hipertextuais da Folha de São Paulo online. Os alunos 

abriram o site do jornal e foram fazendo a leitura da página, seguindo o roteiro das perguntas que lhes foi 

apresentado. Ou seja, a leitura foi totalmente direcionada pelo questionário. 

 

3.3 A Análise dos Dados 

 

A análise dos dados foi realizada a partir da identificação de semelhanças e diferenças nas respostas 

obtidas e procurando sempre destacar o caráter dialógico na leitura dos hipertextos contidos na página. O que 

se considera na análise são as diferentes ou semelhantes posturas apresentadas pelos estudantes diante de um 

mesmo material, no caso, a página principal da web da Folha de São Paulo, em que se apresentam as 

manchetes do jornal. 

Ao analisar semelhanças e diferenças, não se pretende, aqui, definir ou descrever como o dialogismo 

ocorre na leitura de um hipertexto, mas como ele pode se manifestar em uma situação específica de leitura, 

como é o caso da situação descrita e analisada a seguir. Na verdade, o dialogismo se manifesta de diferentes 

formas, em diferentes situações e jamais pode ser padronizado ou classificado.  

 

3.4 Descrição dos Dados Coletados 

 
Pergunta nº 1: Ao abrir a página, qual a primeira impressão que ela provoca em você, como usuário? 

E1 Uma página com muita informação e desorganizada. 

E2 Uma página séria que traz conteúdos importantes e bem apresentados.   

 

Pergunta nº 2: Por que você tem essa impressão? 

E1 Pouco espaço entre um assunto e outro, mais de 25% da página é dedicada a propagandas. 

E2 Os temas são bem apresentados, legíveis e destacados, cores neutras que não cansam. 

 

 

Pergunta nº 4: Por que você tem essa atitude? 

E1 Em todos os portais de informação que navego pela internet eu faço o mesmo, é um padrão de navegação que 

gosto de usar. Procuro no geral alguma notícia interessante e depois vou em busca das especificas nas quais 

me interesso. 

E2 Nem todas as notícias que tem nos jornais, ou sites de notícias me interessam então eu visualizo por alto o que 

está acontecendo, leio os temas das notícias para não ficar tão alienada em assuntos que não me interessam e 

depois procuro os temas que me interessam. 

Pergunta nº 3: Qual a sua primeira atitude como usuário ao abrir a página da Folha de São Paulo? Dá uma olhada 

geral e lê as manchetes ou, imediatamente, escolhe um ícone e clica nele? Ocorrem outras atitudes? 

E1 Procurei passar pelas manchetes, mas por motivo da poluição de informação, confesso que fiquei um pouco 

desinteressado, o lado direito da página praticamente todo voltado para propagandas, que ainda existem em 

outros locais. Após procurei localizar os tópicos específicos (esporte, economia, tecnologia, politica, etc) e 

localizei facilmente no topo da página. Praticamente padrão em todos grandes portais da web. 

E2 Visualizei a página principal até seu rodapé para ver o layout completo. Dei uma olhada geral antes de ler as 

manchetes, depois disso, li a manchete principal, a inicial, e depois fui nos temas específicos logo acima do 

tema principal para procurar um tema que me interessasse.  
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Pergunta nº 6: É uma escolha aleatória ou amparada em alguma preferência, como, por exemplo, um assunto que 

chama a sua atenção? Qual o real motivo dessa escolha? 

E1 Amparada em preferência, a desvalorização da maior estatal do país que gera uma revolta com o governo 

atual. 

E2 A escolha foi aleatória. O real motivo foi o destaque dado ao título da matéria. 

 

Pergunta nº 7: Se você escolhe um assunto do seu interesse, lê as matérias sobre o assunto ou só corre os olhos 

rapidamente para ter somente uma noção? Você dá continuidade à pesquisa sobre o assunto em outros sites ou em 

algum link indicado na própria página do jornal? 

E1 Depende, as vezes a manchete é muito atraente mas o assunto não atende a expectativa ou é mais uma 

enrolação de site em busca de cliques, mas quando o assunto é interessante eu busco informações em outros 

sites para esclarecer melhor a informação. 

E2 Quando eu escolho o assunto eu leio a matéria. Sim, dou continuidade sobre o assunto do meu interesse em 

outros sites e em links indicados pela página do jornal também. 

 

Pergunta nº 8: Se você escolhe aleatoriamente, prende-se àquele assunto ou passa para outro e outro, clicando em 

ícones para achar algo que o interesse? 

E1 Normalmente não clico em manchetes por clicar, por exemplo, noticia sobre vida de artistas e famosos nunca 

recebem meus cliques, pois o assunto não me interessa em nada. 

E2 Não me prendo àquele assunto somente, pois pesquiso sobre o tema em outros sites que acabam me levando a 

outras curiosidades sobre o tema mas no caso me leva para outro assunto, ex.: Leio sobre Astronomia e o 

assunto é Criação do Universo, ao pesquisar sobre isso em outros sites, acabo encontrado teorias sobre o tema, 

vida de cientistas que gostam do tema e daí acabo mudando de assunto, no fim fica dentro do tema, mas em 

outro assunto, (ao meu ver). 

 

Pergunta nº 9: Para você, a navegação pelo site é fácil ou apresenta alguma dificuldade? Se apresenta alguma 

dificuldade, qual(is) é (são) ela(s)? 

E1 A navegação é simples, talvez devido minha facilidade com tecnologia, porém não gostei no layout, ele deixa 

o site com a navegação cansativa. Exige muita atenção para não se perder entre manchetes. 

E2 Navegação fácil.  

 

Pergunta nº 10: Como um estudante da área de TI, alguma coisa te chamou a atenção no site em relação à 

distribuição das notícias e dos links, gráficos, figuras, etc.? 

E1 Achei o título da página legal, no formato de um jornal impresso. O layout deixou a desejar, poderiam 

organizar as manchetes por assuntos de uma maneira mais clara e o excesso de propaganda incomoda 

bastante. Os links funcionaram perfeitamente e algumas figuras, tanto de manchetes ou propagandas com 

tamanho exagerado.  

E2 Achei o site limpo, não cansa de ler, imagens com cores neutras, letras com cores neutras. Uma observação 

que gostaria de deixar é que os links do site não mudam de cor para saber que já clicamos em uma 

determinada notícia. 

 

3.5 Análise dos Dados 

Partindo-se da análise das semelhanças e diferenças nas respostas obtidas, podemos verificar que as 

perguntas 1, 2, 5, 6, 7, 8 e 10 obtiveram respostas diferentes pelos dois estudantes em questão, e que as 

Pergunta nº 5: Após a abertura da página, qual a primeira escolha de leitura que você faz? Ou seja, qual notícia 

você lê primeiro? 

E1 Ação da Petrobras cai 8%, tem menor valor em dez anos e derruba 

Bolsa.http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2015/01/1570743-acao-da-petrobras-renova-menor-valor-desde-

2004-com-tombo-do-petroleo.shtml 

E2 A primeira que eu li foi a mais destacada, o tema principal da página. 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2015/01/1570743-acao-da-petrobras-renova-menor-valor-desde-2004-com-tombo-do-petroleo.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2015/01/1570743-acao-da-petrobras-renova-menor-valor-desde-2004-com-tombo-do-petroleo.shtml
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perguntas 3, 4 e 9 obtiveram respostas semelhantes. Isso nos impulsiona e aguça a nossa curiosidade para 

analisar o que motivou esses estudantes a responderem, de forma semelhante ou diferente, uma mesma 

questão sobre uma mesma página da web. 

Em um primeiro momento, poderíamos afirmar que são apenas pontos de vista diferentes, o que ocorre 

com qualquer pessoa, em qualquer situação de leitura e interpretação de um texto. Tal afirmação, claro, deve 

ser considerada sim e analisada, porque os pontos de vista diferentes estão imbricados em todo um contexto 

sócio comunicativo que está relacionado diretamente ao dialogismo, principalmente, quando se considera, em 

primeira instância, a concepção inicial do que seja o dialogismo, que é aquela que contempla a ideia de que 

um discurso dialoga com outro discurso, não com coisas ou pessoas, e que esse discurso retrata 

semioticamente o mundo. 

Partindo-se desse pressuposto, é possível observar que os dois estudantes, ao realizarem a leitura da 

página principal da Folha de São Paulo, depararam-se com vários hipertextos, porém, o diálogo que travam 

com a página é pessoal e intransferível, pautado em experiências de leitura anteriores ou uso da internet. Nesse 

contexto, é importante ressaltar que o dialogismo traz em si o embate entre vozes sociais que se manifestam na 

leitura que esses estudantes realizam. 

Para o estudante 1, na pergunta nº 1 (Ao abrir a página, qual a primeira impressão que ela provoca em 

você, como usuário?),  ele afirma que a página traz “muita informação” e é “desorganizada”. Ao contrário do 

estudante 2 que afirma que a página “traz conteúdos importantes e bem apresentados”. O que se apresenta 

aqui não são apenas opiniões divergentes, mas posicionamentos identitários diante dos vários hipertextos da 

página. Podemos ver dois sujeitos clivados pelas experiências de navegação pela internet e por suas 

experiências de leitura. E tudo isso é dialógico. 

O dialogismo se apresenta mais forte a partir do momento em que os dois estudantes abrem a página e 

começaram a explorá-la, cada um a seu modo e com suas expectativas e perspectivas, mesmo que afirmem, na 

resposta à pergunta nº 4 (Por que você tem essa atitude?)3, que adotem métodos de navegação semelhantes.  

O E1 diz que: 

“Em todos os portais de informação que navego pela internet eu faço o mesmo, é um padrão 

de navegação que gosto de usar. Procuro no geral alguma notícia interessante e depois vou 

em busca das especificas nas quais me interesso”.  

 

E o E2 afirma que: 

“Nem todas as notícias que tem nos jornais, ou sites de notícias me interessam então eu 

visualizo por alto o que está acontecendo, leio os temas das notícias para não ficar tão 

alienada em assuntos que não me interessam e depois procuro os temas que me interessam”.  

 

O que chama a nossa atenção nesse aspecto é que mesmo que a atitude do leitor seja igual, seus 

posicionamentos são diferentes, como é o caso da pergunta nº 3 (Qual a sua primeira atitude como usuário ao 

abrir a página da Folha de São Paulo? Dá uma olhada geral e lê as manchetes ou, imediatamente, escolhe um 

                                                      
3 Refere-se à resposta da pergunta nº 3, em que os estudantes descrevem sua primeira atitude ao abrir a página da Folha 

de São Paulo. 
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ícone e clica nele? Ocorrem outras atitudes?). Os dois estudantes visualizam a página por completo, mas agem 

de forma diferente, direcionados, cada um, por sua experiência.  

“Procurei passar pelas manchetes, mas por motivo da poluição de informação, confesso que 

fiquei um pouco desinteressado, o lado direito da página praticamente todo voltado para 

propagandas, que ainda existem em outros locais. Após procurei localizar os tópicos 

específicos (esporte, economia, tecnologia, politica, etc) e localizei facilmente no topo da 

página. Praticamente padrão em todos grandes portais da web”. (E1)  

 

“Visualizei a página principal até seu rodapé para ver o layout completo. Dei uma olhada 

geral antes de ler as manchetes, depois disso, li a manchete principal, a inicial, e depois fui 

nos temas específicos logo acima do tema principal para procurar um tema que me 

interessasse”. (E2) 

 

Ambos visualizaram a página toda, mas o E1 desinteressou-se pela página devido à poluição e às 

propagandas no lado direito, e ainda afirmou, pela sua experiência de navegação em outras páginas, que é 

comum essa poluição e esse excesso de propagandas repetidas. O E2 teve uma atitude diferente:  

“Li a manchete principal, a inicial, e depois fui nos temas específicos logo acima do tema 

principal para procurar um tema que me interessasse”.  

 

Tais atitudes são pautadas pelo dialogismo. A relação dialógica que se estabelece na leitura da página 

não se reserva, apenas, ao pensamento do leitor em que atitude tomar, mas na sua própria atitude em si, na sua 

forma de agir diante o hipertexto. Essa forma de agir que está permeada e entrelaçada pelos discursos sociais 

que estão arraigados e que se cruzam na sua vida, no dia a dia. O que podemos observar são as distintas 

posições do leitor que estabelece as relações dialógicas na sua relação com os hipertextos da página e o leva a 

agir diante deles.    

Essa atitude pode ser observada na resposta à pergunta nº 7 (Se você escolhe um assunto do seu 

interesse, lê as matérias sobre o assunto ou só corre os olhos rapidamente para ter somente uma noção? Você 

dá continuidade à pesquisa sobre o assunto em outros sites ou em algum link indicado na própria página do 

jornal?). O E1 responde: 

“Depende, as vezes a manchete é muito atraente mas o assunto não atende a expectativa ou 

é mais uma enrolação de site em busca de cliques, mas quando o assunto é interessante eu 

busco informações em outros sites para esclarecer melhor a informação”. 

 

Já o E2 afirma que: 

 
“Quando eu escolho o assunto eu leio a matéria. Sim, dou continuidade sobre o assunto do 

meu interesse em outros sites e em links indicados pela página do jornal também”. 

 

O E1, mesmo que se interesse pela notícia, se percebe que não é “aquilo que esperava”, abandona a 

leitura. E, ainda, só continua a busca se realmente a notícia atender as suas expectativas. O E2 lê além de ler 

toda a notícia continua sua pesquisa em busca de mais informações sobre o assunto que está lendo. 

Verdadeiramente, podemos ver a multiplicidade de vozes que perpassa a atitude de ambos. Há uma 

orquestração de vozes sociais que dirige e direciona os estudantes as suas escolhas, há um diálogo entre os 

discursos. Ou seja, os discursos trazidos pelos estudantes durante a sua vida ou durante a sua experiência de 
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leitor de textos convencionais ou de hipertextos confrontam-se e geram as atitudes mencionadas 

anteriormente. 

Questionados, na pergunta nº 10, sobre a distribuição dos links na página (Como um estudante da área 

de TI, alguma coisa te chamou a atenção no site em relação à distribuição das notícias e dos links, gráficos, 

figuras, etc.?), eles respondem: 

“Achei o título da página legal, no formato de um jornal impresso. O layout deixou a 

desejar, poderiam organizar as manchetes por assuntos de uma maneira mais clara e o 

excesso de propaganda incomoda bastante. Os links funcionaram perfeitamente e algumas 

figuras, tanto de manchetes ou propagandas com tamanho exagerado”. (E1) 

 

“Achei o site limpo, não cansa de ler, imagens com cores neutras, letras com cores neutras. 

Uma observação que gostaria de deixar é que os links do site não mudam de cor para saber 

que já clicamos em uma determinada notícia”. (E2) 

 

São sugestões diferentes para um mesmo site, que se apresenta para os dois estudantes da mesma forma. 

Mais uma vez, mas de forma um pouco distinta, não considerando a forma de agir sobre o hipertexto, mas 

apenas a observação dos links, gráficos e figuras, o posicionamento dos estudantes é totalmente dialógico, 

pautado pelos discursos que ele carrega sobre o layout de uma página web e que se cruzam em suas 

observações, levando-o a uma conclusão sobre o que deveria ser melhorado no site. 

É muito comum, em algumas respostas do E1, colocações como: “Praticamente padrão em todos 

grandes portais da web” (Pergunta nº3) ou “Em todos os portais de informação que navego pela internet eu 

faço o mesmo, é um padrão de navegação que gosto de usar” (Pergunta nº 4) ou ainda “talvez devido minha 

facilidade com tecnologia” (Pergunta nº 9). Isso demonstra que ele já traz consigo um discurso que, no 

momento do contato com o hipertexto, o leva a agir de uma forma padronizada em suas buscas nas páginas da 

web. Ele já tem um conhecimento anterior, e esse conhecimento o leva a tomar algumas atitudes que um 

sujeito, cuja experiência com a navegação na internet é mais limitada, não tomaria. Mostrando, assim, como o 

dialogismo age em sua tomada decisão. 

 

4. Considerações Finais 

A partir da análise realizada com os dois estudantes, é possível observar que o dialogismo está presente 

no discurso e nas atitudes tomadas diante dos hipertextos da Folha de São Paulo Online. Ambos já trazem uma 

bagagem discursiva que os leva a agir sobre os hipertextos. Seus discursos não são isolados ou construídos no 

momento da interação com os hipertextos, muito pelo contrário, eles já vêm entrelaçados em discursos 

anteriores que resultam, naquele momento, em uma atitude no modo de agir sobre cada hipertexto encontrado. 

Por isso, é comum a atitude do estudante de se desinteressar pela página ou por uma notícia por considerá-la 

poluída, ou seja, com excesso de informações, ou mesmo clicar em uma manchete, abrir a notícia, começar a 

lê-la e abandonar a leitura por descobrir que a manchete é apenas um chamariz, não tem muita relação com a 

notícia.  
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Os hipertextos trazem em si provocações que permitem ao leitor escolher o caminho a seguir, e isso não 

foi diferente na análise realizada nesta pesquisa. O que fica evidente é que, em suas escolhas, tanto o estudante 

E1 quanto o E2 deixam escapar, durante a pesquisa, suas particularidades de navegação pela página da Folha 

de São Paulo. Eles demonstram posicionamentos diferentes em alguns aspectos e semelhantes em outros. Mas 

mesmo tendo posicionamentos ou experiências semelhantes, ainda assim, os seus modos de agir sobre o 

hipertexto é muito particular, norteado por discursos individuais e permeados pelo dialogismo. 

 

Referências Bibliográficas 

BAKTHIN, Mikhail. Questões de literatura e de estética. : a teoria do romance. São Paulo: Hucitec, 1998. 

BARTHES, Roland. Œuvres complètes (1966-1973). Tome II. Paris: Seuil, 1994. 

BOLTER, Jay D.; GRUSIN, Richard. Remediation. Understanding new media. USA: MIT Press, 2004. 

CHARTIER, Roger. Os desafios da escrita. Trad. Fulvia M. L. Moretto. São Paulo: UNESP, 2002. 

COSCARELLI, Carla Viana. Textos e hipertextos: procurando o equilíbrio. Linguagem em (Dis)curso, v. 9, 

n. 3, p. 549-564, set./dez. 2009. 

ECO, Umberto. Muito além da internet. Folha de São Paulo, São Paulo, 14 dez. 2003. Disponível em: 

<http://www.ofaj.com.br/textos_conteudo.php?cod=16>. Acesso em: 17 nov. 2014. 

FIORIN, José Luis Fiorin. In: Bakhtin: Outros conceitos chaves. Beth Brait (Org.). São Paulo: Contexto, 

2010.  

GOMES, Luiz Fernando. Hipertexto no cotidiano escolar. São Paulo: Cortez Editora, 2011. 

KOCH, Ingedore Villaça. Desvendando os segredos do texto. São Paulo: Cortez, 2002. 

KRISTEVA, Julia. A palavra, o diálogo e o romance. In: Introdução à semanálise. Trad. Lucia Helena 

França Ferraz. São Paulo: Perspectiva, 2012. 23.  

KRUG, Steve. Não me faça pensar: uma abordagem de bom senso à usabilidade na web. 2. ed.  Rio de 

Janeiro: Alta Books, 2013. 

LÉVY, Pierre. O que é virtual?. Trad. Paulo Neves. 9. Reimpressão. São Paulo: 34, 2009. 

LÉVY, Pierre. As tecnologias da inteligência. O futuro do pensamento na era da informática. Trad. Carlos 

Irineu da Costa. Rio de Janeiro: 34, 1993.  

MARCUSHI, Luiz Antônio. O hipertexto como um novo espaço de escrita em sala de aula. Linguagem & 

Ensino, Pernambuco, Vol. 4, No. 1, 2001 (79-111).  

_______________________. Linearização, cognição e referência: o desafio do hipertexto. 1999. Disponível 

em: <http://www.pucsp.br/~fontes/ln2sem2006/17Marcus.pdf>. Acesso em: 18 nov. 2013.  

NIELSEN, Jacob. How users read on the web. Disponível em: < http://www.nngroup.com/articles/>. Acesso 

em: 21 jun. 2015. 

ROJO, Roxane. Diversidade cultural e de linguagens na escola. In: ROJO, Roxane; MOURA, Eduardo. 

Multiletramentos na Escola. São Paulo: Parábola, 2012. 

SANTELLA, Lúcia. O que é semiótica. Editora Brasiliense: São Paulo, 2003.

http://www.ofaj.com.br/textos_conteudo.php?cod=16
http://www.pucsp.br/~fontes/ln2sem2006/17Marcus.pdf
http://www.nngroup.com/articles/


 16 

 


