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RESUMO 
 
 

Este estudo tem por objetivo explorar as formas de interatividade presentes no jornalismo 
digital e a visualização, através da interface gráfica, das práticas interativas do usuário na 
web. Para tanto, a proposta é fazer uma análise descritiva, por meio de uma fundamentação 
teórica e de uma pesquisa baseada no webjornal espanhol “El País”. Foram definidos quatro 
capítulos para suprir as necessidades metodológicas dessa proposta. Este estudo não tem um 
caráter conclusivo, consequentemente não é um estudo acabado. Ele traduz uma abordagem 
diferenciada que pretende apontar caminhos para o entendimento desses fenômenos. A 
principal característica dessa proposta identifica o jornalismo digital como um veículo que 
está em constante e atual estruturação dentro de um ambiente que também está em fase de 
desenvolvimento e evolução, a web. 
 
Palavras-chave: Interatividade. Interface gráfica. Jornalismo digital. Web. 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This study has for objective to explore the interactivity ways offered in digital the journalism 
and the visualization, through the graphical interface, of the user’s interactive practices in the 
web. The proposal is to make description and analysis, through a theoretical presentation and 
a research based on the Spanish webjournal “El País”. Four chapters had been defined to 
supply the methodic needs of this proposal. This study does not have a conclusive character, 
consequently it is not a finished study. It translates a different approach that intends to point 
ways for understanding these phenomena. The main characteristic of this proposal identifies 
the digital journalism as a vehicle that are in constant and current structure inside of an 
environment that also is in phase of development and evolution, the web.  

Word-key: Interactivity. Graphical interface. Digital journalism. Web. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Uma nova forma de produção jornalística tomou conta da tela dos computadores. O 

jornalismo digital, como é conhecido, pressupõe a adaptação de uma modalidade de narrativa 

da realidade, a um novo modelo de veículo comunicacional, que traduz a tecnologia de 

transmissão digitalizada da notícia. A definição de jornalismo digital implica na forma de 

produção discursiva da informação e no suporte em que essa é veiculada, a web. Nesse 

contexto essa monografia tem como título: “A interatividade a partir da interface gráfica: 

Construindo caminhos através do webjornal “El País””, e apresenta formas de interatividade 

do jornalismo digital, aplicadas à interface gráfica do webjornal espanhol. 

 A proposta de estudo se deu pela constatação da relação entre interatividade e interface 

gráfica, visto que os processos interativos no jornalismo digital são condicionados pela 

interface gráfica. A partir deste diagnóstico, a relevância da pesquisa está na análise das 

ferramentas interativas disponibilizadas aos usuários através da interface, e como se dá sua 

aplicabilidade no webjornal “El País”.  

 Para dar conta desta proposta de estudo, a pesquisa foi dividida em quatro capítulos. O 

primeiro explana o contexto em que se dá o jornalismo digital, ou seja, a web, através de um 

histórico da internet e do surgimento dos primeiros jornais digitais. Ainda compreende as 

fases do jornalismo digital e as características do mesmo. Os conceitos abordados neste 

primeiro capítulo servirão de pano de fundo para análise dos processos interativos e da 

interface gráfica do webjornal “El País”. 

O capítulo seguinte é destinado aos conceitos de interação e interatividade, apontando 

suas origens e os campos onde são abordados esses processos. Enfatizando, ainda neste 

capítulo, as formas de interatividade utilizadas no jornalismo digital, ou seja, a navegação 

não-linear através do hipertexto e a atuação do usuário nas ferramentas que possibilitam a 

interatividade. São apontados também os modelos de classificação dos processos interativos 

no webjornalismo. 

Permanecendo na pesquisa teórica e conceitual, o terceiro capítulo enfatiza a história 

da interface gráfica através dos avanços tecnológicos e do surgimento da web. Este capítulo 

compreende também a descrição dos elementos constituintes das interfaces gráficas, 

apontando ainda orientações de pesquisadores da área para o planejamento do layout de 

interfaces na web.  

Por fim, o quarto capítulo encaminha-se para as questões relacionadas aos 

procedimentos metodológicos onde será apresentado o universo de pesquisa. Apresentado o 
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corpus deste estudo, serão descritas três interfaces gráficas utilizadas pelo webjornal “El 

País”, no período que compreende os anos de 1996 a 2006. A descrição terá como pano de 

fundo a interface gráfica e os processos interativos, que apresentam-se de duas formas, através 

da navegação hipertextual e dos canais de interatividade do webjornal espanhol. 

Alguns fatores contribuem para que este não seja um estudo fechado. A complexidade 

do assunto tratado, a escassa bibliografia especifica sobre a relação interatividade e interface 

gráfica, e o fato do jornalismo digital ainda não ter padrões definitivos de produção ou 

análise, visto que essa modalidade narrativa está em constante avanço tecnológico juntamente 

com o suporte onde é veiculada. Partindo dessa premissa foi possível apontar algumas 

considerações finais e propostas de futuros estudos nesta área. 
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2  JORNALISMO DIGITAL 

 

2.1 BREVE HISTÓRICO DA INTERNET 

  

A internet veio revolucionar o jornalismo e a forma como os jornalistas trabalham, 

aumentando o fluxo de informações e possibilitando a atualizaçao da notícia. Pela primeira 

vez foi possível agregar texto, som e imagem em um só meio possibilitando ao usuário definir 

a ordem de leitura. Essa tecnologia permite também disponibilizar informação em escala 

planetária, ou seja, à distância de um clique é possível ler, ver e ouvir notícias de qualquer 

canto do mundo e a qualquer momento, desde que haja um computador que permita seu 

acesso. 

A internet começou a ser explorada nos anos 60 nos Estados Unidos em experiências 

militares. Uma equipe de programadores de computador e engenheiros eletrônicos 

desenvolveu um sistema de transferência de informações através de redes de computadores 

financiada pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Esse sistema não possuía 

controle central, ou seja, se um dos computadores fosse atingido não haveria problema, pois 

não cortaria o fluxo da rede. Surgiu então a Advanced Research Projects Agency Network – 

ARPANet – uma rede de longa distância que ligava quatro computadores inicialmente.  

WENDLING (1997, p. 32) 

Nos anos 70 foi criado o protocolo TCP-IP (Transmission Control Protocol/Internet 

Protocol) que tornou possível a comunicação de computadores nas diferentes redes, 

permitindo a participação de governos e universidades. Somente na década de 80 que o físico 

inglês Tim Berners-Lee criou a World Wide Web com o intuito de facilitar a navegação 

através de uma interface gráfica que possibilitava o uso do hipertexto e de serviços 

multimídia. A web era baseada em um princípio de busca de dados o que ocasionou o 

desenvolvimento dos navegadores ou browsers, como o Netscape1 e o Internet Explorer2. 

WENDLING (1997, p. 43) 

A popularização da internet nos anos 90 aumentou o interesse comercial pela rede, 

incentivando grande parte das instituições jornalísticas a disponibilizar versões de seus jornais 

impressos em formato digital através dos sites das empresas. Os jornais foram um dos 

                                                 
1 O Netscape Navigator foi um dos primeiros browsers criado pela Netscape Network que possibilitou o 
conceito de navegação na Web. Hoje o browser pertence ao grupo AOL/Time Warner. 
² O Internet Explorer é um dos principais concorrentes do Netscape e foi produzido pela Microsoft. O IE é um 
dos browsers mais utilizados no mundo inteiro. 
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primeiros veículos de comunicação a utilizarem a internet, favorecidos pelo avanço das 

ferramentas técnológicas da rede. Esse veículo conseguiu antecipar-se em relação aos demais 

veículos, como o rádio, as revistas e até canais televisivos, que hoje integram a rede.  

 

 

2.2 OS JORNAIS DIGITAIS PIONEIROS 

Os diários norte-americanos mais conhecidos  lançam suas versões digitais em 1995, 

entre eles estão o USA Today ((http://www.usatoday.com), o Wall Street Journal 

(http://www.wsj.com), o Boston Globe (http://www.boston.com), e em 1996 o The New York 

Times (http://www.nytimes.com), que antes se limitava a um serviço especializado de notícias, 

o faxpaper, e o Los Angeles Times (http://www.latimes.com) também oferecem as versões 

eletrônicas dos respectivos jornais impressos. (PALACIOS, MACHADO, 1997, p. 3) 

 O jornalismo europeu também disponibilizou seus serviços digitais em 1995 com os 

ingleses The Telegraph (http://www.Telegraph.co.uk) e The Times (http://www.the-

times.co.uk), e o francês Le Monde (http://www.lemonde.fr). O diário espanhol El País 

(http://www.elpais.es) foi lançado somente em maio de 1996. No Brasil o jornalismo digital 

foi marcado por iniciativas isoladas de grandes grupos jornalísticos, entre eles o grupo Estado 

de São Paulo que investiu em pesquisas através de um jornal digital laboratório, onde cada 

assinante recebia um e-mail com reportagens diárias de acordo com sua área de preferência 

que devia ser previamente informada aos editores. O primeiro jornal brasileiro a disponibilizar 

informação através de um site foi o Jornal do Brasil, logo depois veio O Estado de São Paulo, 

o jornal Folha de São Paulo e O Globo. (PALACIOS, MACHADO, 1997, p. 4) 

 Nesta fase a web se apresentava, tecnologicamente, bastante restrita em relação à atual 

situação, não existia domínio dos recursos do meio. Seu potencial ainda não havia sido 

amplamente explorado e tampouco estudado, abrindo espaço para profissionais 

essencialmente técnicos. Quem trabalhava na internet era uma espécie de faz-tudo, o 

denominado webmaster. Era ele quem planejava o site, concebia o layout, escrevia o 

conteúdo, e obrigatoriamente tinha de conhecer a linguagem padrão da web, o HTML3, para 

implementar o site. O webmaster mais capacitado conhecia também outros recursos e 

linguagens e dessa forma conseguia diferenciar-se dos demais. Esse profissional possuía uma 

                                                 
3A sigla HTML deriva da expressão inglesa HyperText Markup Language - ou, em português, Linguagem de 
Formatação de Hipertexto. Trata-se de uma linguagem utilizada para produzir páginas na Internet. De modo 
geral são documentos de texto escritos em códigos que podem ser interpretados pelos navegadores para exibir as 
páginas da World Wide Web. 
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visão integrada de todas as tarefas. Ao imaginar, ao desenvolver e ao disponibilizar o site o 

webmaster conseguia ter uma visão generalizada de todo o processo. 

No entanto o webmaster foi extinto. Era preciso contratar profissionais mais 

capacitados e com conhecimento profundo em uma respectiva tarefa. Hoje a prioridade é para 

quem é especialista, para quem domina somente uma área mesmo conhecendo todo o 

processo, ou seja, surgiram os arquitetos da informação, os designers, o programador de 

HTML, o gerente de produto, o gerente de comunicação, o responsável pela infra-estrutura do 

site e outras dezenas de funções que foram sendo descobertas de acordo com as necessidades 

que foram surgindo. Quanto maior a tecnologia empregada, menos erros devem ser 

cometidos, maior deve ser o conhecimento e o domínio da tarefa. (MEMÓRIA, 2005, p. 27) 

 

 

2.3 FASES DO JORNALISMO DIGITAL 

 Com o jornalismo não foi diferente. No início não existiam webjornalistas, mas apenas 

a necessidade de disponibilizar informação através da internet. Ao longo da história do 

jornalismo na web, Palacios (2002, p. 3) aponta três fases que dizem respeito ao modo de 

produção dos jornais eletrônicos. A primeira fase é de transposição, ou seja, os produtos 

oferecidos, em sua maioria, eram reproduções na íntegra, ou de partes dos grandes jornais 

impressos, que passavam a ocupar um espaço na Internet. É válido observar as primeiras 

experiências realizadas, o chamado então jornal online não passava de uma transposição das 

principais matérias de algumas editorias. Este material era atualizado a cada 24 horas, de 

acordo com o fechamento das edições do impresso.  

A segunda fase é da “metáfora”4, onde os jornais buscavam apresentar notícias 

baseadas no jornalismo impresso, mas explorando as características do ambiente digital, 

aproveitando o desenvolvimento da estrutura técnica da rede. Começam a surgir os links, que 

davam acesso a fatos que ocorriam entre as edições do jornal impresso, porém, sempre 

vinculados às notícias já publicadas, tidos como uma espécie de “extra-informação”, oferecida 

pelo jornal online. Nesta fase ainda surgem a disponibilização do e-mail, para contato entre 

jornalista e leitor, os chats do jornal eletrônico, para debates e sugestões, e os fóruns de 

discussão.  
                                                 
4 “Sobre o assunto ver, sobretudo, o trabalho de Melinda McAdams: Inventing an online Newspaper. In:  
http://www.sentex.net/~mmcadams/invent.html , publicado pela primeira vez em 1995 no Interpessoal 
Computing and Technology: As Eletronic Journal for the 21st Century ISSN: 1064-4326 July 1995, Volume3, 
Number 3, pp.64-90”. (Palácios, 2002, p. 3) 
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A terceira fase, que está sendo vivenciada hoje, é marcada pelas iniciativas 

institucionais, empresariais, e editoriais destinadas somente para a internet. São portais e sites 

jornalísticos desenvolvidos exclusivamente para a web e que buscam utilizar todas as 

potencialidades oferecidas pelo meio. Este terceiro momento se caracteriza pelo avanço 

tecnológico da estrutura da rede, permitindo o aumento da velocidade de transmissão de 

dados e informação. Sons, imagens e vídeos, ou seja, os recursos multimídia que antes eram 

pouco disponibilizados ao leitor por estarem sujeitos à demora no carregamento dos arquivos, 

agora é característica no jornalismo digital. 

Dessa forma o jornalismo está adequando-se ao novo meio, a forma de produção está 

mudando, tornando-se específica para a web. Relacionando o jornal digital ao jornal impresso 

é possível observar que, segundo Rich (1999, p.66), “os jornais impressos estão limitados à 

apresentação linear, informação oferecida numa determinada ordem que o utilizador não pode 

controlar exceto se mudar para outra notícia ou virar a página.” O mesmo acontece com a 

televisão e o rádio. 

 No entanto, o jornalismo digital tem outras características.  Para Rich (1999, p.66) “a 

informação pode ser apresentada de forma não linear com links e não exige que o utilizador 

siga uma seqüência pré-ordenada.” Essa leitura não-linear caracteriza também a interatividade 

no webjornalismo. Para obter o aperfeiçoamento na construção da notícia online, o jornalista 

precisa entender as novas ferramentas que esse meio exige, para conhecer suas possibilidades 

e limitações. Essas ferramentas são os editores de imagem, texto e som e, ao mesmo tempo, 

precisam saber navegar na internet de forma a torná-la um interessante instrumento de 

pesquisa. 

Após vários estudos retificando que o jornalismo digital deve ter uma forma de 

produção e veiculação diferenciada dos demais meios, alguns webjornais ainda 

disponibilizam somente a transposição da versão impressa para o usuário. Esse procedimento 

não se enquadra mais nas práticas do jornalismo digital  como enfatiza Lopes: 

 
É consensualmente aceito que as potencialidades da Internet não se confinam à 
possibilidade de transpor uma edição tradicional de um jornal para o modelo online. 
Ainda que esta seja, por si só, uma mais-valia se considerarmos que alguns leitores 
não têm acesso a certos jornais, muitas vezes pela distância que não favorece a sua 
distribuição, as contribuições realmente significativas apresentam-se num leque 
alargado. (Lopes, 2000, pg. 323) 
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2.4 CARACTERÍSTICAS DO JORNALISMO DIGITAL 

O entendimento dessa questão possibilitou o avanço do jornalismo digital enquanto 

uma prática jornalística com necessidades e características específicas. Essas características, 

hipertextualidade, multimidialidade/convergência, personalização, memória e interatividade, 

são apontadas por Palácios (2002, p. 4) e algumas somente conseguem ser desenvolvidas no 

modelo de jornalismo digital. 

O hipertexto, ou a hipertextualidade, é um tipo de escrita que permite interligar 

diversos documentos através de palavras-chave que aparecem ressaltadas no texto. Essas 

palavras são conhecidas como links e permitem que se navegue de um texto a outro através de 

um simples clique. Os links geralmente levam a outros documentos (texto, imagem ou som) 

que estejam relacionados ao tema que está sendo lido. Podem ser extras, ou seja, informações 

adicionais, ou então podem ser explicações de maior profundidade sobre determinado assunto, 

ou ainda, outro documento que também esteja tratando daquele contexto. (PALACIOS, 2002, 

p. 5) 

O serviço multimídia, ou a multimidialidade/convergência a que Palacios (2002, p. 

5) refere-se, não é apenas um extra da internet, esse serviço consegue disponibilizar em um só 

meio diversos veículos de comunicação, ou seja, o fato jornalístico pode ser narrado, através 

da internet, no formato das outras mídias. No início esse recurso era bastante restrito porque a 

conexão discada tornava bastante lento o processo de carregamento dos arquivos. Com o 

avanço da tecnologia, aumentaram os recursos e outros tipos de conexão (ADSL, cabo, rádio, 

etc.) tornaram-se mais acessíveis. Essas conexões aceleram o processo de carregamento de 

arquivos de áudio e vídeo e tornam o próprio site que oferece esses recursos, mais rápido de 

ser visualizado. 

Os jornais digitais de empresas de comunicação que englobam jornal impresso, rádio, 

televisão, revistas entre outros disponibilizam na web um serviço multimídia que permite ao 

usuário ler, ver, ouvir e também assistir ao vídeo da notícia. Muitas vezes esse recurso 

oferecido tem algum custo ao usuário ou é exclusivo para assinantes de serviços daquela 

empresa. Há também aqueles jornais que possuem somente a versão impressa e a versão 

online e oferecem esse serviço multimídia. Nesse caso, entram as agências de notícias, que 

vendem esse material extra (áudio, foto, vídeo) para os jornais que não têm equipes de 

reportagem nessas áreas. 
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No jornalismo digital a personalização permite ao usuário definir interesses 

individuais em sites noticiosos, ou seja, o leitor da web consegue estabelecer interesses pré-

definidos e, no momento de acesso ao respectivo site, os assuntos relacionados com os 

interesses desse usuário são carregados automaticamente. (PALACIOS, 2002, p. 5) 

A característica memória no jornalismo digital faz referência ao acúmulo de notícias 

disponível nos sites jornalísticos. A web consegue armazenar e disponibilizar um grande 

número de notícias em um banco de dados que pode ser acessado a qualquer momento. Essas 

informações tornam-se mais viáveis, técnica e economicamente, na internet, pois, diferente de 

outras mídias, a web facilita a pesquisa a materiais mais antigos independente do tamanho da 

notícia. Diferente do espaço físico que o jornalismo impresso necessita para arquivar esse 

material, no jornalismo digital os dados são digitais e ficam armazenados em discos rígidos 

dentro dos computadores. (PALACIOS, 2002, p. 5) 

Ligada a esses quatro fatores está a interatividade, característica do jornalismo digital 

que também é utilizada nos outros meios de comunicação, em maior ou menor escala, mas 

que consegue ter um desenvolvimento maior na internet. Essa característica interativa está 

relacionada ao conceito do uso da hipermídia que é definido por Leão como: 

 
... a possibilidade de estabelecer conexões entre diversas mídias e entre diferentes 
documentos ou nós de uma rede. Com, isso os elos entre os documentos propiciam um 
pensamento não-linear e multifacetado. O leitor em hipermídia é um leitor ativo, que 
está a todo o momento estabelecendo relações próprias entre diversos caminhos. 
Como um labirinto a ser visitado, a hipermídia nos promete surpresas, percursos 
desconhecidos... (Leão, 2001, pg. 16) 

 

A interatividade aparece em vários graus no jornalismo digital. Nas primeiras 

experiências jornalísticas, a interatividade do sistema com o usuário ocorria através dos 

newsletters quando o leitor preenchia um formulário no site do jornal para receber em seu e-

mail notícias das editorias de sua preferência. Outra possibilidade de interatividade oferecida 

ainda hoje é o endereço para comunicação direta com o jornal ou com o jornalista que 

escreveu uma respectiva reportagem. A interatividade também é observada através da 

participação nos chats, nos fóruns, em formulários ou cadastros online, em jogos e em 

entrevistas em tempo real. Essa característica do jornalismo digital possui particularidades 

específicas já desenvolvidas neste ambiente eletrônico, entretanto, torna-se claro que ainda 

não foi explorada em sua totalidade. 
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Um dos fatores que vem impulsionando os novos graus de interatividade na web é o 

desenvolvimento de tecnologias próprias para a internet. Entre outras estão o PHP5, o Java 

Script6, o Flash7 e o XML8. A mais conhecida e utilizada ainda é o HTML. Essas outras 

tecnologias podem ser agregadas ao HTML possibilitando novos recursos. 

A interatividade tem sua importância legitimada, na medida em que a tela do 

computador tem sido utilizada como uma espécie de mediador entre o leitor e a informação. 

Como não há alguém para guiar o leitor, oferece-se a opção de navegação livre, onde o 

usuário é quem decide o que vai ler, ouvir ou assistir, e tudo isso ocorre através da interface 

gráfica na tela do computador. 

Segundo Fragoso (2001), a interatividade é uma das características mais importantes 

da web, pois permite um modelo de contato e trocas que mais se aproxima da comunicação 

interpessoal. A autora complementa:  

A interatividade é apontada como um dos elementos principais, senão o mais 
importante, da redefinição das formas e processos psicológicos, cognitivos e 
culturais decorrente da digitalização da comunicação. (Fragoso, 2001) 

A interatividade aqui sugerida como condição de avanço na comunicação do usuário 

com os sistemas está fundamentada no conceito definido por Steuer (1992, p. 74) que 

relaciona esta característica à extensão do quanto um usuário pode participar ou influenciar na 

modificação imediata da forma e do conteúdo de um ambiente computacional. O conceito 

interativo vem sendo pesquisado por diferentes áreas do conhecimento humano, entretanto, 

para os fins deste estudo, serão verificadas as áreas da física, da sociologia, da psicologia, da 

informática e, principalmente, da comunicação. 

 

  

                                                 
5 PHP é a sigla de Hypertext Preprocessor, pode ser entendida como uma linguagem de programação de 
computadores interpretada, livre e muito utilizada para gerar conteúdo dinâmico na web. Apesar de ser uma 
linguagem de fácil aprendizado e de uso para pequenos scripts dinâmicos simples, o PHP é uma linguagem 
poderosa orientada a objetos. 
6 JavaScript é uma linguagem de programação criada pela Netscape em 1995, que a princípio se chamava 
LiveScript, para atender, principalmente, as seguintes necessidades: validação de formulários no lado cliente 
(programa navegador) e interação com a página. Assim, foi feita como uma linguagem de script.  
7 Adobe Flash (antigamente Macromedia Flash), ou simplesmente Flash, é um programa gráfico vetorial 
utilizado para se criar animações interativas, desenvolvido e comercializado pela Macromedia (empresa 
especializada em desenvolver programas que auxiliam o processo de criação de páginas web). Em abril de 2005 
a Macromedia foi adquirida pela Adobe System, fabricante de diversos programas gráficos conhecidos como, por 
exemplo, o Photoshop. 
8 XML (eXtensible Markup Language) é utilizado para gerar linguagens de marcação para necessidades 
especiais. É capaz de descrever diversos tipos de dados. Seu propósito principal é a facilidade de 
compartilhamento de informações através da Internet. 
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3 A INTERATIVIDADE   

 

3.1DEFININDO A INTERATIVIDADE SOB DIFERENTES OLHARES 

 

Uma das características mais importantes do jornalismo digital é a interatividade. Na 

década de 30 alguns teóricos do campo da comunicação já estudavam processos midiáticos 

(participação do ouvinte nas rádios) que hoje seriam chamados de interativos, mas seu 

conceito começou a ser definido pelos comunicólogos nos anos 60, e foi recentemente que 

houve a popularização do termo. Muito têm-se ouvido falar sobre programas, canais, produtos 

e mídias interativas, mas há poucos estudos sobre suas origens. Primo explica que: 

 
As palavras “interatividade” e “interativo” têm sido usadas de forma muito elástica e 
imprecisa, além de servirem como slogan de venda para os mais diversos produtos 
industrializados. Nesse contexto, exige-se uma maior dedicação ao estudo da interação 
em ambientes mediados por computador para que se possa abordar o tema com a 
propriedade e cuidado necessários. (Primo, 2001, pg. 117) 

 

 O termo interatividade tem sua origem no neologismo inglês interactivity e foi usado 

para denominar o que os pesquisadores da área de informática entendiam como uma nova 

qualidade da computação interativa, ou seja, ele foi criado para ressaltar justamente a 

diferença, e significativa melhora na qualidade da relação usuário-computador. (FRAGOSO, 

2001) 

De acordo com alguns autores9 a interatividade pode ser categorizada em graus ou 

níveis de interação, isso não exclui algo de ser ou não ser interativo, mas classifica o grau de 

interação em maior ou menor. Steffen (2003) explica como se dá a relação entre interatividade 

e interação: 

 
... podemos notar que a interação ocorre através dos meios, dos suportes das 
mensagens e enunciados, e a interatividade sobre e a partir dos enunciados, conteúdos 
e discursos criados e disponibilizados pela instância produtora, pois estes contêm uma 
intenção e pressupõem uma reação em sua construção. 

Assim notamos que a interatividade configura-se como a qualidade da 
interação que se manifesta na instância receptora do produto midiático em seu 
processo de seleção e reação frente aos discursos e conteúdos ofertados, agindo sobre 
a oferta e criando um texto ou discurso próprio, específico, construído e condicionado 
pela sua subjetividade. (Steffen, 2003, pg. 5) 

 
É importante ressaltar que a interação e os processos interativos podem ser 

compreendidos através da psicologia, da sociologia, da comunicação e de outras áreas como a 
                                                 
9 MIELNICZUK (2001), LEMOS (1997), LÉVY (1999). 
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física e a informática. Multigner (1994, p. 421) explica que o conceito de interação vem da 

física, onde refere-se ao comportamento de partículas cujo movimento é alterado pelo 

movimento de outras partículas. O autor ainda ressalta que após a área da física foi a 

sociologia quem estudou e  incorporou esse conceito, seguida pela comunicação, pela 

psicologia e pela informática. Sendo assim, a melhor maneira de entender tal fenômeno é 

estudá-lo em suas diferentes vertentes. 

 

 

3.1.1 INTERAÇÃO NA SOCIOLOGIA 

 A sociologia defende a seguinte premissa, nenhuma ação humana ou social existe 

separada da interação. O conceito de interação foi definido pelos interacionistas no início do 

século XX e indica a influência recíproca dos atos de pessoas ou grupos. Um desdobramento 

dessa corrente é o interacionismo simbólico que estudou a interação entre indivíduos e 

instituições no sentido de verificar como são coagidos por elas e de como buscam transcender 

essa coação. (MULTIGNER, 1994, p. 421)  

A sociologia através de Lévy (1993) também aprofundou os estudos para compreender 

a interatividade e sua origem. O autor diz que até cerca de 1975 o computador era uma 

máquina binária, rígida, restritiva, centralizadora, mas que, depois, passou a incorporar a 

tecnologia do hipertexto, criando interfaces amigáveis. Seria, provavelmente, nessa época de 

transição da máquina rígida para a máquina conversacional, que os informatas, insatisfeitos 

com o conceito genérico de "interação", buscam no termo interatividade a nova dimensão 

conversacional da informática. A ação dialógica que também pode ser chamada 

"bidirecionalidade" é o sistema de comunicação entre usuário e máquina que o processo 

interativo requer. Nele o operador “conversa” com a máquina oferecendo e recebendo 

informações que podem ser disponibilizadas na forma falada, escrita, gráfica e visual no 

monitor de visualização, ou seja, através da interface gráfica. 

 

 

3.1.2 INTERAÇÃO NA PSICOLOGIA 

A interação é explicada pela psicologia dentro do ramo da “Análise do 

Comportamento” e tem sua base no comportamento humano. Ela é a ação sob um ambiente, 

ou seja, ela não é a “ação” em si e também não é a “resposta”, pois, o comportamento é 

definido enquanto relação com o ambiente. Dessa forma temos a resposta como um dos 

elementos da interação interpessoal ou interação social, entre duas ou mais pessoas, onde a 
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ação de cada uma vai depender da ação da outra. Com base na teoria comportamental tem-se a 

comunicação como um sinônimo de interação entre dois elementos. (SKINNER, 2000, p. 

145) 

Piaget (1970, p. 89) oferece estudos sobre a interação e cognição humana, ele 

apresenta dois conceitos que foram utilizados para a compreensão da interatividade anos mais 

tarde, o de cooperação e o de coação, inseridos na sua proposta construtivista interacionista.  

Ele define cooperação como toda relação entre dois ou mais indivíduos iguais onde não há 

intervenção de qualquer elemento de autoridade ou de prestígio. E o conceito de coação pode 

ser entendido como toda relação onde é próprio impor do exterior ao indivíduo um sistema de 

regras de conteúdo obrigatório. Através desses conceitos é possível estabelecer uma 

comparação entre os tipos de relações sociais com os tipos de interações propostos por Primo 

(1998) logo adiante. 

 

3.1.3 INTERATIVIDADE NO AMBIENTE INFORMÁTICO 

No campo da informática, Machado (1993, p.81) aponta dois tipos de sistemas de 

informática: o reativo e o interativo. O primeiro refere-se ao sistema que dá ao usuário a 

opção de reagir aos estímulos a partir de respostas pré-definidas, ou seja, essas respostas já 

foram previamente selecionadas pelo programador restando a ele percorrer pelo que já foi 

programado, escolhendo as possíveis alternativas que o sistema apresenta. O sistema 

interativo é caracterizado pela livre escolha, o usuário pode criar seu caminho sem ter de optar 

pelas alternativas propostas. Esses conceitos foram agregados por Primo (1998, p. 7) que 

utilizou as definições de Machado classificando os dois sistemas como interativos, mas com 

diferentes modos de interação. 

Primo (2001) explica que o que caracteriza a interação entre dois agentes é a 

interdependência entre as respostas dos dois envolvidos, então, a reatividade seria também um 

tipo de interação. A diferença entre ambas as formas é o nível de interação que permitem, 

classificando os sistemas como interação mútua ou interação reativa.  

 
A interação mútua seria caracterizada por relações interdependentes e processos de 
negociação, na qual cada interagente participa da construção inventiva da interação, 
afetando-se mutuamente. Já a interação reativa é linear, limitada por relações 
determinísticas de estímulo e resposta. (Primo, 2001, pg. 118) 

 

A interação mútua aqui descrita permite um maior nível interativo, ou seja, ela é 

formada por partes interdependentes que modificam todo o contexto quando uma dessas 

partes ou componentes é afetado. Essa interação pode ser percebida nos chats de conversação 
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online onde ocorrem trocas entre os usuários mediados por um computador. Esse sistema não 

é linear e sofre grande influência do contexto no qual está inserido. (PRIMO, 2001, p. 118) 

O principal debate acerca da interatividade se dá nas relações sujeito-máquina e 

sujeito-sujeito. Não é objetivo deste estudo comparar os dois tipos de relação, pois o que se 

pretende aqui é observar a interatividade mediada por computador, ou seja, aquela proposta 

pelo jornalismo digital. A relação interpessoal resulta na própria comunicação, ou seja, há 

interatividade simultânea entre sujeito-sujeito no maior nível possível. 

 
Em um diálogo interpessoal cada comportamento individual afeta o comportamento 

do outro interagente, ao mesmo tempo que é afetado pelo outro. As transformações 

sucessivas que ocorrem não são rigidamente predeterminadas, pelo contrário, a 

interação demonstra um alto grau de flexibilidade e indeterminação. E justamente 

devido a essa flexibilidade, os envolvidos nessa interação podem lidar com a 

novidade, com o inesperado, com o imprevisto. (PRIMO, 2001, pg. 138) 

 

 Mas essa questão não exclui a interatividade entre sujeito-máquina, essa relação tem 

de ser estudada sobre outra perspectiva visto que o contexto em que ela se dá é distinto.    

Sendo assim, na interação mediada as relações são previamente estabelecidas e 

limitadas pela estrutura do sistema. O sujeito que interage nessa relação precisa adequar-se 

aos limites impostos pela máquina, mas ao mesmo tempo tem possibilidades de criar e 

inventar enquanto atua nesse sistema. Isso significa que a interface gráfica tem papel 

fundamental no processo de criação, pois é ela quem vai permitir ou não ao usuário trilhar seu 

próprio caminho dentro do sistema. Essa relação não vai ser totalmente aberta, já que o 

caminho definido pelo usuário deve adequar-se ao código já previsto da interface. Logo, o 

processo interativo é condicionado pela própria interface.  

Na interação homem-máquina10 é preciso ressaltar que para manter seu funcionamento 

é necessário garantir o equilíbrio entre as partes, ou seja, o usuário precisa estabelecer 

operações reconhecíveis pelo computador ou então a máquina irá ignorar o comando 

determinado e não funcionará. A estrutura do sistema tem finalidades, ela não opera sozinha, 

mas permite ao usuário a escolha do caminho a seguir. No jornalismo digital o usuário está 

em contato com o conteúdo que o sistema oferece, dessa maneira ele poderá estabelecer 

relações próprias aumentando o nível de interatividade do próprio sistema. 

                                                 
10 Segundo André Lemos (1997) a interação homem-máquina (IHM) pode ser compreendida enquanto um 
diálogo entre homens e máquinas, onde se torna possível a manipulação cognitiva de ferramentas através da 
interface gráfica. 
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3.1.4 INTERATIVIDADE NO JORNALISMO DIGITAL 

Entendido o processo interativo dos sistemas informáticos é preciso desvendar as 

peculiaridades do jornalismo digital relacionadas à interatividade. No webjornalismo ela pode 

ser identificada de duas maneiras, a que permite contato direto entre os sujeitos (chat, e-mail, 

fórum, etc.) e a interatividade possibilitada através da navegação não-linear hipertextual. A 

primeira está bastante clara visto que os sujeitos interagem entre si mediados pelo 

computador. A segunda é a que causa polêmica no campo acadêmico, pois alguns autores 

como Sfez (1992, pg. 275) não consideram esta prática como interativa. O autor critica esta 

chamada interatividade considerando que “ela insere os receptores em uma ilusão de 

expressão e participação num meio levando a um processo solitário, autista e autoritário” ao 

qual dá nome de “tautismo”. Para o autor , interatividade é “jargão mercadológico, argumento 

de venda e sedução e não reflete a realidade através dos processos via Internet” SFEZ (1992, 

pg. 275).  

Para dar conta desta proposta, será considerada a interatividade na navegação não-

linear baseada nos autores que também sustentam essa prática como interativa. 

Lemos (2001, p. 46) diz que não se pode prever o caminho que o leitor tomará diante 

dos links propostos e oferece uma comparação baseada no mapa de uma cidade e um 

andarilho qualquer. O conteúdo oferecido é estabelecido previamente e limitadamente, mas 

não se pode definir o caminho que o leitor seguirá, pois o hipertexto dá ao usuário diversas 

opções de escolha. No caso do mapa, a cidade foi cartografada previamente no papel, as ruas 

estão todas lá, mas cabe apenas ao andarilho escolher por qual rua seguir para chegar a um 

determinado local, seguindo esta lógica, o hipertexto, no jornalismo digital, permite a 

exploração da informação em um processo de leitura-navegação associativa, pois ele organiza 

o conteúdo em diferentes blocos alocados em diferentes lugares, ou seja, através de cliques 

cria-se um processo interativo. Lemos (2001, pg. 52-55) ressalta que “o hipertexto seria, em 

outros termos, um modo de conceber novos modos de pensar e organizar o próprio 

pensamento”, dessa forma a leitura torna-se um estado de “atenção-navegação-interação” 

onde o percurso é indeterminado, não depende da estrutura, mas da ação do usuário.  

 Este tipo de interatividade é classificado por Lemos (2004, p. 4) como interação-

técnica eletrônico-digital e permite ao usuário interagir com a máquina e também com o 

conteúdo (informação). O autor ainda menciona outros tipos de classificação como a interação 

social que está baseada na interação homem-homem e pode ser exemplificada através da 

comunicação humana. Há também a interação técnica que pode ser descrita com a interação 
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homem-máquina, é a chamada interatividade, ou seja, é caracterizada pela “ação dialógica 

entre o homem e a técnica”. O autor ainda subdividiu a interatividade em analógico-mecânica 

a qual permite a interação com a máquina, e em eletrônico-digital que além de possibilitar a 

interação com a máquina permite também ao usuário interagir com o conteúdo.  

 Lemos (2004, p. 2) foi além da classificação dos tipos de interações e criou um 

modelo onde categoriza o processo interativo em níveis. O autor usa como exemplo a 

televisão e assim o define: 

 
Num primeiro momento, que vou chamar de interação “nível 0”, a TV é em preto e 
branco, com apenas um ou dois canais. A interatividade aqui, se limita à ação de ligar 
ou de desligar o aparelho, regular volume, brilho ou contraste. Com dois canais, nós 
podemos acrescentar a possibilidade de mudar para outra emissora. Depois aparece a 
TV em cores e outras opções de emissoras. O controle remoto vai permitir que o 
telespectador possa “zappear”, isto é, navegar por emissões e cadeias de TV as mais 
diversas, instituindo uma certa autonomia da “telespectação” (“nível 1”). O “zapping” 
é assim um antecessor da navegação contemporânea na web. No “nível 2”, alguns 
equipamentos invadem a televisão como o vídeo, as câmaras portáteis ou as consoles 
de jogos eletrônicos, fazendo com que o telespectador se aproprie do objeto TV (para 
outros fins, como ver vídeos ou jogar) e das emissões (gravar e assistir o programa na 
hora que quiser), instituindo uma temporalidade própria e independente do fluxo das 
mesmas.  
É no “nível 3” que aparecem sinais de uma interatividade de cunho digital, onde o 
usuário pode interferir no conteúdo das emissões a partir de telefones, fax ou e-mail. 
No “Nível 4”, a chamada “Televisão Interativa” surge, possibilitando a participação, 
via telemática, ao conteúdo informativo das emissões em tempo real (escolher ângulos 
e câmeras, por exemplo) como a experiência do Videoway no Canadá. (Lemos, 2004, 
pg. 2) 

 
  

Relacionando os tipos de interatividade propostos neste estudo, e levando em conta o 

modelo utilizado pelo jornalismo digital percebe-se que o nível de interatividade que se dá 

através da navegação não-linear é menor que o tipo mediado por computador entre dois ou 

mais usuários a partir dos chats, por exemplo. Essa outra forma de interatividade é a que mais 

se aproxima da interação interpessoal e só pode ser aplicada se o site permitir essa troca de 

ações através do contato com o usuário ou do contato entre usuários. A figura 1.1 exemplifica 

a forma como os jornais digitais online propõem esta forma de interatividade. 
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FIGURA 1.1  -  Fonte: Mielniczuk 

 

 

 O jornalismo digital está possibilitando aos usuários o que Lemos (2004) chama de 

interatividade digital que permite uma relação tecno-social, ou seja, é um diálogo entre 

homens e máquinas através de uma zona de contato chamada interface gráfica. Essa 

tecnologia permite ao leitor interagir não apenas com o computador, mas com a informação 

online veiculada na tela do monitor. Nesta interatividade digital o computador e o conteúdo 

interagem com o usuário de uma forma ativa, diferentemente do que ocorre na situação 

analógico-mecânica, onde o objeto atua passivamente. Sendo assim, permite um diálogo 

constante entre os atuantes, onde os processos de trocas ocorrem nos suportes 

microeletrônicos que não são percebidos visualmente pelos usuários.  

 A questão visual ligada à interatividade tem grande importância para a compreensão 

dos processos interativos. Segundo Lemos (2004, pg. 4) “a interatividade é baseada numa 

ordem mental, simbólica e imaginária, que estrutura a própria relação do homem com o 

mundo.” Sendo assim, é o espaço visual que vai oferecer ao usuário condições e ferramentas 

para que o mesmo possa interagir com o meio, ou seja, é através da interface gráfica que vão 
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ocorrer as trocas e diálogos entre o usuário e o conteúdo. É a interface que possibilita o 

processo interativo mediado por computador. Logo, a qualidade e o tipo de interatividade vão 

depender da qualidade e do tipo de interface gráfica oferecida ao usuário. 
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4 INTERFACE GRÁFICA 

 

4.1 DESENVOLVIMENTO DAS INTERFACES 

A história da interface gráfica pode ser descrita juntamente com a evolução da 

informática computacional. O desenvolvimento da interface homem-computador começou a 

ganhar força no final da década de 60 e ao longo dos anos 70. Antes as pesquisas relacionadas 

à interface eram vistas com certo desprezo por profissionais da área da computação. A partir 

deste período os estudos neste campo da informática começavam a conquistar aceitação.  

(NEGROPONTE, 1997, p. 89) 

 

 

4.1.2 INTERFACE GRÁFICA DO USUÁRIO 

 A GUI (Graphical User Interface) ou interface gráfica do usuário, surgiu por volta de 

1971 em um trabalho desenvolvido pela Xérox. (figura 1.2) Pouco tempo depois outros 

trabalhos realizados pelo MIT (Massachusetts Institute of Technology) trabalharam um 

modelo de interface gráfica para o usuário. Somente uma década mais tarde, Steve Jobs 

idealizou a interface gráfica (figura 1.3) que até hoje serve como base para as interfaces atuais 

através da criação do sistema operacional para Macintosh. Outras empresas do ramo da 

informática conseguiram projetar modelos de interface gráfica baseadas na idéia da Apple, 

mas apenas cinco anos mais tarde. (NEGROPONTE, 1997, p. 95) 

 

 
FIGURA 1.2 - Alto – primeiro computador operativo criado pela Xerox PARC (Palo Alto Research 

Center) - Fonte: Roberto Borges 



 

 

25

 

 
FIGURA 1.3 - Interface gráfica criada pela Apple em 1985 - Fonte: Roberto Borges 

 

 Os projetistas de interface procuravam tornar mais fácil o manejo do computador 

através do desenvolvimento de desenhos fisicamente mais práticos e sensoriais para o usuário. 

O conceito de interface pode ser representado através de sua função de fácil aprendizado. 

Segundo Bairon (1995, p. 18), a interface teria o papel de traduzir, articular espaços, colocar 

em comunicação duas realidades diferentes. A interface que simula objetos e permite a 

realização de tarefas através dos ícones e menus só foi projetada depois que surgiu a GUI.  

 Os projetos de interface para computador começaram através de esboços feitos no 

papel em 1960, quando foi publicado o artigo “A simbiose homem-computador” por J. C. R. 

Licklider.  Através deste artigo foi criado o termo narrowcasting (transmissão de programas 

para grupos com interesses específicos). A partir daí as pesquisas voltadas para a interface 

homem-computador dividiram-se em duas correntes: a corrente voltada para os processos de 

interação entre o homem e a máquina e a corrente que teve como foco o processo sensorial 

humano. Em meados de 1970 a micro-informática busca popularizar-se, tentando entranhar-se 

na sociedade de massa por meio dos microcomputadores. A interface gráfica desses 

computadores era baseada em “menus” e permitia ao usuário coordenar tarefas através de 

comandos textuais como o DOS11.  

                                                 
11 DOS é a sigla de Disk Operating System (sistema operacional de disco). Foi criado para computadores da 
família IBM PC, que utilizavam os processadores Intel 8086/8088 de 16 bits, e foi o primeiro sistema 
operacional popular para esta plataforma. Tem uma interface de linha de comandos através do seu interpretador 
de comandos, command.com. Existem várias versões de DOS. A mais conhecida é o MS-DOS, da Microsoft 
(por isso, as iniciais MS). Outros sistemas são os PC-DOS, DR-DOS e, mais recentemente, FreeDOS. 
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 A interface gráfica criada pela Apple em 1984 somente foi possível devido à invenção 

do mouse por Douglas Engelbart, no fim dos anos 70. (figura 1.4) Juntamente com este 

dispositivo de entrada foi criado o “toque” no monitor através de uma flecha de comando que 

permitia ao usuário manipular, virtualmente, os ícones e janelas que eram visualizados.  

(LEMOS, 2004, p. 5) 

 

 

 
FIGURA 1.4 - Mouse criado por Douglas Engelbart – década de 1970 - Fonte: Roberto Borges 

 

 

 O paradigma “point and click” criado por Engelbart através do mouse facilitou o 

manuseio de ícones gráficos no monitor do computador. A partir da invenção deste periférico 

e da interface gráfica da Apple, surgiu a interface para o sistema operacional Windows criada 

pela Microsoft, baseada também no sistema de ícones e janelas. (figura 1.5) Criou-se então a 

geração do Macintosh e do Windows baseada no modelo WYSIWYG (What You See Is What 

You Get), ou seja, "O que você vê é o que você tem". Essa expressão define a manipulação de 

ícones através do movimento do mouse e confere à interface gráfica uma aparência de 

desktop, por isso a utilização dessa metáfora quando nos referimos a área de trabalho do 

computador. As figuras 1.6 e 1.7 exemplificam respectivamente os modelos criados para o 

Macintosh e para o Windows baseados na metáfora do desktop. (LEMOS, 2004, p. 5) 
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FIGURA 1.5 - Primeira interface criada para a plataforma Windows - Fonte: Roberto Borges 

 

 

 

 

 
FIGURA 1.6 - Interface gráfica para Macintosh (sistema 1 ao 6) - Fonte: Roberto Borges 
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FIGURA 1.7 - Interface gráfica do sistema Windows 3.0 - Fonte: Roberto Borges 

 
 
 

 Segundo Lemos (2004, pg. 6) “a metáfora do desktop é exemplar.” Com ela, arquivos, 

diretórios e lixeiras, tornam-se semelhantes aos objetos da vida quotidiana, e agem como 

símbolos ou “mediadores cognitivos”.  O autor complementa, “a simulação é um modelo 

informacional que faz com que objetos virtuais funcionem “como se” fossem objetos reais.” 

Na década de 1990 surgem os novos modelos de interface gráfica do Macintosh e do 

Windows. (figura 1.8 e 1.9) 

 

 

 
FIGURA 1.8 - Interface gráfica do Macintosh – sistemas 8 e 9 - Fonte: Roberto Borges 
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FIGURA 1.9 - Interface gráfica do sistema Windows 98 - Fonte: Roberto Borges 

 

Com o avanço da tecnologia e das pesquisas sobre usabilidade12 da interface gráfica, a 

Apple e a Microsoft chegaram aos modelos atuais da GUI, o Macintosh OS X e o Windows 

XP. (figura 2.0 e 2.1) 

 

 
FIGURA 2.0 - Atual interface gráfica usada pelo MAC OS X - Fonte: Roberto Borges 

 

                                                 
12 Na interação humano-computador e na Ciência da Computação, usabilidade normalmente se refere a 
simplicidade e facilidade com que uma interface, um programa de computador ou um website pode ser utilizado. 
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FIGURA 2.1 - Atual interface gráfica usada pelo Windows XP - Fonte: Roberto Borges 

 

 

4.2 ELEMENTOS DA INTERFACE GRÁFICA 

 Para compreender a interface gráfica, não bastaria acompanhar sua evolução, mas 

também averiguar os componentes que fazem parte de sua estrutura para entender seu 

funcionamento e a partir daí sua aplicabilidade na Internet. Segundo Mandel (1997, p. 149) os 

elementos da interface gráfica podem ser divididos em:  

 

 Menus: todas as funções da GUI devem poder ser apresentadas em menus, mesmo 

que haja um botão com a mesma função já programada. 

 Ícones: são os “desenhos”, ou imagens, clicáveis que correspondem a um determinado 

programa. 

 Janelas: permitem a visualização de programas e conteúdos e dispõem de uma barra 

de rolagem. 

 Caixas de diálogo: obtém informações do usuário, através de controles. São usadas 

para parametrizar operações. 

 Caixas de mensagem: são caixas de diálogo simplificadas. Elas comunicam 

informações ao usuário e podem obter confirmações do mesmo. 

 Barra de ferramentas: através dela é possível clicar nos botões de comando 

ordenando alguma tarefa específica ao computador ou ao programa utilizado.  

 Controles: os controles são utilizados em caixas de diálogo. 
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Essas categorias de elementos da interface gráfica subdividem-se em componentes e tipos. 

As janelas podem ser constituídas de barra de título, botão de menu do sistema, botão de 

minimizar, botão de maximizar, barra de menu, área de status/mensagens e barras de 

deslizamento. Ainda podem ser divididas, ou redimensionadas em cascata, lado a lado 

horizontal, lado a lado vertical ou redimensionamento manual.  

Os menus são categorizados em tipos e podem ser menus em cascata, menus destacáveis 

ou pop up, e menus corrediços. Os controles também são classificados em tipos e podem ser 

de texto, de caixa de edição (edit box), de caixa de verificação (verify box), de caixa de lista 

(list box), de caixa de grupo (group box), de botão de rádio (radio button), de botão de seleção 

múltipla (option button), de botão de comando (command button), de barras de rolagem 

(scroll bar), de combinação: caixa de edição/caixa de lista e de controle giratório. (MANDEL, 

1997, p. 151) (figuras 2.2, 2.3, 2.4 e 2.5). 

 
 
 

 

 
FIGURA 2.2 - caixa de diálogo e controle - Fonte: Roberto Borges 
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FIGURA 2.3 - botões de seleção múltipla e de controle - Fonte: Roberto Borges 

 

 

 

 
FIGURA 2.4 - BARRA DE FERRAMENTAS 

 

 
FIGURA 2.5 - ÍCONES 
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 Desmembrando a interface gráfica em elementos ou em ferramentas de manipulação é 

possível abordar a interface gráfica dos websites utilizando os conceitos dos elementos da 

GUI. A interface gráfica dos websites tem características especificas e será abordada de 

acordo com a corrente ligada à interatividade – mencionada anteriormente. Segundo Nielsen 

(2000, p. 19) a página de um website é dividida entre o conteúdo de interesse do usuário, as 

ferramentas de controle do sistema operacional e do navegador, os elementos de navegação, o 

espaço utilizado para publicidade e o espaço em branco. Segundo o autor, cada parte de uma 

página tem funções que determinam sua usabilidade e conseqüentemente a interatividade com 

o usuário. Nielsen propõem a seguinte distribuição de espaço: 

 
Em regra, o conteúdo deve corresponder a pelo menos metade do design da página e, 
de preferência, algo em torno de 80 por cento. A navegação deve ficar abaixo de 20 
por cento do espaço para as páginas de destino, embora as opções de navegação 
possam corresponder a proporções muito maiores de homepages e páginas de 
navegação intermediárias. O ideal seria eliminar a propaganda...(Nielsen, 2000, pg. 
22) 

 

 

 
4.3 INTERFACE GRÁFICA NA WEB  

Nos projetos tradicionais de interface gráfica cada pixel13 ocupa um lugar definido 

pelo designer, ou seja, quando se cria uma caixa de diálogo, por exemplo, a mesma caixa terá 

aparência idêntica na tela do usuário. (Nielsen, 2000) Na web o designer sabe o que o usuário 

está visualizando quando navega por determinada página, mas ele não tem controle sobre a 

navegação desse usuário. É importante lembrar que a diferença entre ambas interfaces é 

também organizacional e histórica e não apenas técnica. Com as interfaces gráficas do sistema 

operacional houve o desenvolvimento de estudos e de observação, em empresas de ponta 

repletas de pesquisadores da área. O resultado foi que os especialistas codificaram em 

diretrizes as idéias boas e funcionais e rejeitaram as idéias ruins. O que acontece na web hoje 

é que ela está evoluindo e os experimentos acontecem de forma direta com os usuários, ou 

seja, enquanto utilizamos a Internet estamos servindo como cobaias de pesquisas de 

usabilidade e interatividade. (NIELSEN, 2000, p. 45) 

                                                 
13 Pixel pode ser entendido como os pontos que formam as imagens, cada ponto em uma figura é um pixel. A 
origem da palavra está na união de picture + element. 
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 Na web a interface gráfica é visualizada através de navegadores, os mais conhecidos e 

utilizados são o Internet Explorer da Microsoft, o Netscape Navigator da Netscape Network., 

o Safari utilizado no Macintosh, e o Mozilla Firefox. Esses softwares de 

visualização/navegação de páginas da web permitem a manipulação do conteúdo através da 

interface gráfica da homepage. Ou seja, a navegação só é possível se o usuário conseguir 

estabelecer o contato visual com a página. Essa realidade está mudando, Nielsen (2000, p. 57) 

afirma que logo os navegadores baseados no comando por fala/voz serão realidade, 

permitindo o acesso de usuários com deficiências visuais. O autor aponta que quando essa 

tecnologia for implantada será possível ouvir o computador ler trechos de notícias ou seções 

que o usuário escolheu. De fato, esse tipo de interface beneficiaria o jornalismo digital, uma 

vez que a leitura na web é cansativa e ao mesmo tempo ampliaria o público agregando aos 

deficientes visuais a possibilidade de consulta aos jornais online, e de maneira personalizada. 

 A questão de personalização de notícias através da interface gráfica no jornalismo 

digital foi levantada por Negroponte (1997), ele diz que: 

 

... há outra maneira de se contemplar um jornal: como uma interface com a notícia. 
Em vez de fazê-lo ler aquilo que outras pessoas acham que é notícia e julgam digno de 
ser publicado, a vida digital vai mudar o modelo da seleção das notícias, atribuindo 
papel maior aos interesses de cada leitor e, na verdade, utilizando sobras da sala de 
edição que não tinham tanto apelo. (Negroponte, 1997, pg. 147) 

 

 O autor prevê um futuro onde os agentes de interface poderão ler todos os jornais 

digitais e construir, a partir daí um sumário personalizado, onde esse jornal seria lido de 

maneira exclusiva por um único usuário. Ele afirma que num futuro não muito distante “os 

agentes de interface vão ler, ouvir e examinar cada matéria em sua totalidade. Esse processo 

de filtragem será feito por intermédio dos cabeçalhos, aqueles bits14 que informam sobre 

outros bits.” (NEGROPONTE, 1997, pg. 148) 

 Fala-se aqui sobre os agentes de interface e seu entendimento ainda é complexo, visto 

que a atuação dos mesmos é muito pequena ou quase nula. A compreensão que se pode ter de 

um agente de interface é incorporada a idéia de ajuda mútua mesclada a um conhecimento do 

usuário através de suas ações/comandos. Esses agentes atuariam como assistentes pessoais 

digitais. A tecnologia que permitirá essa função dentro da interface gráfica está relacionada à 

realidade virtual. Mas ainda é necessário o avanço da tecnologia nesse campo da informática, 

                                                 
14 Bit é a unidade mínima com que o computador opera, ou seja, cada arquivo, dados e a própria memória da 
máquina é contabilizada em bits. 
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pois apenas recentemente foram realizados testes com computadores que são capazes de 

aprender sobre as particularidades dos usuários. 

 Voltando as particularidades oferecidas na interface gráfica para a web nos deparamos 

com os links de navegação. Esses links são a parte mais importante do hipertexto, eles 

conectam diferentes páginas e permitem que o usuário visite sites relacionados por assunto ou 

interesse. Nielsen (2000, p. 73) classificou os links em três tipos: os de navegação estrutural, 

os associativos dentro do conteúdo da página, e os que formam listas de referências 

adicionais. O primeiro tipo permite ao usuário ir a outras partes do espaço dentro da estrutura 

da informação, ou seja, os botões de homepages e links que levam o usuário a um conjunto de 

páginas subordinadas a página principal. O segundo tipo é o mais fácil de ser identificado, ele 

é normalmente uma palavra sublinhada e direciona o usuário a uma página com mais 

informações sobre o texto clicado. O terceiro tipo fornece uma lista de opções de sites com 

conteúdo diferente do que a página visitada possui. Esse links facilitam a navegação caso o 

usuário sinta-se perdido e normalmente está sob o nome de “consulte também”.  

 Através dessa navegação não-linear pelos links visualizados na interface gráfica de 

uma homepage, constitui-se a interatividade através da navegação hipertextual. Nota-se que 

essa interatividade só será possível se a interface assim o permitir e der as condições 

adequadas de manipulação, caso contrário será uma navegação direcionada e nada interativa. 

Retomando questão que a interface gráfica na web tem características específicas vale 

ressaltar o paradigma utilizado nas interfaces dos sistemas operacionais, o WYSIWYG. Esse 

modelo não tem serventia na web, pois as páginas seriam visualizadas de maneira diferente 

nos vários dispositivos. Por exemplo, um monitor grande tem cem vezes mais pixels do que 

um dispositivo manual e seriam necessários ajustes às características de cada dispositivo. 

Dessa maneira o conteúdo das páginas teria que se adequar à plataforma utilizada. A solução 

encontrada seria a especificação de preferências e outras necessidades do dispositivo do 

usuário, como as folhas de estilo em cascata. Esse modelo de visualização permite intercalar a 

folha de estilo do site à folha de estilo do usuário criando a apresentação e visualização final 

da página. (Nielsen, 2000, pg. 82) 

 Dessa forma, pode-se perceber que mais uma vez a personalização no jornalismo 

digital fará diferença nos próximos anos. Se a interface gráfica dos webjornais permitisse a 

escolha da distribuição do conteúdo de acordo com as preferências e necessidades do usuário, 

um dos grandes problemas em relação ao excesso de informação por meio dos sites noticiosos 

estaria parcialmente resolvido. Essa mudança na forma de visualização do site através da 



 

 

36

 

escolha de conteúdos permitiria também uma nova forma de interatividade ligada à 

personalização da informação, não através dos newsletters como já vem acontecendo, mas 

através da própria interface gráfica do jornal digital. Alguns veículos digitais já 

disponibilizam um serviço semelhante através da tecnologia RSS. 

 Avaliando o jornalismo digital é possível perceber que a grande maioria das empresas 

jornalísticas, sejam elas de jornalismo impresso, televisão ou rádio, têm websites disponíveis 

aos usuários da rede. Partindo desta concepção estima-se que há uma abundante quantidade 

de informação disponível ao leitor da web, ou seja, um verdadeiro bombardeio informacional 

todos os dias. De acordo com Nielsen “as atuais interfaces com o usuário simplesmente não 

são talhadas para lidar com quantidades tão vultosas de informação.” Visto que, a web “é um 

ambiente de informações compartilhadas para milhões de usuários com um número 

incrivelmente maior de documentos.” (NIELSEN, 2000, pg. 218) 

 A proposta de interface com o usuário para web que está sendo desenvolvida pela Sun 

Microsystems e por Jakob Nielsen poderá suprir algumas necessidades de navegação, de 

interatividade e de visualização que o modelo baseado na interface criada pela Apple, na 

década de 80, não consegue. Essa interface é baseada no conceito de design anti-Macintosh, 

ou seja, invertem-se os princípios de design do Mac e cria-se exatamente o oposto. O design 

resultante seria adequado para auxiliar os usuários a tirarem o máximo proveito do ambiente 

em rede. Nielsen (2000) definiu assim os princípios desse design: 

O papel central da língua. Os usuários podem solicitar coisas pelo nome ou 
descrição mesmo que não estejam visíveis. Uma representação interna mais rica 
dos objetos de dados como documentos e páginas da web. O sistema conhece uma 
série de atributos para uma série de objetos, inclusive conhecimento da história do 
usuário na interação com objetos. Uma interface mais expressiva. A representação 
detalhada e auditiva de objetos além de ícones genéricos que são idênticos para todos 
os documentos. Usuários especialistas. Interação otimizada para pessoas com 
décadas de experiência em informática. Controle compartilhado. Computadores 
proativos assumem a responsabilidade por dirigir a interface e agentes fazem com que 
algumas ações aconteçam sem qualquer comando humano. (Nielsen, 2000, pg. 351) 

 

 Essa proposta de interface gráfica implica em um alto custo de criação e também 

pesquisas segmentadas voltadas para a área da simulação, da realidade virtual e da 

inteligência artificial. Após o entendimento dos conceitos teóricos que compõem o cenário 

desta pesquisa, o estudo se encaminha pra os procedimentos metodológicos, através da 

definição do universo de pesquisa e da descrição das interfaces gráficas do objeto empírico: o 

webjornal “El País”.  
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5. ESTUDO DE CASO DO WEBJORNAL “EL PAÍS” 

 

 

5.1 UNIVERSO DE PESQUISA 

 

 Para dar conta dos objetivos propostos por este trabalho, foi tomado como objeto 

empírico o webjornal espanhol “El País” (www.elpais.es). Este jornal foi disponibilizado na 

web a partir de março de 1996. O “El País” digital é um dos integrantes da empresa 

PRISACOM que atua na produção de conteúdo informacional e jornalístico para os suportes 

digitais. A PRISACOM foi fundada no ano 2000, quatro anos após o lançamento do 

webjornal. Antes da criação desta empresa, o “El País” era gerenciado pelo Grupo PRISA, 

que é o administrador dos veículos radiofônicos, televisivos e impressos da corporação.  

Neste ano a versão online do “El País” foi premiada com o Eppy Awards na categoria 

de jornal digital melhor desenhado. Há mais de dez anos a empresa norte-americana Editor & 

Publisher Mediaweek premia os melhores veículos digitais em diversas categorias. A escolha 

do jornal “El País”, como objeto de estudo, justifica-se por ser considerado referência, em 

termos de jornalismo visual, no cenário jornalístico e acadêmico. 

 

5.2 CORPUS DE PESQUISA 

 

Para realizar a descrição do jornal digital “El País”, o corpus desta pesquisa utilizou 

três interfaces gráficas do webjornal, que compreendem o período de 1996 a 2006. Após a 

seleção desses dados foi feita uma sistematização para a descrição baseada nos processos 

interativos de duas categorias: a navegação hipertextual e os canais de interatividade. A 

primeira refere-se à maneira como são disponibilizados aos usuários os modos de 

interatividade por meio da navegação não-linear.  A segunda categoria remete aos recursos 

oferecidos pelo site do “El País”, ou seja, como são oferecidos os canais de interatividade 

através da interface gráfica.  

O jornal digital “El País” é compreendido neste trabalho por meio de categorias que 

identificam a interatividade através da interface gráfica. Nos capítulos anteriores as questões 

relacionadas à interatividade foram pensadas desta mesma maneira, ou seja, através da 

navegação não-linear permitida pela interface gráfica e através da atuação dos usuários 

utilizando ferramentas disponíveis na interface.   
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5.3 DESCRIÇÃO DA EVOLUÇÃO DA INTERFACE GRÁFICA DO WEBJORNAL “EL 

PAÍS” 

 

5.3.1 INTERFACE GRÁFICA DO WEBJORNAL “EL PAÍS” – 1996 A 2000 

 Em 1996 a interface gráfica que disponibilizava o conteúdo da versão online do jornal 

espanhol “El País” permitia poucos recursos interativos aos usuários. Uma das formas de 

interatividade oferecidas pela interface gráfica era apresentada através de três seções, 

denominadas Cartas, Sugerencias e Debates. (figura 2.6)  

As seções podem ser identificadas através dos botões no menu de navegação interna 

do site, localizado a esquerda. Logo abaixo do conteúdo principal do jornal, existe uma lista 

com os assuntos propostos para debate, além de uma segunda lista com temas abertos, ou seja, 

os assuntos eram criados pelos usuários. A seção de cartas serve para contato entre o leitor e o 

jornal, e a seção de sugestões é exclusiva para reclamações e pedidos. 

 

 
FIGURA 2.6 - www.elpais.es – 1996 - Fonte: www.archive.org 



 

 

39

 

A partir de 1998, o webjornal espanhol incorporou outra ferramenta que possibilitava 

a interatividade no site. Foram criadas as enquetes que abordavam assuntos considerados 

polêmicos pelos editores do jornal. Essas enquetes estão disponíveis através de um link 

denominado Tu Voto, localizado na margem esquerda do site, abaixo do menu de navegação. 

(figura 2.7) 

 

 
FIGURA 2.7 - www.elpais.es – 1998 - Fonte: www.archive.org 

 

 

Os links que permitem a navegação de rodapé estão localizados na parte inferior do 

site. Essa interface gráfica se manteve assim até o ano 2000, neste ano, ainda foram 

incorporados quadros no layout da página. Esses quadros disponibilizam conteúdos extras, 

como fotos, gráficos e matérias produzidas por outros veículos parceiros do “El País”. 

Entendido os pontos importantes acerca da interface gráfica do webjornal “El País”, é 

possível analisar os processos interativos oferecidos neste jornal, tendo como base os 

conceitos apontados ao longo deste estudo. A interatividade percebida através da interface 

gráfica apresentada em 1996 pelo website “El País” enfatiza o uso do hipertexto pelo 
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jornalismo digital. As chamadas das notícias principais são links que direcionam o usuário as 

páginas internas de navegação do webjornal. 

 Relacionando as fases do jornalismo digital apontadas por Palácios (2003) no primeiro 

capítulo, observa-se que desde o seu princípio em 1996, o “El País” está enquadrado na 

segunda fase, a da “metáfora”. Dessa forma, o webjornal explora as características interativas 

da web através dos links utilizados na chamada das notícias. Nesta fase que perdurou até o ano 

2000, o “El País” não disponibilizava extras de cada notícia, exibia apenas um resumo da 

matéria e o link que possibilitava a visualização na íntegra. 

 O uso de recursos interativos é observado no jornal digital “El País” desde 1996. Ao 

criar as seções Cartas, Sugerencias e Debates, o webjornal espanhol convida o usuário a atuar 

na produção de conteúdo do site, sugerindo, reclamando e interagindo com outros leitores. 

Dessa forma, o usuário utiliza elementos da interface gráfica como ferramenta de intervenção 

e ponto de referência. O jornal “El País” também convida o leitor a participar de enquetes 

propostas pelos editores através do canal “Tu Voto”, sendo assim, é possível observar que o 

veículo tem um importante instrumento para captar a opinião/interesse do seu público. 

 

5.3.2 INTERFACE GRÁFICA DO WEBJORNAL “EL PAÍS” – 2001 A 2002 

 Somente em 2001, a interface gráfica da versão online do jornal foi totalmente 

reestruturada. Foram criadas diversas seções, entre elas destacam-se cinco: Participacion, 

Servicios, Herramientas, Multimedia e Edicion Impresa. A seção Participacion engloba os 

chats, os fóruns, a antiga seção cartas, as enquetes e as entrevistas. Esta seção é voltada para a 

interatividade, em que o usuário pode encontrar a maior parte dos recursos interativos 

disponibilizados pelo site. 

A seção Servicios oferece planos de assinatura da versão impressa do jornal, 

programação da televisão espanhola, consulta meteorológica e outros serviços de publicidade 

interna e externa.  A seção Herramientas, além de apresentar recursos de navegação que 

otimizam a visualização do site, sugere dicas de softwares, como navegadores e programas de 

áudio e vídeo.  

A seção Multimedia é vinculada à Herramientas, na medida em que proporciona aos 

leitores notícias em formato de áudio e vídeo. Se os usuários não possuem programas para 

visualizar esses arquivos podem descarregá-los através da outra seção.  
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Por fim, a seção Edicion Impresa oportuniza ao leitor “baixar” a versão impressa do jornal 

“El País”. (figuras 2.8 e 2.9)  

 

 

 
FIGURA 2.8 - Novo layout do webjornal - www.elpais.es – 2001 - Fonte: www.archive.org 

 

 

 

Esta nova interface gráfica traz modificações em alguns elementos, entre eles, menus 

mais extensos. O layout foi dividido em colunas de conteúdo informativo e de navegação 

através de subseções, como as editorias. As enquetes também ficam disponíveis na página 

principal do site. Nesse novo modelo de interface gráfica é adicionado um quadro, acima da 

navegação de rodapé, que informa aos usuários os novos serviços oferecidos pelo webjornal. 

Os anúncios publicitários não têm grande destaque na página inicial, eles localizam-se na 

parte inferior da mesma.  

 



 

 

42

 

 
FIGURA 2.9 - Seção interativa intitulada Participacion - www.elpais.es – 2001 - Fonte: www.archive.org 

 

   

Em 2001, os links mantiveram-se nas chamadas das matérias, mas também eram 

disponibilizados ao final da notícia e remetiam o leitor a informações extras em outra página, 

conotando assim o aumento do nível de interatividade, ou seja, quando o usuário utiliza tais 

links abre-se um campo maior de navegação através das páginas secundárias. Nesse mesmo 

ano os menus ficaram mais extensos oferecendo diferentes tipos de navegação, tornando-os 

instrumentos de interatividade do usuário. A interface gráfica apresenta um quadro de 

navegação informando as novas ferramentas que foram incorporadas ao novo layout do site.  

Aponta-se também a hierarquia da distribuição do conteúdo na horizontal, 

característica essa mantida até hoje no webjornal “El País.” Essa particularidade faz com que 

o usuário tenha apenas o esboço das notícias, sugerindo que navegue pela página caso queira 

aprofundar-se em algum assunto. Através desta interface gráfica, o “El País” possibilita ao 

usuário traçar seu caminho de diferentes modos, utilizando o cabeçalho de navegação.  
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A mudança de conteúdo do cabeçalho facilitou a localização dos canais disponíveis no 

site. Na interface gráfica anterior o cabeçalho continha as editorias do jornal, neste novo 

formato que adota os botões e elimina os ícones, são oferecidas as novas seções do “El País”. 

Através da segunda versão da interface gráfica verificada, os canais que possibilitam a 

interatividade tornam-se visivelmente mais fáceis de ser identificados. Observando a seção 

Participacion é possível notar que esta se direciona à interatividade do usuário com o 

conteúdo e com os demais leitores, conduzindo-os aos processos interativos característicos da 

web e do jornalismo digital. Dentro da seção mencionada encontram-se as salas de bate-papo, 

que conotam as “trocas” entre os leitores, os fóruns, que ampliam a discussão dos assuntos 

polêmicos, as cartas, que permitem ao leitor sugerir ou reclamar diretamente no webjornal, as 

enquetes, que podem ser vistas como método de avaliação da participação do usuário e as 

entrevistas, que são realizadas nas salas de bate-papo e permitem que o leitor participe 

diretamente com o entrevistado. Ao analisar o formato e o ambiente virtual em que ocorrem 

as entrevistas é possível afirmar que o leitor interfere nitidamente em parte do conteúdo 

veiculado pelo site do “El País”. 

 

 

 

5.3.3 INTERFACE GRÁFICA DO WEBJORNAL “EL PAÍS” – 2002 A 2006 

 No ano de 2002, novamente, o jornal digital “El País” teve sua interface gráfica 

redesenhada. O layout criado é, praticamente, o mesmo utilizado até hoje. Na versão de 2002, 

o webjornal apresenta um link em forma de botão no canto superior esquerdo que “ensina” o 

usuário a navegar pela nova interface. Devido ao aumento de seções e a um volume maior de 

conteúdo esse recurso é mantido até hoje. Na visita guiada, como é chamada pelo jornal, o 

leitor conhece cada seção e qual o conteúdo que ela abrange. (figura 3.0) 
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FIGURA 3.0 - www.elpais.es – 2002 - Fonte: www.archive.org 

 

 

 

 É possível observar as mudanças na interface gráfica que começam pela disposição 

dos elementos gráficos. O conteúdo do site foi dividido em quatro colunas. A primeira, a 

partir da esquerda, apresenta apenas menus de navegação que são nomeados de acordo com as 

seções oferecidas. Os ícones dos menus utilizam a metáfora das “pastas”, em alguns desses 

ícones é possível visualizar o sinal de “+”. Esse sinal indica que o item contém subdivisões e 

quando clicado abre uma nova subsecção de pastas.  A segunda e a terceira coluna oferecem o 

conteúdo informacional do site, não existe uma ordem na disponibilização do conteúdo.  

A cada dia uma editoria tem espaço diferenciado das demais. Logo, o conteúdo das 

colunas do meio não é estático, junto ao assunto principal é oferecido o vídeo dessa notícia, às 

vezes o áudio ou as fotos.  A quarta coluna contém ilustrações com chamadas para os extras 

do site, como entrevistas, novos canais segmentados e serviços multimídia.  
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Um destaque é o serviço 24 horas, ele permite ao usuário descarregar um arquivo 

PDF15 que atualiza automaticamente toda vez que o conteúdo do site for alterado.  O “El País” 

digital também oferece a opção de receber as principais notícias de cada editoria através do e-

mail e da tecnologia RSS16. O usuário define previamente os assuntos de interesse e o 

webjornal envia as notícias da edição impressa ao leitor.  

 Mapeando a versão atual da interface gráfica observa-se que o webjornal espanhol “El 

País” disponibiliza processos interativos ao leitor em diversas formas. Na seção Participación 

o jornal oferece ao leitor os fóruns de debate em que os temas são definidos de acordo com as 

principais notícias da semana e geralmente são assuntos polêmicos. (figura 3.1) 

 

 

 
                FIGURA 3.1 - Fórum de debate - www.elpais.es – 2006 - Fonte: www.archive.org 

 

                                                 
15 PDF é a sigla que identifica o formato do arquivo. Significa Portable Document Format e é licenciado pela 
Adobe Systems. PDF é um formato de arquivo que tem sido muito usado na Internet quando é necessário 
garantir que a impressão de um texto (com ou sem imagens) saia exatamente como se deseja. 
16 RSS é a sigla para Rich Site Summary. Pode ser entendido como um sub-conjunto de "dialetos" XML que 
servem para agregar conteúdo, podendo ser acessado por programas/sites agregadores. É usado principalmente 
em sites de notícias e blogs. 
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Nas salas de bate-papo temáticas são abordados assuntos relacionados por editorias, 

como no próprio webjornal. As outras salas são as especiais, que tratam sobre o que está em 

pauta no jornal, existem também as salas antigas e as salas de afinidades entre os usuários, 

que tratam de assuntos como amor, amizade, viagens, etc. (figura 3.1)  

 

 

 

 
FIGURA 3.1 - Salas de bate-papo - www.elpais.es – 2006 - Fonte: www.archive.org 
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O usuário pode participar através das enquetes propostas pelo jornal digital. As 

perguntas são criadas a partir do assunto que foi mais comentado no site ou que gerou mais 

polêmica. As respostas são definidas pelo webjornal e cabe ao leitor escolher entre as opções. 

(figura 3.2) Na seção de entrevistas existe uma agenda semanal com o dia e o horário em que 

acontecem e é possível enviar perguntas aos entrevistados. (figura 3.3) 

 
 

 
FIGURA 3.2 - Enquetes - www.elpais.es – 2006 - Fonte: www.archive.org 
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FIGURA 3.3 - Entrevistas e agenda - www.elpais.es – 2006 - Fonte: www.archive.org 

 

 

 

 O site do webjornal também permite um tipo de personalização da interface gráfica 

através do canal Mí País, é possível fazer pequenas modificações no layout. O usuário pode 

alterar a cor principal do site, neste caso a cor que predomina é o azul, são disponibilizadas 

seis cores diferentes. (figura 3.4) 

A opção de mapeamento do site ocorre por meio de um link, situado em um quadro 

horizontal e denominado Visita Guiada. Esse recurso resume todos os canais e seções de 

acordo com o conteúdo oferecido, esses resumos são acompanhados de imagens para 

exemplificar. (figura 3.5) 
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FIGURA 3.4 - Canal Mí País - www.elpais.es – 2006 - Fonte: www.archive.org 

 
 
 
 
 A opção de mapeamento do site ocorre por meio de um link, situado em um quadro 

horizontal e denominado Visita Guiada. Esse recurso resume todos os canais e seções de 

acordo com o conteúdo oferecido, esses resumos são acompanhados de imagens para 

exemplificar. (figura 3.5) 

Sobre a navegação é possível destacar ainda, que na opção de rodapé há um botão que 

permite ver todas as seções e subsecções do site apenas movendo o cursor do mouse em cima 

desse botão. (figura 3.6) 

 



 

 

50

 

 
FIGURA 3.5 - Visita guiada - www.elpais.es – 2006 - Fonte: www.archive.org 

 

 Sobre a navegação é possível destacar ainda, que na opção de rodapé há um botão que 

permite ver todas as seções e subsecções do site apenas movendo o cursor do mouse em cima 

desse botão. (figura 3.6) 

 

 
FIGURA 3.6 - www.elpais.es – 2006 - Fonte: www.archive.org 
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Ao longo dos dez anos de existência da versão online do “El País”, sua interface 

gráfica foi sendo incrementada, agregando outras opções de navegação e de recursos aos 

usuários. Na interface atual do webjornal a opção de “Visita Guiada” remete diretamente a 

navegação não-linear, característica do jornalismo digital. Esse recurso permite ao usuário 

visualizar e entender o mapa do site, como funciona cada seção e o seu conteúdo.  

Dessa maneira o leitor opta por um caminho diante de todo o conteúdo oferecido pelo 

jornal. Essa navegação é associativa no momento em que disponibiliza a notícia através de 

itens relacionados aos diferentes modos de narrativa jornalística, classificados de acordo com 

o formato do arquivo como, o texto, a imagem, o áudio e o vídeo. Diante dessa ferramenta 

disponível através da interface gráfica, o jornal consegue orientar o usuário, o que conota 

certa preocupação do veículo para que o leitor não se perca diante do vasto conteúdo 

disponível e também no tempo para encontrar o que procura. 

Esse layout também induz o usuário a percorrer os canais interativos do site, visto que, 

enquanto disponibiliza o conteúdo em duas colunas centrais, as colunas das margens esquerda 

e direita são orientadas para a navegação dentro das seções do jornal. É possível observar que 

essa interface gráfica não tem o intuito de facilitar a memorização do leitor dentro do site. 

Considerando que essa característica faz referência ao processo associativo com que o usuário 

navega na web. Essa afirmativa se confirma quando o webjornal torna flexível a localização 

do conteúdo extra. A cada dia um quadro ou uma ferramenta interativa tem seu 

posicionamento alterado. Dessa forma, o leitor não precisa marcar o caminho que utilizou 

para acessar qualquer informação. Observa-se então, que os recursos utilizados para guiar o 

usuário dentro do jornal “El País” são de importante utilidade. 

 A navegação de rodapé através do botão “Ver seleciones” também serve como 

suporte de orientação e mapeamento do conteúdo do webjornal. Os modos interativos de 

navegação não-linear no “El País” justificam a terceira fase do jornalismo digital no qual este 

veículo está inserido. A disponibilização de recursos multimídia, o cuidado com o tempo 

utilizado pelo usuário, e o visível avanço tecnológico na estrutura da interface gráfica do 

jornal analisado confirmam a inserção do “El País” na atual fase do jornalismo digital.  

Na atual interface gráfica do webjornal “El País” percebe-se o interesse do veículo 

direcionado aos processos interativos. Essa afirmação pode ser verificada diante das seções 

voltadas à interatividade e também na própria visualização da notícia através da interface 

gráfica. A seções são identificadas como Participacion e Mí País. Na primeira estão inseridos 

os chats, os fóruns, as enquetes, as cartas, as entrevistas e a nova ferramenta intitulada Frases.  
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Esses espaços interativos sofreram algumas modificações e até mesmo melhorias. É 

possível apontar essas mudanças da seguinte maneira: os chats estão classificados por temas, 

o que facilita a escolha de assuntos específicos para o usuário; os fóruns estão dispostos por 

editorias e agregam a subseção cartas, essa identificação sugere ao leitor que acesse a notícia 

que está vinculada ao fórum escolhido; as enquetes estão divididas em ativas e encerradas, ou 

seja, permitem ao usuário votar em determinado questionamento e também verificar a opinião 

dos outros leitores que também votaram; as cartas estão inseridas como subseção dos fóruns e 

são remetidas ao diretor do “El País”, este atua como mediador entre o leitor e os jornalistas, 

classificando para o usuário a editoria na qual encaixa-se a mensagem; as entrevistas são 

realizadas nos chats, em tempo real, e com a participação do leitor, esta subseção ainda 

disponibiliza ao usuário um quadro com os dias, os horários e a identificação dos 

entrevistados, é possível observar que essa agenda tem o intuito de programar o leitor e 

induzi-lo a acessar o jornal novamente; as frases são classificadas de acordo com a data de 

postagem, dessa forma, não conotam um assunto específico no qual o usuário deve se basear, 

ou seja, os leitores têm liberdade de criar frases e reflexões e postá-las no webjornal “El País”, 

aumentando o caráter interativo dessa ferramenta.  

A segunda seção torna possível a interferência do usuário diretamente na interface 

gráfica do jornal digital “El País”, através da escolha da cor predominante no layout do site. 

Essa iniciativa do webjornal conota o aspecto de personalização da página, ou seja, faz com 

que o usuário tenha o poder de optar entre seis cores e escolher a que mais lhe agrada. 

Ao optar pela notícia, como objeto de análise, observa-se que é através dela que as 

outras ferramentas de interatividade são construídas. Essa afirmação pode ser verificada de 

acordo como formato que a notícia se apresenta. Quando é acessada determinada matéria é 

possível identificar dois menus que acompanham a notícia, um localizado no cabeçalho e 

outro disposto na margem esquerda do texto. O menu do cabeçalho possibilita consultas no 

material extra vinculado a notícia. Este é classificado através das pastas que ele contém, tais 

como: informação relacionada, sugere ao leitor outras noticias com o mesmo contexto daquela 

visualizada, multimídia, abrange os arquivos em diferentes formatos (imagem, áudio, vídeo, 

etc.) da mesma noticia, e participação, que se refere ao canal Participacion e aponta a 

utilização da notícia como tema de algum processo interativo. 

O menu da margem esquerda permite ao usuário alguns comandos de operação como: 

impressão da notícia, envio por correio eletrônico, recomendação da noticia a outros leitores e 

também avaliá-la, sugerir a correção ou a inserção de comentários, estatísticas relacionadas a 



 

 

53

 

acessos, data de postagem e operações realizadas por outros usuários, e ainda o aumento ou a 

diminuição do tamanho do texto.  

O processo interativo a partir da notícia conota o avanço tecnológico das ferramentas 

que permitem a interatividade pela interface gráfica. Dessa forma, é possível observar que os 

assuntos sugeridos como temas das seções citadas são condicionados através do próprio 

usuário, quando ele emite sua opinião e interage no conteúdo do webjornal “El País”. 

Esse conjunto de evidências permite observar que são por meio da construção e 

disposição da interface gráfica do webjornal “El País” que se consolidam os sistemas de 

interatividade no site. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A presente pesquisa teve como tema: “A interatividade a partir da interface gráfica: 

Construindo caminhos através do webjornal “El País””, e como objetivo: o entendimento da 

aplicabilidade dos recursos interativos através da interface gráfica do webjornal espanhol. 

Para isso, foram consideradas duas categorias de descrição da interatividade, a navegação 

hipertextual e os canais interativos. Primeiramente foi feita a pesquisa bibliográfica para 

embasar a análise deste estudo. Após foi realizada a descrição de elementos visuais que 

identificam a interface gráfica do objeto verificado. E na última etapa do processo, foi 

apurada a forma de aplicabilidade dos recursos interativos no “El País”, visando a interface 

gráfica. Através deste estudo foi possível selecionar alguns apontamentos finais acerca do 

jornalismo digital enquanto modalidade de produção jornalística.  

É possível verificar que o avanço da tecnologia digital implica diretamente na prática 

do webjornalismo, sendo que uma das principais formas de condicionamento e possibilidade 

de interatividade e navegação são orientadas pela interface gráfica. Entretanto, se 

webjornalistas, webdesigners e tantos outros profissionais da área da informática aplicarem 

seus conhecimentos, de forma integrada, na pesquisa e desenvolvimento de interfaces gráficas 

voltadas para o jornalismo na web, mais fácil será lidar com o excesso de informação 

veiculada na Internet. O usuário, então, não será mais o receptor obrigado a classificar o que é 

válido ou não durante sua navegação, ele será o principal atuante modificando e interagindo 

com o conteúdo. 

É válido ressaltar que, a partir desta análise, fica claro que a interface gráfica tem 

papel fundamental na funcionalidade de um jornal digital. A disposição de elementos e 

conteúdos facilita ou dificulta a navegação no site, sendo assim, de nada adianta oferecer 

recursos interativos aos usuários se os mesmos não irão conseguir usá-los. Em outras 

palavras, se esta interface gráfica não for funcional, o jornal digital terá fracassado no seu 

principal objetivo, o de informar o leitor. 

Isto não implica necessariamente na padronização da interface gráfica no jornalismo 

digital, mas torna-se essencial um projeto gráfico que priorize as características dessa forma 

jornalística. Ao destacar os recursos que o jornalismo digital oferece, através de um 

webjornal, o veículo estará evidenciando o diferencial que este meio permite ao usuário.  

É importante destacar que estudo não é fechado, ele serve para abrir uma discussão 

acerca das possibilidades de interatividade relacionadas à interface gráfica presentes no 
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jornalismo digital. Assim são possíveis outras abordagens de análise que focariam diferentes 

aspectos do webjornalismo. Dessa forma, este estudo pretende instigar os profissionais e 

pesquisadores que atuam na área do jornalismo digital, constituindo assim, um campo fértil 

para os estudos voltados ao campo comunicacional. 
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