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RESUMO: 

 

Esta monografia propõe-se a estudar as relações entre jornal X leitor, através da 

página online do Diário de Santa Maria, no âmbito do universo da rede social Facebook. 

Buscando descrever as estratégias de apropriação de conteúdos da página por parte do 

leitor, segundo análise feita em universo de leitores que possuem iniciação com as 

ferramentas digitais. Assim, o problema de pesquisa centrou-se em discutir a seguinte 

questão: Como os leitores atribuem sentidos aos conteúdos de notícias postadas na 

página online do Diário de Santa Maria, na rede social Facebook?. Desta forma, o 

trabalho se organizou metodologicamente da seguinte forma: Na primeira parte, a 

pesquisa envolveu a construção de um capítulo de revisão de literatura, trazendo como 

principal discussão a aproximação entre jornal e leitor nesse novo universo digital ; no 

segundo momento esbocei sobre a construção do quadro teórico trazendo conceitos 

fortes que ajudaram a ir adiante na construção da análise do objeto e no terceiro capítulo 

realizei a análise empírica da página, na qual tive como resultados a utilização de 

ferramentas que a internet disponibiliza passa a ser um grande aliado para essa interação 

acontecer. Destacando todas as formas de apropriações dos leitores a todos os conteúdos 

ofertados na página. 

 

PALAVRAS-CHAVE: 

 

Jornalismo Digital; Jornalismo e Leitor; Interação; Apropriação  
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1 INTRODUÇÃO 
 

Esse trabalho proposto visa estudar as relações entre jornal e leitor, a partir de 

um estudo da página digital do jornal Diário de Santa Maria, especificamente a partir da 

pergunta de como o primeiro se apropria da edição digital do jornal, em termos de 

estratégias de leituras que se baseia na aproximação entre o jornal e o leitor neste 

ambiente da internet. Nossa investigação foi iniciada, como primeiro momento, através 

de um trabalho de pré observação junto à página online do Diário de Santa Maria 

realizando no final de 2014 e início de 2015 esta etapa que nos proporcionou o 

mapeamento de alguns dados que nos levaram a formulação do problema, que resulta 

através da seguinte problemática: Como os leitores atribuem sentidos aos conteúdos de 

notícias postadas na página online do Diário de Santa Maria, na rede social Facebook?  

A pesquisa visa observar relações entre os dois universos, utilizando-se de vários 

procedimentos de pesquisa objetivando conhecer como leitor desenvolve relações com o 

com o jornal na forma digital, a partir de apropriações de várias naturezas. 

Destacando que os leitores tem atitudes proativas face à página, significa 

também que eles tem modos de acesso ao seu universo, bem como de tratar o material 

jornalístico nela inserido. Noutras palavras, os leitores têm diferentes processos, 

procedimentos e estratégias de contatar a página, algo que é norteado por suas 

motivações e que são, porém distintas, de um leitor a outro. Seguindo os mais diversos 

caminhos, o leitor é uma espécie de “editor” que se auto permite selecionar fragmentos 

de conteúdos da página que nela são ofertados, constituindo assim, cada um, a sua 

respectiva página. 

Ao longo do trabalho, algumas referências envolvem o estudo das relações do 

leitor com o jornalismo digital. Neste contexto, foram trabalhadas visando apresentar o 

melhor entendimento desse cenário. No contexto do processo observacional 

desenvolvido, dentro as fontes necessárias para a elaboração da monografia, destacam-

se tanto fontes primárias, no caso jornalistas e leitores, bem como fontes secundárias, 

como referências bibliográficas, documentos, além de outros processos que vão ser 

utilizados em termos de análise. 

Sobre o tema proposto define-se a partir das relações entre leitores e jornal, no 

âmbito do jornalismo digital, algo que merece de nossa parte um estudo de caso da 

referida página, por se entender que é mergulhando no funcionamento destas interações 

que podemos conhecer melhor os modos como os leitores dão a página uma outra 
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fisionomia que passa por seus próprios conceitos. Assim, nosso estudo parte de um tema 

maior, jornalismo e leitor, especificamente, as reações que travam no universo no qual 

se produz a atualidade jornalística e que se manifestam nos conteúdos da página do 

Diário de Santa Maria, na rede social Facebook. 

Detalhando um pouco mais o problema de pesquisa, elegemos estudar: como os 

leitores apropriam-se dos conteúdos das notícias postadas pela página do Diário de 

Santa Maria, na rede social Facebook? E, como os leitores atribuem sentidos aos 

conteúdos de notícias postadas na página? Sabemos que de modo geral, como os 

leitores utilizam a página para se apropriar da notícia, segundo a realização de leituras 

nas quais expressam opiniões e outras manifestações sobre os conteúdos jornalísticos 

expressos nas publicações. Em função desta referência, elegemos como objetivo geral 

estudar as relações entre o jornalismo e os leitores no contexto da ambiência digital, 

através do estudo de caso DSM x Leitor, visando mapear as iniciativas tomadas pelo 

leitor para dar a atualidade feita pelo jornal, revelando suas próprias interperetações. 

Como objetivos específicos tivemos como meta, descrever segundo técnicas de 

observações, como os leitores intervém sobre o conteúdo das notícias postadas pela 

página do Diário, na rede social Facebook. Também, estudar informações que mostrem 

como se realiza o processo de apropriação do leitor com a página, resultando em suas 

estratégias de apropriação de conteúdo. E além destes dois, levantar a questão de como 

os leitores atribuem sentidos aos conteúdos de notícias postadas na página online do 

Diário de Santa Maria, na rede social Facebook. 

Assim, a presente monografia justifica-se por se tratar de um tema atual 

principalmente no contexto em que se produz novas formas de jornalismo, como o 

caráter digital. Conforme indicamos anteriormente, realizamos uma pré observação 

durante alguns meses sobre a página online do Diário de Santa Maria no Facebook, 

etapa esta que nos gerou o interesse de querer entender como os seguidores da página 

estabelecem contato com seus conteúdos, especialmente quais sentidos que eles dão as 

notícias publicadas e quais são os possíveis efeitos das mesmas sobre seus 

comportamentos, ao se exporem ao contato com o jornal. 

Conforme já mencionado, a metodologia aqui utilizada inspira-se em princípios 

da pesquisa qualitativa. O que entendemos por metodologia qualitativa? Segundo 

Goldenberg: 

 
“Consiste em descrições detalhadas de situações com o objetivo de 

compreender os indivíduos em seus próprios termos. (...) ela reúne um 



9 

 

tema e questão representativos, tem uma singularidade de uma questão 

importante, requer criatividade do pesquisador para com temas que 

são complexos e muitas vezes difíceis de serem pesquisados. A 

metodologia qualitativa ao reunir um fato complexo e a experiência e 

sensibilidade do pesquisador auxilia a refletir e propicia um “novo 

olhar” sobre o mundo: um olhar científico, curioso e criativo” (2011, 

p. 9; 53; 54). 

 

Diferentemente de outros trabalhos, não fizemos um capítulo específico nesta 

monografia, usualmente chamado “metodologia empregada”. Evitamos este 

procedimento por entender que todo o processo de produção dessa monografia, diz tudo 

sobre esse objeto, está atravessado pela presença de muitas técnicas de pesquisa, de 

inspiração da metodologia qualitativa. Por exemplo: utilizamos as técnicas da pesquisa 

documental que se manifestam nos capítulos 2 e 3 quando recorremos a arquivos para 

justamente dialogar com o universo científico no qual o tema e os conceitos afins 

haviam sido trabalhados. 

Da utilização desta técnica resulta a eleição de outras técnicas como, por 

exemplo, “os processos observacionais que foram usados para nos ajudar a examinar a 

relação jornal/leitor no âmbito do Facebook.” 

Deslocamos para o interior deste ambiente, descrevendo sua organização e 

funcionamento; a estrutura dos subconjuntos – Facebook, jornal e leitores-; 

descrevemos as estratégias tanto os leitores quanto do jornal realizam para ingressar na 

página, mas, sobretudo estabelecerem contatos. Esse trabalho de observação nos ajudou 

a compreender, inclusive, como os leitores se apropriam dos conteúdos postados na/da 

página, dando-lhes outros sentidos, conforme veremos no capítulo 4. Por fim, 

utilizamos de maneira sintética e superficial um breve exercício de entrevistas que 

mapeou algumas opiniões de leitores sobre a página, algo que não podemos aprofundar 

em virtude dos fatores de cronograma. 

O processo metodológico se produz, por colocamos esse processo em 

funcionamento reunindo técnicas distintas para estudar o nosso problema de pesquisa,. 

Em síntese a metodologia utilizada contempla várias técnicas de caráter 

qualitativo, a partir de pré observação conforme feita. Para o capítulo 2, na revisão de 

literatura nos valemos de documentação mapeada através de levantamentos e de leituras 

de obras sobre o assunto, visando conhecer possíveis estágios de trabalhos que trariam 

referências sobre a questão. No capítulo 3 elegemos alguns conceitos extraídos do 

capítulo anterior, que discute nosso problema de pesquisa. Tais conceitos visam ajudar 

na problematização do trabalho do próximo capítulo de analises das relações entre 
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leitor/página. Em seguida, no capítulo 4, fizemos, a partir da página do Diário de Santa 

Maria no Facebook, entrevistas com jornalistas e leitores, observando, principalmente, 

os processos de acesso e apropriação da página, por parte dos leitores. Em relação às 

entrevistas ouvimos um pequeno número de leitores com o objetivo de obter a sua 

percepção sobre essa relação. 

Em alguns momentos ouvimos também jornalistas responsáveis pela página, 

mas os materiais gerados nestes contatos não foram além de impressões gerais, ao lado 

de alguns dados que estão diluídos ao longo do texto, quanto à coleta de informações. 

Entretanto, inferi que devido ao volume de trabalho com que os jornalistas lidam nessas 

rotinas lhes impossibilitam reconhecer uma série de fatos que destacam e valorizam esta 

interação, pois não possuem opiniões conclusivas, certamente pela dificuldade que tem 

de pensar nesses problemas de um modo metódico. Chama atenção o fato de ser uma 

experiência que ainda está em curso de estruturação, requerendo mais profissionais. 

Uma das maiores motivações por escolher esse tema de pesquisa foi devido a 

minha identificação com o meio digital. A partir deste princípio, a escolha do jornal 

Diário de Santa Maria, no ambiente da página do Facebook, se deu pelo fato de ser um 

local onde há grande concentração de público. Tendo em vista os usuários da rede social 

que visualizam todos os conteúdos variados e aqueles que estão na busca de temas 

específicos que passam a seguir a página como um veículo de informação, ambas 

caminham junto no espaço do facebook.  

Depois das pré-observações obtidas, optou-se por analisar essa ambiência de 

interação e aproximação entre dois universos, de um lado, o jornal que passa a abrir o 

seu espaço para os novos leitores digitais, de outro, os leitores que passam a se tornar 

mais ativo no espaço de um jornal digital. 

De maneira a facilitar o entendimento e leitura das imagens e gráficos inseridos 

ao longo do trabalho, explico os mesmos foram numerados, acompanhados com textos 

indicando cada item com a sua devida explicação. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA - VISITANDO O OBJETO, NA 

FORMA DE TEMAS DE ESTUDOS 
 

Este capítulo traz uma revisão bibliográfica que se apóia no contexto e fontes 

acadêmicas, sobre as relações mídia jornalística digital x leitor. Para tanto, realizamos 

buscas e pesquisas a junto a livros, artigos, arquivos, materiais da internet, etc., junto as 

quais identificamos argumentos, pontos de vistas, formulações e outras análises sobre o 

tema da nossa monografia. 

A contribuição dos autores pesquisados serve para a identificação de referências 

situadas em seus trabalhos, algo que possibilita a construção de parte desta monografia. 

Assim, durante as leituras visitamos os materiais investigados, possibilitando que nos 

sentíssemos em companhia dos muitos autores e seus diferentes pontos de vista. 

Faremos assim, um estado da arte sobre estas relações acima apontadas. 

As novas tecnologias digitais, hoje no âmbito da internet, possibilitaram uma 

grande evolução na comunicação. Isso é visto diante das inúmeras possibilidades que a 

internet causou na relação entre jornal/leitor, facilitando essa interação. Veremos esta 

questão segundo alguns autores
1
. que ajudam a afirmar essa transformação na esfera 

online.  

A web revolucionou o mercado de trabalho, principalmente, os produtores de 

informação. Também produziu um grande impacto nas profissões tradicionalmente 

ligadas à comunicação e o que vemos é uma grande interatividade ligada às indivíduos 

que se comunicam e se informam pela web. Para Gradim (2003, p.97), neste contexto, 

“O jornalismo se designa em uma atividade profissional que compreende em apurar, 

buscar e organizar as informações sob um modo de notícia a ser divulgada publicamente 

seja ele por qualquer meio de comunicação em massa”. A partir da noção sobre 

webjornalismo o autor identifica que geralmente o veículo mais utilizado atualmente 

para se informar é através da web, que se caracteriza por haver mais atualidades, 

constante atualização, veracidade, interação, proximidade, entre outros, que acabam 

tornando o leitor mais próximo do jornalismo. A partir desse primeiro entendimento que 

temos sob o jornalismo na web. percebemos as mais diversas possibilidades de 

                                                
1
 Para ser possível tal método, utilizaram-se autores como base conforme cito agora:  João 

Messias Canavilhas, Natalia Raimondo Anselmino, Fernando da Silva Firmino, José Luiz Braga e Jairo 

Ferreira, foram de suma importância para a delimitação do meu tema, assim como outros citados da 

bibliografia que me ajudaram a discutir conceitos ligados ao jornalismo digital e interação. 
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interação por parte do leitor, permitindo que o mesmo possa se apropriar da notícia das 

mais diversas formas de expressão, utilizando todos os recursos da “nova” web. 

Com base nesses argumentos, sabemos que a nova era virtual, além de adaptar 

os novos meios de comunicação, também teve uma grande mudança na forma de 

socialização do leitor. Essa comunicação tornou-se mais do que uma inovação 

tecnológica, pois transformou o processo informativo do ser humano dando um novo 

sentido para expressar suas opiniões e sentidos ao mundo. Neste momento o jornalismo 

trabalha a favor da proximidade, com novos métodos, linguagens, visando atrair a 

atenção e, por tanto desenvolver novas formas de relações com leitores, neste contexto 

de concorrência. 

O jornal, enquanto um objeto ofertado pelas formas digitais demonstra muito 

mais preocupação em criar conteúdos que respondam as necessidades dos usuários, 

construindo com ele uma nova rotina que se funda em uma nova oferta de serviços e 

expectativas do seu consumo. Como por exemplo, oferta de serviços, enquanto 

informações utilitárias, (trânsito, banco de dados, clima, locais, etc.) que causam mais 

interesse no do leitor. Isso faz com que o leitor sinta que todo o conteúdo é feito 

diretamente para atendê-lo. Canavilhas (2001) traz uma definição sobre mudanças e 

transformações desse novo espaço: 

 
A máxima "nós escrevemos, vocês lêem" pertence ao passado. Numa 

sociedade com acesso a múltiplas fontes de informação e com 

crescente espírito crítico, a possibilidade de interacção directa com o 

produtor de notícias ou opiniões é um forte trunfo a explorar pelo 

webjornalismo. (CANAVILHAS, 2001, p. 2). 

 

Isso impacta diretamente aos veículos noticiosos que anteriormente construíam 

informações para o impresso, a notícia do ontem, e hoje já estão sendo levadas para o 

conteúdo online, refazendo todas as práticas jornalísticas. Com isso, o veículo acaba 

selecionando outros diferentes tipos de público, fontes, temas e publicações. O dever do 

jornal continua o mesmo, de informar com veracidade, imparcialidade e isenção do fato, 

mesmo que esse novo meio de apresentação de conteúdo esteja em mutação. Tendo que 

cumprir com seu dever com o público e com a informação independente das mudanças. 

Ou seja, vemos aí uma migração de consumidores que querem a mesma notícia de 

sempre, mas agora ela passa a ser instantânea. 

Junto com essas oportunidades que a web possibilita ao jornalismo, ela aparece 

inúmeras características para a construção da notícia, como as melhorias de pesquisas, 
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maiores acessos a informações e de fontes, mais espaço para as matérias, melhores 

condições de interagir com o leitor, dentre outras particularidades.  

Essas novas formas de interação entre o jornalismo e a web são imediatas, por 

isso a notícia deve sair do processo “engessado” e se transformar em um conteúdo que 

permita o novo webleitor a consumir o conteúdo segundo seus próprios interesses . 

Canavilhas (2001), afirma ainda que: 

 
No webjornalismo a notícia deve ser encarada como o princípio de 

algo e não o fim em si próprio. Deve funcionar apenas como o "tiro de 

partida” para uma discussão com os leitores. Para além da introdução 

de diferentes pontos de vista enriquecer a notícia, um maior número 

de comentários corresponde a um maior número de visitas, o que é 

apreciado pelos leitores. (CANAVILHAS, 2001, p. 2-3). 

 

O autor reforça o contexto sobre uma pesquisa realizada pelo Media Effects 

Research Laboratory
2
 sobre o “efeito multidão”

3
, onde o mesmo revela que os leitores 

se mostram atraídos por notícias que apresentam um grande número de visitas ou 

comentários. Porém, apesar de terem encontrado esse histórico grande de acessos, resta 

dizer que as condições de acesso aos leitores para os comentários na sua maior parte 

eram regulamentadas. 

 
Na experiência realizada, os participantes foram convidados a ler 

notícias seleccionadas por um editor de notícias de um jornal, por um 

computador (escolha aleatória) e por outros intervenientes no estudo. 

Convidados a classificar os conteúdos das notícias analisadas quanto à 

confiabilidade/credibilidade, os participantes valorizaram em primeiro 

lugar as notícias seleccionadas pelos outros utilizadores. 

(CANAVILHAS, 2001, p. 3). 

  

Segundo este estudo, propõe-se que as pessoas eram atraídas por notícias com o 

recurso de interatividade e a elementos adicionais (vídeos, som, áudio, fotos, etc.), 

mesmo que os conteúdos não fossem tão importantes e relevantes. Isso remete a 

pensarmos que cada veículo de informação deve se adequar ao seu público, gerando 

formas de contatos com ele. No contexto da web a edição do jornal não se limita em 

juntar a notícia apurada e colocar alguns elementos multimídia é necessário apresentar a 

notícia de um modo que o leitor possa explorá-la de uma forma pessoal e com isso 

                                                
2 O Laboratório de Pesquisa de Mídia Effects alojados na Escola de Comunicações na Universidade Penn 

State é uma instalação dedicada a realizar pesquisas empíricas sobre os efeitos psicológicos de 

tecnologias de comunicação e psicologia de mídia. 
3 Na experiência realizada, os participantes foram convidados a ler notícias seleccionadas por um editor 

de notícias de um jornal, por um computador (escolha aleatória) e por outros intervenientes no estudo. 

Convidados a classificar os conteúdos das notícias analisadas quanto à confiabilidade/credibilidade, os 

participantes valorizaram em primeiro lugar as notícias seleccionadas pelos outros utilizadores. 
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acredita-se que o leitor crê na importância da interação na notícia, tornando assim um 

seletor do seu próprio conteúdo.  

O jornalismo se apropriou da tecnologia como uma ferramenta indispensável de 

trabalho, neste contexto do mundo digital. De tal modo que a notícia passa a ser 

construída de qualquer lugar, onde ela estiver acontecendo, por diferentes tipos de 

tecnologia de transmissão e que não estão, portanto, somente dentro de uma redação. 

Esse novo meio de produzir o conteúdo jornalístico se tornou cada vez mais acessado 

pelo público, pois o jornalismo online é afetado diretamente pela notícia, quem a produz 

e o seu destinatário. 

Um exemplo dessas modificações do jornalismo é a estrutura de como é feita a 

notícia, visto que a pirâmide invertida é à base, segundo velho formato. Em relação à 

produção da notícia, porém na versão digital ela não faz o menor sentido. De acordo 

com Canavilhas (2001 p. 3), “a construção da notícia é dada a partir de pequenos blocos 

e textos que se ligam entre si. Um primeiro texto introduz o essencial da notícia estando 

os restantes blocos de informação disponíveis por hiperligação”. 

O autor ainda reforça que os veículos de informação mais comuns como é o caso 

da televisão, rádio e o jornal impresso causavam no receptor as possibilidades de se 

apropriar da linguagem oferecida no convencional. Já a internet, no caso o 

webjornalismo, traz diversas ferramentas de inovação, mantendo o mesmo objetivo de 

outras plataformas que é a informação.  

Com base ainda nesse contexto, Canavilhas (2001), assinala sobre as mudanças 

que o jornalismo vive atualmente, uma das mais significativas é no âmbito da internet, 

pois diz respeito ao encontro das mais diversas ferramentas multimídias. Essa nova 

tendência de construir e consumir o jornalismo através da web se justifica por haver um 

grande público que se alimenta de todas as novas tecnologias instantâneas. Isso quer 

dizer que o mercado necessita de novos conteúdos de informação que levem em conta 

referências da web e estejam frente as novas tecnologias consumidas. 

Para ajudar a refletir ainda sobre o objetivo do capítulo, citamos o Murad, que 

apresenta em seus estudos duas palavras chaves que são importantes para se 

compreender o tema tecnologia digital no jornalismo: “digitalização e interatividade” 

(MURAD,  1999, p. 2). 

A digitalização por sua vez trouxe diversas melhorias para os meios de 

comunicação. Uma delas é a multiplicação de conteúdos que possibilitou compartilhar 

em rede a notícia e junto com ela a própria opinião de quem o associa a outras redes. A 
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internet constitui em universo de redes interligadas, unindo assim diversas pessoas 

através de seus computadores, tornando mais fácil o compartilhamento das notícias e de 

suas interpretações. Conforme Murad: 

 
A possibilidade de utilizar recursos como textos, fotos, imagens, 

mapas e áudio, integrando-os na mesma mensagem, bem como de 

conectar, por meio do hipertexto, a matéria a informações de arquivo 

e/ou complementares disponíveis na home do próprio veículo ou em 

outro site, sem dúvida, incrementam a produção. (MURAD, 1999, p. 

6). 

 

Diante dessas inúmeras mutações que a internet vem trazendo em termos de 

comunicação, ainda é um grande desafio para se saber utilizar as ferramentas digitais 

ofertadas que possibilitam uma grande atração para o leitor se manter conectado e ativo 

em cada página da internet.  

Essas transformações fizeram o jornalismo vivenciar uma nova rotina, onde até 

hoje todos os meios de informação estão transpassando para esse novo formato de jornal 

e leitor digital 

  Como já comentado, as tecnologias estão em constante evolução, onde 

anteriormente não era permitido o leitor se apropriar do que lhe era ofertado, agora no 

novo universo digital o leitor deixa de ser somente consumidor passivo, se tornando 

ativo e fazendo parte da construção da notícia através das mais diversas ferramentas de 

interação e participação que a web lhe oferece.  

Ainda que as mídias tradicionais estejam presentes para alguns consumidores, 

esse novo universo digital se torna uma incógnita colocando os veículos de informação 

a repensarem o modelo em que jornal e leitor, se beneficiem de todas as potencialidades 

ofertadas. 

Conforme a concepção de Kucinski (2012), uma matéria jornalística hoje deixou 

de ser a palavra final de um fato, agora ela é o primeiro passo para uma grande 

discussão. A notícia passa a ser mais visualizada e repassada na medida em que existam 

mais comentários e opiniões adversas pelos leitores, a partir dessas discussões ela se 

torna polêmica pelo seu grau de acessos e não pelo conteúdo. Segundo o ponto de vista 

de Kucinski, que afirma: 

 
O novo organizador não é mais o sindicato, nem o partido política, é o 

Facebook. O mobilizador é o Twitter, o conscientizador é o wikileaks 

e a A e a Al Jazeera; a direção geográfica do comício é dada pelo 

Google Earth. As palavras de ordens não são impressas em panfletos, 

são digitadas em mensagens de celular. A reunião não leva meses para 
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ser organizada, ela surge como que por geração espontânea, de um dia 

para o outro (KUCINSKI, 2012, p. 13). 

 

Observa-se que as transformações são muitas e sem dúvida elas ainda estão em 

curso. Mas a apropriação de redes sociais no formato jornalístico é o novo cenário entre 

jornalistas, fontes e audiência. Na esfera atual, o modo de fazer de notícia se inovou em 

meio a tanta transformação, e é claro que somado ao fazer notícia, as empresas são 

forçadas a se adaptarem e se reinventarem para garantir a sua sobrevivência no 

mercado.  

O jornalismo digital se tornou uma palavra-chave nas redações e a grande 

questão é como conectar e fidelizar esse grande público que hoje se vê cercado de 

opções no mundo digital. Além do grande atrativo que o consumidor tem na esfera 

online como imagens, áudio, vídeo, gráficos, entre outros, o produtor desse conteúdo se 

vê obrigado a incorporar esses novos métodos e se inserir nas plataformas da sociedade 

contemporânea.  

Em função das transformações comentadas anteriormente, Murad nos diz que  

 
“As mudanças que vimos atingem a pesquisa, a produção e a difusão 

da notícia. E possibilitam outras formas de relacionamento entre leitor 

e jornalista, exigindo a redefinição de técnicas. O novo quadro 

demanda, assim, alteração no perfil do profissional de informação.” 

(MURAD, 1999, p. 1). 

 

Nesse contexto, o formato contemporâneo passa a ser fundamental no processo 

de produção em uma redação jornalística digital. Assim que se insere o novo conjunto 

de jornalistas em uma só notícia que se une em um só conteúdo utilizado. 

O autor ainda reforça que o leitor adota facilmente as novas gerações da forma 

mais natural, passando a se apropriar, de consumir e se comunicar com a notícia. Na 

medida em que a notícia é acessada em instantes com um simples botão do teclado, ela 

é repassada para centenas de amigos em sua rede, assim esses outros usuários fazem o 

mesmo.  

Esse novo processo de convergência provoca uma nova alternativa de fazer o 

jornalismo, onde o novo conjunto de profissionais que passam a ter novas concepções 

afetam diretamente na produção e distribuição da notícia.  

Citamos aqui a contribuição de Anselmino (2014) para enfatizar a ideia da 

ligação atual entre o jornal digital e o leitor, no contexto latino americano. A autora 

desenvolveu um estudo nos anos de 2014, sobre a relação entre a imprensa online e o 

tipo de leitor. Afirma que: 
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[...] no final de 2010 e início de 2011, começou a marcar uma nova 

referência em reflexões sobre a participação do público na imprensa, 

motivados, neste caso, pelo fortalecimento da área que permite aos 
leitores comentar o conteúdo de notícias, bem como pela força do 

impacto da turbulência produzida por sites de redes sociais 

(ANSELMINO, 2014, p. 184).4 

 

Desta forma, sabemos que a força das novas redes no contexto do jornalismo 

teve uma grande influência para aproximação de novos leitores que não eram mais 

atraídos pelo modo estático que o jornalismo se situava. 

Através desse cenário, conforme Anselmino, “foi possível observar, no âmbito 

do sistema de meios de comunicação, uma série de alterações às formas clássicas da 

imprensa a respeito especialmente a maneira pela qual ela é construída relacionamento 

diário / leitor”. (ANSELMINO, 2014, p.184) 

É isso que temos observado ao longo da pesquisa, como o jornal está absorvendo 

esse cuidado de aproximar o leitor digital a notícia, segundo o novo formato. Um 

fenômeno que passou a ser tão significativo para o leitor que agora se torna cada vez 

mais ativo da informação, tornando-se produtores, compartilhando tanto a informação 

como o seu discurso opinativo. 

Para Bowman (2003), “uma vez mais poderoso, o público on-line tem o poder de 

tornar-se um participante ativo na criação e divulgação de notícias e informações”
5
. 

Com base nisso acredita-se que o leitor é controlador da audiência de cada notícia, 

quando ele passa a consumir e se apropriar da informação, através das ferramentas 

disponíveis na web. 

Segundo ainda a concepção de Martinez (2005), os jornais e sites de notícias 

tornaram-se mais ágeis e treinados para lidar com as crescentes demandas desse novo 

contexto online do jornalismo. 

 
A participação dos usuários como "criadores" de conteúdo na Internet 

abrange múltiplas realidades que podem aderir a um nível rigoroso 

interpessoal, ou ter uma vocação de " produção pública " , a fim de 

partilhar ideias , opiniões , informações e conhecimentos entre todos 

potenciais usuários da rede, graças às possibilidades abertas pelo novo 

ambiente de mídia que permite que vários caminhos de comunicação 
(MARTÍNEZ, 2005, p. 270). 

 

                                                
4 Tradução livre. 
5 Tradução livre. 
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Isso se faz necessário no momento em que o novo público leitor começa a se 

inserir no ambiente do novo jornalismo digital e, para tanto, novas plataformas são 

reinventadas para atrair novos consumidores de notícias.  

A partir disso, sabemos que a internet possibilita múltiplas atividades tais como: 

personalização, seleção de conteúdo, multiplicação, entre outras. 

Desta forma percebe-se que o ambiente da comunicação é bastante 

caracterizado, espaço onde recebe todas as mídias e oferece para seus usuários novas 

percepções e oportunidades de acesso a informação em diversos formatos, por isso que 

chamamos de uma rede interativa. 

Diante desse contexto, conforme Martínez,  

 
“o desenvolvimento tecnológico da Internet levou à possibilidade de 

que qualquer um, com um computador, acesso à Internet, com 

mínimas habilidades técnicas e, acima de tudo, a motivação para fazê-

lo poderia tornar-se um produtor de conteúdo na Web.” (MARTÍNEZ, 

2005, p. 269) 

 

Essa perspectiva traz um entendimento sobre o uso de mídia na informação, que 

vai além de escolher o que se quer consumir, mas também, é uma capacidade maior de 

criar o seu próprio conteúdo. Para o jornalismo esta é uma dinâmica e complexa infra-

estrutura de uma mobilidade ampliada com diferentes capacidades e apropriações. 

De acordo com Quadros (2005, p. 4), existe uma comunicação plural de se 

comunicar na internet “– um para um, muitos para muitos, muitos para um e também de 

um para muitos – que possibilita a participação efetiva de um público outrora passivo e 

recentemente pseudoativo”. Acredita ainda que existem poucos jornais que mantenham 

uma interação com o seu leitor, mas diante de um leque de possibilidades que os leitores 

possuem eles acabam se tornando ativos e visíveis nesse espaço. 

As novas tecnologias provocam um novo cenário para o jornalismo na web. 

Segundo Bardoel e Deuze (2000), citado por Palacios (2002, p. 2) “Ao estudar as 

características do jornalismo desenvolvido para a Web, apontam quatro elementos: 

Interactividade, Customização de conteúdo, Hipertextualidade e Multimidialidade.” 

Conforme estudos de Palacios (1999, p.2) 

 
 “com a mesma preocupação, estabelece cinco características: 

Multimidialidade/Convergência, Interactividade, Hipertextualidade, 

Personalização e Memória. Cabe ainda acrescentar a Instantaneidade 

do Acesso, possibilitando a Actualização Contínua do material 
informativo como mais uma característica do Webjornalismo”. 

 



19 

 

Estas reflexões levam a considerar que o mercado ainda está aceitando e se 

adequando as novas formas de comunicação entre jornal e leitor. Cada veículo de 

informação passa a apostar nas suas ferramentas de multimídia, para que produza mais 

acessibilidade para ambos. É visível que essas transformações no modelo 

comunicacional estejam se expandindo cada vez mais, por conseqüência disso, as 

pessoas passam a se adaptar rapidamente ao meio digital, esse movimento é o que as 

mídias tradicionais notam nesse novo quadro.  

A característica que trazemos como exemplo no nosso contexto é a 

Interactividade, segundo a concepção de Bardoel e Deuze (2000), citado por Palacios 

(2002). 

 
A notícia online possui a capacidade de fazer com que o leitor/utente 

sinta-se mais directamente parte do processo jornalístico. Isto pode 

acontecer de diversas maneiras: pela troca de e-mails entre leitores e 

jornalistas, através da disponibilização da opinião dos leitores, como é 

feito em sites que abrigam fóruns de discussões, através de chats com 

jornalistas, etc. (PALACIOS, 2002, p. 3). 

 

Estas questões poderão provocar diferentes maneiras de interatividade através 

das diferentes plataformas de acesso entre os leitores e jornalistas. Quando um 

computador ou outro recurso de acesso, conectado à internet, passa a acessar ao 

conteúdo jornalístico, resulta que o usuário passa a manter uma relação com a 

informação através de todas as ferramentas disponibilizadas pela web. 

Ainda sobre as novas plataformas de implementação de mídias que surgem, 

juntam-se ao impresso, ao rádio, à televisão, aos sites web e às redes sociais. E dessa 

forma os usuários se sentem potencialmente aptos a realizar apropriações da notícia em 

um fluxo mais peculiar. Essa concepção ajuda a entender o contexto da convergência 

jornalística, permitindo o entendimento da atualidade entre o leitor e o jornalismo que 

acaba sendo marcada pela possibilidade de um novo tipo de troca de informações. 

Vemos que a produção jornalística está presente em diversos formatos 

midiáticos, onde são criados, editados, distribuídos, compartilhados, entre outros, por 

usuários e organizações. Dentre outras representações é notório o uso dessa nova 

ferramenta para a aproximação do novo leitor, e essa relação entre o conteúdo que agora 

é dinâmico passa a ser mais explorada. Essa dinamicidade passa a ser desafiadora para 

as redações jornalísticas ao enfrentarem as transformações da internet.  

Conforme Figaro (2014), no século XXI “o caráter comercial do jornalismo 

tende a se aprofundar para atender não mais a média idealizada de um público alvo, 
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leitor, cidadão; e sim voltar-se a capturar o leitor-consumidor personalizado com 

produtos customizados”. 

Pensar no jornalismo na atualidade exige avançar para podermos compreender 

melhor esse futuro que está incerto ainda, mas que conhecemos na multiplicidade do 

jornalismo, principalmente nos grupos de comunicação e no fluxo das redes. Cabe ao 

novo jornalismo unir as inovações com novas estratégias para manter o seu novo 

público seguidor que hoje passa a ser digital.  

Nesse contexto em que nos aprofundamos é deixado em evidência que o 

contrato que a mídia tem com o seu público leitor é de relacionamento de interação, 

onde de um lado os acontecimentos jornalísticos são ofertados e de outro são 

consumidos e espalhados. Nesse ponto, analisamos essas estratégias de aproximação 

usadas pelos veículos de informação e isso pode acabar afetando todos os meios, tanto o 

profissional como o novo consumidor. 
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3 QUADRO TEÓRICO - O JORNALISMO NA AMBIÊNCIA DA 

MIDIATIZAÇÃO 
 

Em primeiro momento irei deslocar para o presente capítulo alguns conceitos já 

utilizados no capítulo anterior que serão úteis para o desenvolvimento do meu quadro 

teórico. Mostrando as mais diversas transformações que o jornalismo percorre dia a dia, 

construindo um jornalismo contemporâneo voltado à tecnologia digital que estabelece 

essa aproximação em tempo real de jornal e leitor no âmbito da internet atual. Para isso 

caminho com alguns autores que melhor explicam essa nova realidade. 

Com base nesse contexto, Canavilhas (2001), assinala a respeito das mudanças 

que o jornalismo vive atualmente, uma das mais significativas é no âmbito da internet, 

sobre tudo o encontro das mais diversas ferramentas multimídias. Essa nova tendência 

de construir e “consumir” o jornalismo através da web se justifica por haver um amplo 

público que se alimenta de todas as novas tecnologias instantâneas, o que significa dizer 

que o mercado necessita de novos conteúdos de informação voltados especialmente para 

a web.  

Na redação, onde o jornalismo é feito não somente para o impresso, mas agora 

em migração para o digital, a internet tornou-se ferramenta indispensável. Uma das 

grandes questões desse novo cenário é de como se conectar e fidelizar esse imenso 

público que hoje se vê cercado de opções no mundo digital. Por exemplo, é visto que 

grande parte dos veículos de informação atualmente que são impresso, possuem suas 

páginas online ou em redes sociais, em muitos dos casos passaram a só produzir 

conteúdo para a plataforma online. Isso se dá além do longo atrativo que o consumidor 

tem na esfera online como, imagens, áudio, vídeo, gráficos, entre outros, o produtor 

desse conteúdo se vê obrigado a incorporar esses novos elementos e se inserir nas 

plataformas da sociedade contemporânea.  

Em função das transformações comentadas anteriormente, trazemos Murad 

(1999) para dizer que esse novo quadro tecnológico demanda de alterações no novo 

profissional, pois “as mudanças que vimos atingem a pesquisa, a produção e a difusão 

da notícia. E possibilitam outras formas de relacionamento entre leitor e jornalista, 

exigindo a redefinição de técnicas.” (MURAD, 1999, p. 1). 

Nesse contexto, o formato contemporâneo passa a ser fundamental no processo 

de produção em uma redação jornalística digital. Um novo formado de fazer o 
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jornalismo para um novo cenário que é o jornalismo digital é afetado diretamente no 

novo modelo de profissional. 

Diante desse contexto, “o desenvolvimento tecnológico da Internet levou à 

possibilidade de que qualquer um, com um computador, acesso à Internet, com mínimas 

habilidades técnicas e, acima de tudo, a motivação para fazê-lo poderia tornar-se um 

produtor de conteúdo na Web.” (MARTÍNEZ, 2005, p. 269). Para o jornalismo esta é 

uma dinâmica e complexa infra-estrutura de uma mobilidade ampliada com diferentes 

capacidades e apropriações. 

Com isso, introduzo a seguir alguns autores que irão me acompanhar no 

desenvolvimento do tema da minha monografia, onde iremos refletir sobre alguns 

conceitos e em seguida discutirei o conceito de midiatização para depois trabalhar o 

conceito de interação. Para discutir com esses três conceitos iremos apoiar-se de um 

lado em autores que trabalham essa questão, bem como também alguns outros já vistos 

no capítulo 2. Mantendo o objetivo central de situar sobre essa nova ambiência digital 

em que a sociedade vive. Mais especificamente mostrando a importância da relação em 

que o jornal tem com o leitor em tempo real. 

 

3.1 REFLETINDO OS CONCEITOS 

 

A midiatização a cada dia se torna um conceito essencial para descrever a atual 

mudança no cenário comunicacional e no jornalismo. Um conceito chave que ajuda a 

compreender a expansão que a tecnologia tem sobre a atividade da comunicação. Esta 

toma força cada vez mais em um âmbito mais geral. Vamos usar nesse trabalho tal 

conceito para compreender, por exemplo, as relações entre jornal e leitor. 

Acredita-se que esse rápido desenvolvimento da tecnologia, como web, sites de 

relacionamento, redes sociais, entre outros, tem repercutido para nos ajudar a 

compreender o conceito de midiatização.  

Fausto (2006) diz que a midiatização se manifesta em diversas práticas sociais 

(educativas, políticas, familiares, religiosas, etc.) e que reflete também na vida de cada 

indivíduo na sociedade. O autor ainda faz um comentário sobre esse aspecto dizendo: 

 
A midiatização situa-se em processos e contextos históricos e também 
em percursos de desenvolvimento de alta complexidade que impõe a 

necessidade de considerar mecanismos de explicação que são 

atualizados nos movimentos desses próprios processos históricos, e 
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nos quais se passa o desenvolvimento das técnicas, dos processos e 

das práticas de comunicação. (FAUSTO, 2006, p. 3) 

 

Conforme as palavras do autor apresentada essa definição sobre midiatização, 

vemos que há um sentido próximo que é o da ambiência, nesse sentido Gomes (2015) 

lança uma explicação sobre ela: 

 
[...] o deslocamento gradativo de uma sociedade dos meios para uma 

sociedade em midiatização. No primeiro caso, o que se privilegia são 

os meios nas suas individualidades, observados na condição de 
dispositivos tecnológicos de comunicação. No segundo, o aspecto 

preponderante é a visão sistemática da sociedade e da criação de uma 

ambiência nova, expressa no que se entende por midiatização. 

Considera-se que a sociedade hoje, em vias de midiatização, está 

produzindo um novo modo de ser no mundo. (GOMES, 2015, p. 18). 

 

Observamos que a midiatização afeta todos os campos da sociedade, uma vez 

que esta passa a se adaptar a novos modos de produzir e de fazer circular a informação. 

Ainda de acordo com Gomes (2015, p. 20) podemos interpretar de diferentes maneiras 

essa realidade “todas partindo do fato de que a sociedade se constitui de fluxos de 

comunicação. O conteúdo da comunicação é a expressão da vida dessa sociedade: 

passado, presente, futuro, histórias, sonhos, etc”. 

Os meios de comunicação na sua diversidade afetam diretamente a vida dos 

indivíduos de uma sociedade, isso incluindo todas as suas vivências e avanços, 

interagindo para a construção do sentido. 

Para tanto, nos valemos da explicação que Gomes (2015) faz sobre a 

importância dos meios na organização desta ambiência. Ele lembra que  

 
“são os meios eletrônicos que desempenham o papel de dispositivos 

enunciadores da informação. Nela se percebe um processo de 

significação, que contempla a construção do discurso de suas diversas 
configurações – tanto construções verbais como não verbais (por 

imagens, gestos e ações).” (GOMES, 2015, p. 21).  

 

Sendo uma instância essencial para a sociedade, a mídia escolhe os modos de se 

comunicar levando em conta os aspectos aqui destacados. 

Admite-se que um dos efeitos da midiatização sobre o processo social é 

justamente a transformação na qualidade das conversações, das interações e nas próprias 

relações que envolvem os indivíduos. Também destacam-se possíveis contribuições das 

mídias para a evolução do desenvolvimento humano. 

Com o surgimento da tecnologia digital as interações aumentaram colaborando 

para a estruturação de uma nova ambiência na sociedade. A partir disso, a sociedade 
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contemporânea passou a se relacionar mediante uso intensivo de dispositivos 

tecnológicos. O indivíduo passa a construir um novo modelo de viver segundo novas 

dinâmicas geradas por tecnologias nesta nova realidade digital. 

Além de dialogar com Gomes (2015) trazemos também algumas ideias de 

Fausto (2006) sobre a noção de midiatização. Segundo este, a midiatização enseja a 

formação de uma nova ambiência através de mecanismos que afetam o pensar, gostos e 

padrões. Tais aspectos tecnológicos – midiáticos fazem aparecer novas formas de 

comportamentos alterando a organização social. Apenas reiterando, o autor diz ainda 

que “trata-se de uma nova forma de ambiente – sociedade da informação e da 

comunicação – que mediante tecnologia, dispositivos e linguagens trata de produzir um 

outro conceito de comunicação. ” (FAUSTO, 2006, p. 4). 

Os mecanismos da midiatização geram uma nova forma de funcionamento da 

sociedade principalmente novos modelos de interação. Ela faz um longo caminho 

exercendo a influência muito grande sobre as maneiras de consumir da sociedade atual, 

especialmente no seu modo de pensar, agir e se expressar.  

A mídia passa a ser compreendida como uma nova forma de cultura que origina 

novos sentidos no processo da comunicação, especialmente com as novas formas 

virtuais. O que faz com que essa nova sociedade midiatizada, na qual existem as 

diversas ferramentas novas de tecnologia, passam a fazer parte da rotina de cada 

indivíduo em todas as situações. Assim, a cada novo elemento que surge na mídia, 

novas estruturas de linguagem e de interação irão surgir.  

Fausto afirma que “Isso sugere que esquemas de serviços de comunicação se 

estruturem no mundo dos usuários, como possibilidade de se construir um ritual 

alternativo ao protocolo comunicativo institucional”. (FAUSTO, 2006, p. 14). 

O autor também comenta sobre esse novo cenário entre leitor e jornal e vice-

versa. Um retrato do novo profissional que acaba passando por diversas transformações 

junto com esse novo público que surge sempre conectado com a informação oferecida. 

Um lugar onde exista uma interação digital a todo instante. 

É nesse contexto atual que entramos nessa nova forma do jornal/mídia de criar 

um novo vínculo com o seu leitor. A cada ano que passa ocorrem diversas 

transformações enquanto novas formas de atrair a confiança e da fidelização do leitor. 

São velhos e novos hábitos que se comunicam nesse processo de apropriação da nova 

estrutura de mídia, se dando eles nas redações como mundo do leitor. O autor traz um 

comentário que explica a questão:  
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Sem dúvida, que a mídia jornalística persiste como um lugar 

importante e sobre o qual a sociedade deposita credibilidade, 

justamente por ser um sistema que trabalha a redução de 
complexidades produzidas por outros sistemas, dando forma e 

produzindo intelegibilidades aquilo que parece discontínuo e sem 

nexos. (FAUSTO, 2006, p. 47). 

 

Consideramos que todas as mídias utilizam formas de afetação nas práticas 

sociais, através de discursos com os quais se comunica com seu público leitor. Forma-se 

nova ambiência que sem dúvida passa a afetar diretamente todos os meios e agora 

jornalista e leitor desenvolvem formas de interação. 

Acredita-se que a sociedade é construída a partir do que os meios de informação 

reproduzem na realidade e isso acontece através de dispositivos e de diversas operações, 

nas quais acabam aumentando os processos de interação. Ocorrem duas abordagens com 

essa ligação sobre produção/consumo e o acesso, onde é visto hoje essa maior ligação 

de participação entre o jornalista e o público diretamente impulsionado pelas novas 

tecnologias. 

Esse novo cenário é visível quando a informação é dada pelo jornal e o seu 

consumidor passa a se comportar diante da notícia informada, nas palavras do autor:  

“tais afetações midiáticas sobre os demais campos são de múltiplas 
ordens, mas para fins destes comentários, retém-se apenas o fato de 

que a ambiência midiática passa a dar forma à vida espaço-temporal 

dos campos sociais, repercutindo sobre seus modos de expressão”. 

(FAUSTO, 2006, p.51). 

 

A midiatização torna a sociedade em rede, uma vez que ela não é mais a mesma 

quando há uma mudança nesse novo ambiente de interação, onde existem espaços de 

diálogo, afetações, expressões, etc. O tempo digital está presente mais que nunca nas 

novas estruturas jornalísticas e do público conectado, sempre visando um futuro 

imediato. 

O que vemos é que a midiatização em que vivemos ultrapassa todas as formas de 

pensar e agir dos indivíduos da sociedade e que ela afeta em todos os sentidos, seja na 

economia, política, cultura, comportamentos e expressões. E isso nos leva a pensar no 

“poder” que construímos a tal ponto de alcançar esse modelo de participar e consumir 

ao mesmo tempo. 

Numa tentativa de explicar melhor que, a midiatização não se trata de um 

conceito isolado, mas de um conjunto de relações complexas entre os emissores e 

receptores, nos apoiamos em um gráfico abaixo de Ferreira (2007), para explicar esse 

novo cenário. 
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Gráfico 1. Visualizando o processo de midiatização 

 

 

Fonte: (FERREIRA, 2007, p. 2). 

 

 

O gráfico acima procura mostrar os diferentes fluxos que envolvem o 

funcionamento da midiatização via dispositivos (DISP) os processos sociais (PS) e os 

processos comunicacionais (PC) numa atividade de contatos onde todos se 

correspondem, segundo fluxos que os liga, um ao outro. Significa que tais mediações 

fazem com que todos os segmentos se afetam de modo tal que processos sociais e 

processos comunicacionais se interpenetrem justamente, através do trabalho dos 

dispositivos técnicos.  

O autor do gráfico faz um caminho bastante longo para nos possibilitar a sua 

compreensão. Para tanto, segundo ele mesmo diz  

 
“Essas perspectivas decorrem de que a superação de lugares de senso 

comum solicita, portanto, conhecimento das ciências sociais, teorias 

do signo e filosofia, que, inclusive, também estão na origem do debate 

sobre a especificidade da comunicação, enquanto processo de 

constituição de novos sentidos da vida.” (FERREIRA , 2007, p.4).  

 

A compreensão do modelo de Ferreira (2007) é dada por várias teorias -

“ciências sociais, teorias do signo e filosofia”-, que ajudam ao leitor a compreender a 

formação e funcionamento desta ambiência comunicacional, particulamente os fluxos 

aqui mostrados. 

Vale lembrar que a comunicação conversacional sendo ela verbal, não-verbal ou 

de outras formas de compartilhamento, também se manifesta nos fluxos do gráfico 

acima exposto. 
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Parece-nos que para se entender o gráfico proposto por Ferreira é essencial a 

compreensão do conceito de dispositivo, especialmente em seu aspecto técnico, pois é 

este quem promove os fluxos entre processos sociais e processos de comunicação. O 

próprio autor é quem nos diz “que o dispositivo é um lugar de interações entre três 

universos: uma tecnologia, um sistema de relações sociais e um sistema de 

representações. (FERREIRA, 2006, p.138). 

O gráfico do autor ainda mostra que a relação entre velhos e novos meios está 

assegurada neste modelo, ou seja, as tecnologias estariam ai contempladas sejam elas 

nas modalidades mais antigas, bem como aquelas da web. 

Pensando sobre a noção de midiatização Ferreira nos diz que:  

 

Para compreender a midiatização, o conceito deve focar os 

dispositivos midiáticos, sendo o segundo termo desnecessário quando 

se trata de compreender os processos de comunicação. Somente nos 

dispositivos midiáticos, se explicita, com toda a força, as dimensões 

constitutivas específicas da midiatização, embora não sejam apenas 
"eles" que configurem o que é, por diferenciação histórica e social, os 

processos de midiatização. (FERREIRA, 2007, p.7). 

 

No campo da comunicação vale lembrar que o chamado dispositivo midiático se 

refere a instância de diálogo entre o que está disposto, por exemplo, na web e leitores 

que fazem o uso desses dispositivos visando o acesso a conteúdos midiáticos.  

Concluída minhas observações sobre o conceito de ambiência e midiatização, 

desenvolvo agora algumas ideias sobre o conceito de interação, pois ele nos parece 

assunto central para estudo das análises das relações dos leitores com os jornais, 

conforme faremos no próximo capítulo. Seguem abaixo algumas observações. 

Conforme Thompson (1995), “Tornou-se comum de dizer que a comunicação é 

uma forma de ação”. Sabendo o alcance da comunicação em todas as áreas 

profissionais, podemos analisar a dimensão do quanto os indivíduos estão em interação 

e socialização. O autor fala da “comunicação mediada”, mostrando a mídia com seu 

contexto simbólico e ao mesmo tempo no cenário atual. O autor traz um comentário que 

explica a questão: 

 

A dificuldade, neste segundo tipo de interação, reside no elemento da 

ambigüidade na comunicação/informação recebida. Além disso, 

faltam referenciais imprescindíveis para diminuição do ruído. “Ao 

estreitar o leque de deixas simbólicas, as interações mediadas 

fornecem aos participantes poucos dispositivos simbólicos para a 

redução da ambigüidade na comunicação. Por isso as interações 
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mediadas têm um caráter mais aberto do que as interações face a 

face.” (THOMPSON, 1995, p. 79) 

 

O entendimento da mensagem se dá a maior aceitação gerada na comunicação 

digital. A comunicação é caracterizada pelas diversas formas que atingem a sociedade 

envolvendo o setor de produção, transmissão e recepção como o autor fala em cada 

setor a mensagem é transmitida através da forma simbólica, variando de indivíduo para 

indivíduo. Compreendendo a interação mediada ela é mais direta e facilitada uma vez 

que não exista face a face, mas é só mais uma das diversas formas de relações humanas 

podendo elas existirem em qualquer momento ou lugar onde haja interação. 

Para valorizar o conceito de interação, e efeitos deste sobre as noções de 

ambiência e de midiatização buscamos em Braga (2006) alguns fundamentos sobre a 

atividade da midiatização, da perspectiva das interações, estas causadas pelos processos 

de comunicação especialmente a centralidade da mídia na construção da atividade 

comunicacional contemporânea. 

De acordo com Braga (2006) a definição sobre interação diz que “as interações 

são o lugar de ocorrência da comunicação”. Mostra assim a importância dessa 

característica presente em todo o meio comunicacional. 

Nos tempos atuais buscamos o entendimento do relacionamento e interação 

entre meios e entre esses e os indivíduos. Sabemos que todos os meios se comunicam 

entre si, porém isso não está bem definido ainda. Mas já é sabido que existem formas de 

interação entre o jornal e leitor e isto nos direciona a estudar cada vez mais as razões 

que levam ao aprofundamento dessas ligações entre eles. 

Tratando das interações jornal e leitor, Braga (2006) nos diz que novos meios 

não substituem necessariamente os velhos meios conforme se supõe e até mesmo a se 

decretar a morte dos velhos meios, como é o caso da televisão broadcasting. Pelo 

contrário ao invés de substituir uns aos outros, eles se adéquam entre segundo novos 

desenhos que incluem, parcialmente, o anterior. 

Sendo assim, todos os processos de modernização e adaptação que a mídia sofre 

a cada instante não permitem que o anterior seja apagado, mas fazendo com que novas 

técnicas surjam para agregar aos meios e processos de comunicação existentes. 

Oferecendo assim diversas possibilidades para a midiatização executar coisas que até no 

momento não foram possíveis de ser realizadas. 
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Através desse cenário Braga (2006) enfatiza a ideia de que “fica evidente que a 

sociedade se constrói diferentemente, conforme os processos interacionais a que dar 

mais relevância e hegemonia”. (BRAGA, 2006, p. 12). 

Conforme o autor, isso quer dizer que a sociedade prevalece em torno de uma 

“cultura escrita”, ou seja, toda a interação social que vemos de diversos modos é através 

de referência a palavras impressas (livros, jornais, etc.), todas as formas de agir e pensar 

da sociedade diretamente ou indiretamente, são sustentadas através dessa cultura. 

A constante transformação no âmbito da tecnologia digital, com o surgimento de 

diversas ferramentas que despertam para uma melhor interação, de uma outra maneira, 

sobretudo o da sua qualidade, especialmente quando se fala da relação entre jornal e 

leitor.  

Como o nosso trabalho diz respeito sobre o jornalismo e o leitor no quadro do 

mundo digital, procuramos destacar a importância que tem alguns aspectos desse novo 

formato para explicar essa nova interação. 

Para exemplificar como se manifesta essas novas interações entre leitor e 

jornalismo, ilustramos esse conceito para mostrar como essa relação ocorre no ambiente 

da comunicação. E para tanto, trazemos exemplos claros do âmbito do jornalismo em 

seu formato digital, compreendendo como dispositivo móvel que é favorecido pela 

midiatização a criar novos ambientes jornalísticos, novas práticas e sobretudo novas 

possibilidades de leitura e leitor se contatarem. 

O que já é sabido é que os dispositivos móveis vem se modernizando a cada ano, 

isso ocorre junto com as diversas transformações da midiatização. As ferramentas e 

características que os dispositivos móveis trazem para a sociedade são elementos 

fundamentais para os novos modelos de jornalismo que estamos passando. Partimos da 

premissa que esses produtos digitais inovadores potencializam mais essa interação com 

suas ferramentas que vão além da produção para a web ou mídia impressa construindo 

novos sentidos. Visto de um lado do trabalho de profissionais e por outro que atinge e 

traz mais para perto outro público.  

O jornalismo móvel sem dúvida é um conceito que está sempre em conexão com 

o campo da comunicação. Algo que assim é ressaltado por Firmino: 

 
A motivação para a delimitação da proposta advém da identificação 

do fenômeno da mobilidade com a emergência de novas formas de 

produção, distribuição e consumo de notícias através de plataformas 

móveis como smartphones, tablets, e-reader e todo o ecossistema 
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móvel que se estrutura nos tempos atuais movidos pelo processo de 

convergência e de comunicação móvel. (FIRMINO, 2015, p. 7). 

 

Se formos comparar a informação com cada indivíduo, pode-se dizer que 

estamos sempre em constante movimento e transformação. Uma evolução de objetos, 

pessoas e envolvimento, uma nova era de conteúdos móveis. 

Firmino define jornalismo móvel como “uma modalidade de prática e de 

consumo de notícias através de tecnologias móveis (dispositivos móveis). 

Compreendido como informação transportada para jornais e revistas, meios eletrônicos 

como rádios e TV.” (FIRMINO, 2015, p. 9).  

Uma nova cultura de mobilidade em um contexto de convergência de 

multiplataformas. Onde o novo modelo de repórter passa a viver na prática 

contemporânea uma transmissão de conteúdo de informação mais rápida e instantânea. 

O jornalismo móvel passa a ser um grande protagonista da história, é o que diz Firmino: 

 
Entre essas esferas, o jornalismo móvel exerce seu protagonismo no 

cenário tanto nas estratégias das organizações jornalísticas quanto na 

mídia cidadã com as apropriações da "redação móvel" para o processo 
de apuração, produção e distribuição de conteúdos por redes móveis 

digitais ou por meio de compartilhamento via redes sociais e 

aplicativos de estreming de conteúdos audiovisuais. (FIRMINO, 2015, 

p. 12) 

 

Gerando essa nova relação entre jornalismo e mobilidade com o acesso à 

informação, a internet proporciona uma expansão desse jornalismo digital que se torna 

cada vez mais ligado ao jornalismo cidadão. Os dispositivos móveis são um meio de 

maior influência que existe hoje, objeto que se encaixa no contexto da midiatização em 

que vivemos. Nesta perspectiva, Canavilhas (2014, p. 7) nos explica esse cenário: “A 

inovação no jornalismo para dispositivos móveis suscita questões relacionadas indutoras 

de novos processos de interação e sensorialidades para os conteúdos jornalísticos”. 

A mobilidade do jornalismo é dada nesse conjunto da sociedade digital, o fato 

do jornalismo móvel leva o leitor de um formato a outro, permitindo que o leitor leia na 

versão digital e ainda possibilitando que haja diálogo entre ele e o jornal. 

Segundo Machado, citado por (CANAVILHAS, 2014, p. 13): 

 
A inovação no jornalismo é um fenômeno que se volta para o 

jornalismo como uma indústria e que se centra na busca de soluções 

conceituais ou tecnológicas capazes de, ao mesmo tempo, maximizar a 
produção e atender às demandas sociais por informação de qualidade e 

instantaneidade, ao menor custo possível, em consonância com o rigor 

das melhores condutas profissionais e acessível por todos os meios 

disponíveis. (MACHADO, 2010, p. 67) 
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No campo da comunicação, toda ação causa transformação e isso acaba gerando 

produtos inovadores, principalmente os comunicacionais de produção, circulação, 

consumo e recepção de novos formatos de conteúdos. Esse contexto é tão grande que 

nele se manifestam através desses produtos inovadores que são os aplicativos 

jornalísticos desenvolvidos especificamente para dispositivos móveis, como 

smartphones e tablets de acordo com suas especificidades. Uma instância no qual se 

manifesta essa nova marca de consumir a mídia, na medida em que a partir disso todas 

as práticas que envolvem a comunicação passam por essa influência. 

Um dos exemplos que o autor comenta é o da funcionalidade dos dispositivos 

como é o caso do GPS
6
. Um aplicativo que tem inúmeras funcionalidades, por exemplo, 

a de localização de mapa por satélite, uma função que se redirecionada ao jornalismo 

digital, ou seja, o jornalismo hiperlocal ou de proximidade. Isso é possível pelo modo de 

personalização de localidade do próprio aparelho quando ativo o recurso de 

geolocalização, a interface do aplicativo mostra as notícias relacionadas à região direto 

do acesso. Para Canavilhas (2014), o jornalismo móvel tem características bem 

definidas, mas com diversas particularidades. 

“O jornalismo móvel se caracteriza pela mobilidade e pela 
portabilidade, mas ao mesmo tempo por invocar novas qualidades de 

interação e de estímulos sensoriais, através da interface táctil e das 

demais funcionalidades incorporadas aos dispositivos móveis.” 

(CANAVILHAS, 2014, p. 34). 

 

Acreditamos que no novo modelo de jornalismo digital que surge não existe 

padrões de notícias, por exemplo, pode-se usar imagens, vídeos, números de caracteres, 

tudo não passa de um experimento de apropriação, uma vez que jornal e leitor ainda 

caminham juntos nesse novo formato. 

Principalmente quando o assunto é jornal e leitor, tem provocado 

significativamente novos processos de interação, por exemplo, causando uma melhor 

distribuição de informação entre pólos conectados - jornal e leitor. Isso acontece quando 

quem “recebe” as informações acaba deixando o modelo “antigo” de recepção de 

informação e indo, levando consigo outros indivíduos para novos padrões de produção, 

distribuição e consumo de produtos de informação.  

Seguindo esse ponto de vista trazemos também Antunes para dizer que: 

                                                
6 sigla de “Global Positioning System” que significa sistema de posicionamento global, em português. 

GPS é um sistema de navegação por satélite com um aparelho móvel que envia informações sobre a 

posição de algo em qualquer horário e em qualquer condição climática. Fonte: 

http://www.significados.com.br/ 
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A comunicação mediada por computador viabiliza um modelo 

comunicacional de mão dupla alicerçado na interação, com processos 

nos quais todos os envolvidos atuam ativamente. As possibilidades 
abertas pela internet estimulam a troca de mensagens pelos dois pólos, 

reduzindo consideravelmente a superioridade do emissor e 

transformando o receptor em um interagente. Emerge, com isso, no 

contexto das novas mídias, a necessidade da interatividade, termo 

largamente difundido e apropriado, na atualidade, pelos mais diversos 

mercados e produtos midiáticos. (ANTUNES, 2011, p. 2). 

 

Completando a ideia do novo modelo de fazer o jornalismo, vimos que a 

comunicação é uma via de mão dupla como falam os autores. Diz isso quando destaca a 

existência de um momento no qual se dá interação entre quem produz a informação para 

a web e quem navega no mesmo momento. Percebe-se que as diversas ferramentas que 

a internet oferece para o que nela circula, sejam adequadas e podem favorecer novas 

formas de contatos entre leitor e jornal. 

É esse fluxo de mudanças contínuas no âmbito da interação que procuramos 

estudar em nossa monografia, pois a interação envolve linguagens e estratégias de oferta 

e de apropriações por parte daqueles que a consomem. Sendo essas transformações que 

nos fazem refletir os novos meios em que o jornalismo se encontra.  

Um modelo de comunicação em que as duas partes se conectam, faz com que 

organizações sejam reformuladas onde passam a se adequar aos novos “padrões”. 

 

3.2 O JORNALISMO DE MÍDIAS DIGITAIS NAS REDAÇÕES  

 

A partir desse contexto podemos dizer que um dos efeitos da midiatização nessa 

nova ambiência é o novo modelo profissional. 

A crescente mudança dos produtos e processos midiáticos têm provocado 

significativas variações não somente na sociedade, mas principalmente para jornalistas 

sendo a principal influência nos processos que envolvem suas relações com as notícias e 

na sua oferta aos leitores. Esses avanços obrigaram o repórter a se remodelar de acordo 

com as novas técnicas de distribuição e circulação de informação. Veículos de 

informação como televisão, rádio, impresso acabam desenvolvendo novos padrões nos 

seus processos de produção e nas suas relações com os leitores. 
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Trazemos Mielniczuk (2003), citado por (LAMMEL, 2012, p. 23) “propõe uma 

classificação dividida em três momentos: o webjornalismo
7
 de primeira geração (ou fase 

da transposição), o webjornalismo de segunda geração (ou fase da metáfora) e o 

webjornalismo de terceira geração. 

São momentos desse pequeno período em que a recente história do jornalismo 

digital começa a se ambientar pela rede. Mas ainda falta a nossa compreensão de até que 

ponto essa nova estrutura afeta a cultura do jornalismo? Com esse crescimento das 

tecnologias móveis às rotinas de produção de um jornal passam a ser movidas por 

dinâmicas instantâneas, uma vez que anteriormente o “hoje” era produzido hoje e 

publicado e lido amanhã, e hoje o novo repórter passa a apurar, editar e compartilhar no 

mesmo instante. 

Seguindo essa perspectiva, Lammel afirma que: 

 
As características que diferenciam o jornalismo digital não 

apareceram de uma hora para a outra. As potencialidades foram 
descobertas e postas em prática de forma gradual, de acordo com a 

evolução da web. Enquanto tais características ainda não eram 

exploradas, os profissionais jornalistas tendiam a repetir na web os 

formatos e linguagens dos suportes tradicionais a que eram 

costumados a produzir. (LAMMEL, 2012, p. 23). 

 

O jornalismo para a web é um estado atual e que está sendo explorado tanto 

pelos jornalistas profissionais como pelos internautas. Por isso, o jornalismo sozinho 

não é o suficiente para produzir essa nova ambiência. O jornalismo hoje não é completo 

se não há um jornalista informando e um leitor consumindo e espalhando, ao mesmo 

tempo a informação. As mudanças dos softwares atualmente promovem mudanças na 

comunicação, seja do ponto de vista da sua forma ou no seu conteúdo. 

Canavilhas comenta sobre as formas de interpretar as tecnologias que surgem,  

 

“O choque entre as diferentes concepções e abordagens de cada área 

atribui à pratica jornalística. Bem como às noções de notícia, 

informação e comunicação, conduzem a uma série questões que são 

essenciais para se compreender o futuro do jornalismo. ” 

(CANAVILHAS, 2014, p. 87). 

 

O jornalismo móvel passa a ser caracterizar nas suas produções de fazer o 

jornalismo, devido a esse novo meio de tecnologias e de estratégias que trazem novas 

formas de rotinas nas redações e consequentemente no seu consumo das notícias. 

                                                
7 No texto em questão, a autora decidiu por adotar o termo webjornalismo, que tratamos aqui como 

sinônimo de jornalismo digital. 
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Sabemos que o universo das redações mudou, assim como a nova maneira de consumir 

a notícia também passou a ser lida apenas com um toque na tela de um dispositivo 

móvel.  

Essa nova ambiência que é visível pelo novo leitor que surge, com novas 

necessidades de buscar, filtrar, organizar e distribuir a informação. Com isso, passamos 

a identificar esse novo modo de trabalho do jornalista. Ainda com Lammel (2012), 

“podemos apontar para indícios de uma nova geração de produtos jornalísticos, em que 

os jornalistas não apenas inserem as características do jornalismo digital em seus 

produtos, mas também experimentam novas narrativas e diferentes suportes além da 

web”. (LAMMEL, 2012, p. 36). 

Um cenário onde o mundo digital oferta a informação em tempo real. Aquele 

jornalismo com informações e caracterização de sempre, continuam sendo o mesmo, 

uma vez que agora passamos a se adequar a novas plataformas, modalidades e em 

tempo real. A partir disso, surge, maior audiência e interação e assim o jornalismo acaba 

ganhando mais força do que o habitual. 

Concluindo esse capítulo, podemos admitir que a midiatização produz muitas 

novas interações, seja na organização social, seja ainda em todas as práticas sociais, 

especialmente aquelas que envolvem a realidade dos meios de comunicação, como as 

do jornalismo e o mundo do seu leitorado conforme estudamos aqui.  

A sociedade é midiatizada, vive transformações e isso gera um novo perfil de 

indivíduo, especialmente de profissionais do jornalismo e de usuários do jornalismo. 

Essas relações e ligações que surgem entre jornal e leitor fazem com que a sociedade 

contemporânea usufrua dessa conexão para que se tenham novas possibilidades de 

informação e, particularmente esta nova ambiência faz surgir o jornalismo midiatizado, 

suas novas relações com o leitor que são ensejadas por novos produtos, como a página 

que vou estudar.  
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4 AS ESTRATÉGIAS DE INTERAÇÃO JORNAL-LEITOR NO 

FACEBOOK 
 

Pretendemos com este capítulo evidenciar a descrição das estratégias de 

interação que a rede social mantém com o seu leitor. De modo a descrever seu aspecto 

físico bem como suas características mais relevantes para a apropriação de internautas 

aos seus conteúdos. 

Para isso, foram feitas observações de publicações nas quais envolvessem todos 

os aspectos de interação jornal/leitor vistos na página do jornal, durante toda a 

construção desta monografia. A partir disso, analisamos também todo o processo de 

construção das notícias no interior da redação do jornal, bem como editores e redatores, 

entre outros profissionais. 

Antes de descrever as características dos processos de interação entre jornal e 

leitor, mencionaremos alguns aspectos que dizem respeito à inserção da página do 

Diário no ambiente digital, pois como sabemos, ela tem acesso inicial, a um ambiente 

virtual mais vasto que é o do facebook. 

Este é um site e serviço de rede social que foi lançado em 4 de fevereiro de 

2004, operado e de propriedade privada do americano Mark Zuckerberg. Em 4 de 

outubro de 2012, o Facebook atingiu a marca de 1 bilhão de usuários ativos, em média 

316.455 pessoas se cadastram, por dia, na rede social, desde sua criação, sendo por isso 

a maior rede social em todo o mundo
8
. Abaixo apresento algumas de suas 

características.  

O sistema de cadastramento que vale para instituições e indivíduos funciona da 

seguinte forma: o usuário deve registrar seus dados ao utilizar o site como, por exemplo, 

nome, sobrenome, data de nascimento, sexo e e-mail. Qualquer pessoa com a idade 

mínima de 13 anos pode se registrar, após isso, o seu perfil é criado podendo adicionar 

seus amigos, trocar mensagens, seguir páginas, participar de grupos de seu interesse, 

categorizar seus amigos por listas como, por exemplo, “colegas de trabalho” ou 

“família”, entre outras atividades permitidas por esta rede social. 

O Facebook é um ambiente de visita que aloja uma multiplicidade de páginas e 

de instituições jornalísticas ou não, bem como, de atores individuais. Ele se torna uma 

realidade midiática porque é para ele que convergem todos os veículos de informação e 

seus receptivos consumidores/leitores dando origem assim a uma espécie de contexto 

                                                
8 Fonte: Folha de São Paulo, 2012. 
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comunicacional específico. É essa convergência de fatores que torna o Facebook 

naquilo que se afirmou em tempos em uma espécie de “estado”. 

 

 

4.1 APRESENTAÇÃO DO FACEBOOK DO JORNAL DIÁRIO DE SANTA MARIA. 

 

A página do Diário no Facebook tem como função publicar notas de notícias que 

acontecem em Santa Maria e região de maneira atualizada. Essas podem compreender 

várias editorias: policial, esporte, entretenimento, entre outras. Cada editoria é 

constituída por um grupo de profissionais específicos. 

A respeito das notícias publicadas na página do jornal na rede social, elas são 

apuradas pelos repórteres da editoria online e inseridas no site do jornal. A partir do 

mural de recados do Facebook, o jornal publica esta mesma notícia com o link da 

matéria completa reproduzida no seu espaço digital. A partir disso é que os leitores 

passam a visualizá-las, podendo assim ler, curtir, compartilhar e comentar via página da 

rede social. 

Nesta pesquisa, abordamos a relação da página do Diário no Facebook, mas é 

importante que nós tenhamos uma imagem de como é o ambiente do jornal na sua 

versão gráfica. Pois, há aspectos que articulam tal versão com a outra, de natureza 

digital. 

Na imagem (1) a seguir, temos um aspecto geral da redação do jornal 

envolvendo certamente o seu formato impresso e digital, que agrupa todos os seus 

serviços editoriais. Isso parece evidenciar que o Diário optou por uma redação 

unificada.  

No diagrama logo abaixo da fotografia, faremos um detalhamento da estrutura 

da redação com aspectos gerais já mostrados (imagem 1). 
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Imagem 1: Aspecto da redação 

 

 

 
Fonte: foto feita pela autora na redação do jornal Diário de Santa Maria 

 

 

No diagrama seguinte (Gráfico 2), temos um detalhamento da estruturação da 

redação. Envolve uma divisão que abrange dois subconjuntos do lado direito, os meios 

em que o jornal trabalha. Já ao lado esquerdo, temos os serviços internos da redação que 

contemplam tanto a versão impressa como digital. 

 

 

Gráfico 2: Disposição do ambiente da redação 

 

 

 
Fonte: Fonte elaborada pela autora 
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Com uma descrição sucinta do funcionamento da redação e da página, notamos 

que habitualmente a página reúne vários tipos de editorias que cobrem vários conteúdos 

como: política, economia, cultura, polícia, entretenimento, etc. Observamos que nem 

todos os assuntos vinculados nas editorias são publicados nas duas modalidades, mesmo 

sendo os layouts semelhantes no impresso e no digital. Isso acontece pelo critério de 

noticiabilidade que o jornal adota, ou seja, ao dar notícias factuais, a cada notícia 

“ruim”, vinda da editoria policial, é selecionada três “boas” que venham da editoria de 

entretenimento. Vale lembrar que esses critérios foram retirados da entrevista feita pela 

editora do jornal, no qual explicou as expressões “ruim e boa”. Essas são uma das 

características que distinguem as versões online e impresso.  

Um dos padrões mais notáveis do digital é a possibilidade de estar em constante 

atualização dos fatos, pois a cada 20 minutos são postadas notícias factuais. O jornal 

optou pela distribuição das postagens dessa forma devido ao fato dos usuários alegarem 

que a página estava apresentando um formato muito agressivo e violento. Algo que 

levou aos internautas dizer que o jornal estava priorizando apenas este tipo de notícia. 

Quanto aos administradores da página, é sabido que o acompanhamento do 

acesso ao leitor é relativo a cada matéria. A cada publicação, é possível identificar 

quantas curtidas foram feitas, número de comentários, alcance e visualizações das 

mesmas. Porém esse acompanhamento é feito apenas pelo jornal. 

A página contempla por meio dos seus conteúdos noticiados vários públicos 

como, por exemplo, há pessoas que seguem a página para saber conteúdos sobre o 

trânsito, outras procuram a parte de eventos culturais da cidade, já outras querem saber 

sobre a segurança da cidade, entre outros. Conforme dados levantados pela editora do 

jornal digital, a maioria de leitores são mulheres na faixa entre 22 a 35 anos de idade. 

Sobre o sistema de participação dos leitores, pode-se dizer que a página obtém 

seguidores a partir do momento em que um usuário da rede social passa a curtir a 

fanpage do jornal. Isso é possível quando o leitor está no Facebook e realiza uma busca 

por pessoas, coisas e locais na “barra de procura” da rede social, localizada no espaço 

superior esquerdo. Por meio desta busca, o internauta passa a acompanhar no seu feed 

de notícias tudo o que é postado na página. 

Como consequência, o leitor digital tem a autonomia de curtir, compartilhar e 

inclusive comentar sobre as postagens. E à medida que ele acha necessário, pode 

participar escrevendo comentários. Para acessar aos comentários, o ingresso do leitor é 

aberto, ou seja, assim que o mesmo começa a seguir a fanpage do jornal, pode 
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livremente curtir, comentar e compartilhar as matérias postadas, tornando-se um 

seguidor da página. 

Ainda sobre a interação jornal e leitor, o jornal, pela rede social, procura 

responder aos comentários quando existe alguma dúvida sobre a matéria, como local, 

data ou horário de acontecimento. Existe também uma grande interação de mensagens 

privadas com o jornal. A editora que coordena a página diz que, quando possível, todas 

as mensagens são respondidas, de modo que muitas vezes são pedidos, reclamações, 

envio de fotos ou até mesmo uma mensagem de saudações. O jornal tem alguns 

cuidados quanto aos comentários, sendo excluídos todos os que contêm xingamentos ou 

palavras ofensivas. 

Os ambientes jornalísticos como a redação, raramente, são estudados, embora 

saibamos que eles são uma fonte inesgotável de dados para estudos sobre as rotinas 

produtivas, as interações entre jornalistas, do modo como eles pensam de relações entre 

leitores  

 

 

4.2 AMBIENTE DE INTERAÇÃO –FACEBOOK- 

 

A página é gratuita para os usuários, sendo também proveniente de publicidade, 

incluindo propagandas, destaques patrocinados no feed de notícias e grupos. Isso 

significa que qualquer pessoa ou empresa pode criar sua página possibilitando qualquer 

tipo de publicação, sendo pessoal ou profissional. 

Partimos para um ambiente de interação de rede social – o Facebook – local 

onde todos passam a ser produtores, consumidores e receptores de conteúdos. Por 

exemplo, todo usuário tem a possibilidade de colocar sua opinião ou expressão na rede, 

além de ler e se apropriar de tudo que é publicado a partir de sua rede de contatos. A 

web, tendo esse local de interação entre milhares de usuários, também oferta um espaço 

de chat, postagem de todos os tipos de arquivos de mídia, eventos, enquetes, entre 

outros. 

Há exemplos de outros sites, essa página ingressa no espaço público por meio da 

mediação do Facebook, conforme a imagem 3, mostramos onde ela passa a se encontrar 

e interagir com os leitores também inseridos na rede. 

Para que possamos entender o funcionamento desta página na rede social 

começamos com as informações gerais. Feito isso mostramos que essa articulação da 
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página com os leitores é um ambiente complexo o qual reúne a página do Facebook em 

azul (Gráfico 3) que recebe usuários no seu contexto à esquerda, a partir da flecha 1.  

A página do jornal Diário de Santa Maria, como mostra no gráfico, é um dos 

exemplos de utilizador da rede social. Já na direita vemos um conjunto de página de 

usuários/leitores que passam a contatar com a do jornal, como indicamos na flecha 2. A 

página dos usuários migra de um a outro ambiente externo, conforme vimos para a 

página do facebook. Essa página, como um todo, estamos chamando de “zona de 

contatos”, pois na mesma se dá a interação da página do Facebook com a do jornal e dos 

usuários e leitores. A segunda interação diz respeito ao contato que ocorre entre as 

páginas do jornal e dos leitores. É sobre esse ângulo que nós vamos concentrar nossas 

observações. 

 

 

Gráfico 3: Triplo contato: Facebook, Página e Leitor 

 

 
 

Fonte: elaborado pela autora  
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4.3 CARACTERÍSTICAS DO AMBIENTE DO FACEBOOK 

 

A página principal do Facebook (Imagem 2) é padrão para todos os usuários, 

sendo ela uma página horizontal (orientação em paisagem) com cor predominante azul, 

que reúne um conjunto de tópicos e links. Abaixo explicaremos todas as funções do 

mural de acordo com a numeração de itens existentes na imagem. 

 

 

Imagem 2: A página do Facebook 

 

 
 

Fonte: elaborado pela autora a partir da página do Facebook do Diário de Santa Maria 

 

 

A página é composta da seguinte estrutura: 

O número 1 indica o espaço no qual se busca endereços, páginas e/ou usuários, 

além do nome do perfil dos usuários ou página e barra de notificações. 

De cima para baixo, no setor vertical, temos os links que envolvem: nome do 

usuário ou página (2); em seguida observamos a função editar perfil, onde após o click é 

possível editar todas as informações do usuário. Logo abaixo vemos o item “Favoritos”, 

que contém as opções de visualizar o “Feed de Notícias”, o qual representa todas as 

notificações do mural de cada usuário.  
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Observa-se também a opção “mensagens”, de modo podem ser vistas todas as 

mensagens privadas, em seguida encontramos o link “eventos”, no qual se encontram 

todos os eventos disponíveis na rede social, logo temos o botão “salvos” em que se 

localiza em todos os links vistos no Facebook que foram guardados para ver mais tarde. 

Após isso, destaca-se o espaço “Páginas” temos o item “Feed de Páginas” que reúne 

todas as últimas atualizações das páginas seguidas, outra opção é o dispositivo “curtir 

páginas”, local que estão diversas sugestões e convites para curtir páginas, contem ainda 

o botão “criar página” com o qual podemos criar a nossa própria página no Facebook e 

por fim, o “criar anúncio” local onde o Facebook oferece opções de criar campanha, 

impulsionar páginas, ou seja, são opções de publicidade.  

Na próxima aba logo abaixo, temos a opção “Grupo”, espaço que reúne todos os 

grupos de interesse que o usuário participa, por exemplo, faculdade, trabalho e família. 

Depois, vê-se a lista “Amigos”, um ambiente no qual são identificados todos os usuários 

que estão classificados como família, melhores amigos, etc. Em seguida o botão 

“Aplicativos” no qual se mostra todos os aplicativos ativos na conta do usuário, por 

exemplo, jogos, calendário de aniversário, entre outros. E por fim, neste item, vemos o 

link “eventos”, lista de eventos para qual o usuário é convidado e/ou a quem o face 

sugere entretenimentos, por exemplo, shows, festas, encontro de amigos, etc. 

No próximo item, 3, temos a caixa de diálogo, chamada “status”, local privativo 

de cada usuário, onde o Facebook pergunta se "Gostaria de compartilhar algo?". Tendo 

a opção de escrever qualquer conteúdo que achar interessante, onde o usuário poderá 

colocar links, inserir foto, vídeo e ainda criar álbum de fotos. Está opção poderá ser 

escolhida pelo usuário de publicar no modo público (todos podem ver, sem que seja seu 

amigo), entre amigos (somente quem for amigo), entre outros grupos personalizados de 

interesse. 

No item 4, vemos o que se designa como o mural de recados da rede social, o 

“Feed de notícias”. Trata-se de um espaço da página de perfil de cada usuário que 

permite postar recados ou mensagens para todos seus amigos e seguidores verem. É no 

mural onde é permitido as opções “comentar”, “curtir” e “compartilhar”. As mesmas 

seguem abaixo exemplificadas: 

Comentar é a ferramenta que permite qualquer usuário cadastrado na rede social 

comentar uma opinião sobre qualquer conteúdo publicado no seu mural, na página de 

amigos ou em páginas que são acompanhadas. 
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Imagem 3: Indicando contato 

 

 

 

O botão "curtir" é um recurso com o qual os usuários podem apreciar 

positivamente certos conteúdos, tais como atualizações de status, comentários, fotos, 

links compartilhados por amigos, e propagandas. Faz parte da característica da 

Facebook Plataform
9
, que permite aos sites participantes exibirem esses botões de 

recursos de compartilhamento de conteúdos. 

 

 

Imagem 4: Avançando na interação 

 

 

 

 

“Compartilhar”, conforme visto abaixo é mais uma ferramenta da plataforma 

que permite usuários além de “curtir” qualquer conteúdo publicado na página podendo 

compartilhar replicando o conteúdo no seu mural. 

 

 

Imagem 5: Mais uma ferramenta de interação 

 

                                                
9 Termo genérico usado para descrever o conjunto de serviços, ferramentas e produtos fornecidos pelo 

serviço de rede social Facebook. Tradução Livre. Fonte: Wikipedia 
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Voltando na imagem 2, no item 5, vemos um espaço destinado a patrocínios e 

propagandas do Facebook. No item 6, pode-se dizer que é um ambiente de "resumo" 

dos amigos que estão conectados e onde se anuncia o que estão fazendo, naquele 

momento. Por exemplo, "João curtiu a foto de Maria", “Luiza publicou uma foto". Por 

fim, no último item, 7, mostra todos os amigos dos usuários que estão online e seus 

grupos de conversa. Ao clicar em qualquer um abre-se a mensagem privada ou “inbox” 

chamada pelo universo do Facebook. Exemplificado na figura abaixo: 

 

 

Imagem 6: Caixa das mensagens 

 

         

 

 

Caixa das mensagens privadas ou “inbox” como mostra na imagem acima, é 

uma seção que reúne as mensagens privadas as quais são enviadas para a caixa de 

entrada do usuário e visível apenas ao remetente e ao destinatário, semelhante ao e-mail. 
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Outro recurso do Facebook, de acordo com a indicação em seguida, chamado 

"Cutucar" (Brasil) ou "Toque" (Portugal) (em inglês: Poke) serve para que os usuários 

enviem "cutucadas" uns aos outros. Segundo o FAQ
10

 do Facebook, uma cutucada é 

"uma forma de você interagir com seus amigos na rede social”. 

 

 

Imagem 7: Ferramenta de aproximação 

 

 

 

 

Mostramos até aqui o ambiente virtual do Facebook, no qual é igual para todas 

estas opções. Assim, usuários e páginas do Facebook do Diário de Santa Maria também 

se inserem nesse modelo com todas as características e funções que a rede social lhes 

permite. E é assim com essas inúmeras ferramentas que o jornal se insere nesse contexto 

em busca de mais interação e proximidade com o seu leitor/usuário. A partir disso, 

passamos a descrever a página do jornal no ambiente do Facebook. 

 

 

4.4 O DIÁRIO NO FACEBOOK 

 

Mostramos no gráfico abaixo, que evidência como a fanpage do jornal é 

utilizada enquanto uma ferramenta para impulsionar mais visitas no site. 

 

 

 

 

 

 

                                                
10

 https://pt-br.facebook.com/help/ 
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Gráfico 4: Audiência do jornal 

 

 

FACEBOOK JORNAL                             SITE JORNAL 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

A página online do Diário de Santa Maria que ingressou no Facebook em 2011, 

começou a utilizá-lo como uma ferramenta e como rede social, tendo como principal 

objetivo ofertar a versão digital da edição do referido jornal. Objetivou também manter 

contato com leitores e fontes, visando desenvolver interação com os internautas que 

“seguem” o jornal, tornando assim um espaço de debates, podendo o mesmo curtir, 

compartilhar e comentar todas as notícias postadas. Segundo as funções que mostramos 

no decorrer do trabalho, visa-se levar para os leitores do jornal informações que 

interessem à comunidade da cidade e da Região Central do Rio Grande do Sul.  

Conforme mostra a ilustração acima (Gráfico 4) além da interação e 

aproximação que o jornal tem com o leitor através da sua fanpage, destaca-se também 

que o jornal ganha a audiência mediante o trabalho da rede social. Isso se dá quando a 

notícia é postada e os usuários são levados até a página online do jornal e, ao fechá-la, 

voltam para o Facebook. Isso quer dizer que 98% da audiência no site se dá através da 

página do Facebook. 

Com isso, explicamos até o momento as características do Facebook, sucedidas 

pelas relações dessa página do jornal e dos leitores. Na ilustração que segue (Imagem 8) 

temos a página do jornal já situada dentro da rede social. A seguir passamos a descrever 

as características desta página e para tanto sugerimos ao leitor acompanhar nossa 

descrição seguindo a sequência de fluxos que aparecem numerados. 
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Imagem 8: Página do jornal no Facebook 

 

 

Fonte: elaborado pela autora a partir da página do Facebook do Diário de Santa Maria 

 

No item 1, temos a foto de capa da página do jornal que pode ser alterada pelo 

seu administrador, no caso da página do jornal é o editor, quantas vezes ele achar 

necessário. O jornal usa como critério para alterar a sua foto de capa o fluxo de uma vez 

por semana. Muitas delas são enviadas pelos próprios leitores através das redes sociais, 

e-mail, mensagens privadas do Facebook ou são escolhidas pelo jornal, conforme fatos 

da cidade ou temas de eventos que acontecem, por exemplo, feira do livro, protestos, 

natal, entre outros, sempre dando um aspecto factual para a capa.  

No item 2, trata-se do perfil identitário da página, que é sempre a logo do jornal, 

conforme a marca vai mudando a foto também é alterada. Na figura 3 temos um novo 

recurso sugerido pelo Facebook de “Comprar Agora”, ou seja, ao clicar no link o 

usuário é redirecionado para a página online de vendas do jornal.  
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Há também link de fácil acesso para a página conforme o item 4, que mostra a 

opção "Linha do Tempo" a qual exibe todas as publicações da página, ainda neste item 

vemos a opção "Sobre" informações da página como: endereço, telefone e e-mail de 

contato e objetivos. O item "Fotos" contem todas as fotos publicadas pela página. Na 

imagem 9 mostramos o link "Avaliação" espaço no qual qualquer usuário do Facebook 

pode emitir a sua avaliação sobre o jornal. Ela pode ser feita na forma de um 

comentário, como elogios, satisfações ou até mesmo reclamações. Segue exemplo do 

que dizemos abaixo: 

 

Imagem 9: Avaliando o jornal 

 

 

Fonte: elaborado pela autora a partir da página do Facebook do Diário de Santa Maria 

 

 

Seguindo o item 4: temos ainda a opção "Mais" contendo curtidas, vídeos e 

outros aplicativos, como o instagran. A opção “curtir” é de grande importância, na 

minha opinião, pois é a partir da mesma que o usuário da página no Facebook passa a 

manter um contrato de relação com jornal.  
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Neste mesmo espaço, temos o link “Mensagens”, que se destaca como um 

ambiente em que o seguidor da página pode enviar mensagens privadas para o jornal 

trata-se de outro local de interação e aproximação entre ambos. No próximo link, 

número 5, temos o espaço que mostra uma atividade do leitor: nele observam-se 

usuários, ou outras páginas, que curtiram a rede social do Diário de Santa Maria no 

Facebook. Também mostra perfis de pessoas que passaram pelo jornal e realizaram o 

“checkin”, ferramenta do Facebook que permite a pessoa publicar em sua página da 

rede social sua localização atual.  

Ainda, há o link para convidar amigos para curtir a página e avaliações destes. O 

que ressaltamos neste item é que vemos a grande participação ativa dos leitores. No 

elemento 6, temos o “sobre”, local que reúne todas as informações institucionais da 

página, como local, telefone e e-mail de contato e link para o site. O item 7 é o ambiente 

que contém os aplicativos em que a página tem ativado, por exemplo, o Instagram, entre 

outros. Já o item 8 mostra todas as fotos publicadas pela página até o momento. O item 

9 exibe  todos os vídeos que o jornal publicou e o item 10 trata do ambiente de 

publicações da página, reunindo como notícias, mensagens, fotos, vídeos, entre outros. 

O link número 11 trata explicitamente do ambiente de interação dos leitores. E 

nele é possível curtirem, compartilharem e comentarem o que é publicado na página, 

por exemplo, uma notícia é publicada pelo jornal no Facebook, nela pode haver diversas 

maneiras de manifestações dos seguidores. Essas expressões são feitas por meio das 

ferramentas de interação, já mostradas, que a rede social oferece conforme ilustra a 

imagem 10 a seguir. O jornal faz uma publicação, por exemplo, de “Bom Dia” e 

diversos leitores passam a interagir. 
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Imagem 10: “Saudações” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pela autora a partir da página do Facebook do Diário de Santa Maria 

 

 

O item 12 é o local destinado a patrocínios e propagandas do Facebook. No item 

13 estão reunidos links que poderiam ser chamados de linha do tempo, envolvendo 

todos os anos de publicação da página, por exemplo, um leitor procura uma matéria 

publicada no ano anterior, ele poderá encontra-lá nesse espaço, clicando no ano de 

interesse. 

A página tem como característica a sua interação com o leitor. Conforme 

observamos, tal interação passa pelo menos nos itens já mostrados acima: 4, 5 e 11. 

Explicamos mais detalhadamente na imagem que segue abaixo: 
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Imagem 11: Local de contato 

 

 

 
Fonte: elaborado pela autora a partir da página do Facebook do Diário de Santa Maria 

 

 

A imagem ilustrativa acima mostra a interação que apresentamos no item 11 

(Imagem 8). Neste exemplo, uma matéria publicada pelo jornal em sua página revela 

quantas pessoas foram motivadas a curtir, compartilhar e comentá-las. Exibimos todos 

os itens numerados na imagem 11: no item 1 se dá o contato com a ferramenta curtir, já 

no item 2 é mostrada a opção compartilhar, no número 3 está o lugar de comentários, no 

qual todos os usuários do Facebook podem comentar qualquer publicação do jornal. O 

que se exibe na imagem 10 destaca principalmente o local de interação entre página e 

leitor. 

Inicialmente observamos na imagem 12, o jornal publicando notícias na sua 

página do Facebook. Já na próxima ilustração (Imagem 13) observa-se que usuários 

passam a consumir a notícia e apropriam-se dela de tal maneira que deixam seus 

comentários e opiniões sobre a mesma. Além disso, vemos também que os leitores 

passam a dialogar a partir dos comentários de outros usuários, de modo a gerar assim 

uma relação além de leitor e jornal, mas também entre os próprios seguidores. 
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Imagem 12: Fato gerador de comentário 

 

 

 

Fonte: elaborado pela autora a partir da página do Facebook do Diário de Santa Maria 
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Imagem 13: Diálogo Jornal/Leitor 

 

 
 

Fonte: elaborado pela autora a partir da página do Facebook do Diário de Santa Maria 

 

 

Na imagem abaixo (14) na página do Diário, o registro sobre protestos que 

aconteceram na cidade. Já na seguinte (imagem 15) observamos vários comentários de 

leitores decorrentes deste registro e desta vez com algumas intervenções do jornal 

respondendo-os. 
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Imagem 14: Comentário vai adiante  

 

 

 
Fonte: elaborado pela autora a partir da página do Facebook do Diário de Santa Maria 

 

 

A imagem abaixo (15) mostra essa relação entre jornal e leitor que passam a se 

comunicar no espaço ofertado. Trata-se de uma aproximação na qual, usuários dialogam 

a partir dos comentários intensificando uma maior interação entre eles. 
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Imagem 15: o diálogo continua 

 

 
 

Fonte: elaborado pela autora a partir da página do Facebook do Diário de Santa Maria 

 

 

Trazemos novamente Canavilhas (2001) o qual ajuda a explicar o 

funcionamento desta ambiência: 

 
No webjornalismo a notícia deve ser encarada como o princípio de 

algo e não o fim em si próprio. Deve funcionar apenas como o "tiro de 

partida” para uma discussão com os leitores. Para além da introdução 

de diferentes pontos de vista enriquecer a notícia, um maior número 

de comentários corresponde a um maior número de visitas, o que é 

apreciado pelos leitores. (CANAVILHAS, 2001, p. 2-3). 
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Na publicação do jornal notamos as diversas manifestações dos leitores, o que 

nos ajuda a visualizar e entender melhor essa interação que buscamos analisar. Tal 

assunto nos trouxe conceitos fortes para melhor compreender o estudo. 

 

4.5 CASO POLÊMICO  

 

Neste contexto de interação ao lado de cordialidades, trocas de informações, 

elogios, etc. também temos situações polêmicas que envolvem leitores e setores 

editoriais do ambiente do jornal. Durante a produção desta pesquisa, ocorreu a 

publicação escrita pelo cronista José Bicca Larré, texto que se transcreve abaixo, no 

qual o cronista comenta a anatomia feminina, causando repercussão nem tanto positiva. 

 

“O hífen 

Há poucas palavras, no vernáculo da língua portuguesa, que terminam com N. O hífen 

é uma delas. Hímen é outra dessas palavras. Diferentemente desse tracinho de união 

que, por vezes indica separação, a palavra hímen tem mais a ver com outras regras 

muito próprias e impróprias. 

Vocês lembram o que era o hímen? Era uma pequena prega da membrana vaginal com 

a qual nasciam as mulheres, antigamente, e que, frequentemente era de pouca duração. 

Embora despretensioso detalhe da anatomia feminina, o hímen teve uma importância 

social, cultural, e até econômica, de fazer inveja aos melhores tratados, filosóficos e 

religiosos. Em várias encíclicas papais esse detalhe ocupou páginas inteiras. 

Era um sinal de pureza do corpo feminino, que as mulheres guardavam a sete chaves 

na profundidade das entrepernas, como um valiosíssimo selo de garantia do seu 

precioso tesouro de castidade. O hímen esteve presente nos tribunais de todo o mundo e 

tinha destacada presença nos livros santos de quase todas as religiões. 

A Sociologia não passou ao largo desse tema. A Medicina descobriu que a estrutura do 

hímen não era igual em todas as mulheres. Descobriu-se que havia os chamados 

“hímens complacentes”, tão delgados e tão tênues que se arredavam para dar 

passagem a quem quisesse entrar com delicadeza e bons modos e pés descalços. 

Hoje, com o advento da liberalidade sexual, as mulheres (com raríssimas exceções), 

parecem que já nascem desprovidas da “incômoda” membraninha que, durante os 

séculos, foi guardiã impiedosa e incorruptível contra assaltos, arrombamentos e 

invasões rigorosamente proibidas, embora desejadas. 

Quantas noivas foram devolvidas aos pais, à polícia e à Justiça depois da primeira 

noite nupcial! Em todos os casos sob a fundamentação de que a mercadoria lhes havia 

sido entregue com defeito de fabricação. Essas devoluções eram feitas aos pais, à 

Igreja, à autoridade policial, aos juízes, e nenhum desses poderes sabia o que fazer com 

a mercadoria estragada. 

Não havia Procom naquela época. Hoje, quem compra a mercadoria deve examiná-la 

minuciosamente antes de se dirigir ao caixa. Depois, não adianta querer devolver.  

Comprou, pagou, levou, usou, fique com o prejuízo. Mesmo que seja tolerante, convém 

não contar nem ao melhor amigo. Aguente firme e trate de aproveitar o que sobrou.” 
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Publicado no dia 18/09/2015 no site e logo em seguida compartilhado em sua 

página do Facebook, o texto referido foi por nós buscado, na rede social, porém os 

editores já haviam excluído. Entretanto consegui recuperar com outras fontes como 

mostra na imagem (16) abaixo. Foi retirada da página de uma seguidora que 

compartilhou a postagem com frases que vemos de indignação sobre o conteúdo.   

 

 

Imagem 16: Efeitos da crônica 

 

 

 
Fonte: elaborado pela autora a partir da página do Facebook do Diário de Santa Maria 
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Isso nos permitiu examinar, segundo descrição abaixo, a reação das leitoras do 

jornal sobre o artigo e que se manifestaram no próprio corpo da página. 

 

- “Não fosse à idade avançada deste senhor, eu acrescentaria ao post alguns adjetivos 

impróprios. Será que ele em esposa, filhas, sobrinhas, netas?”. 

 

-“Acabei de ler!...Sem cabimento!”. 

 

Entre os diversos ângulos de questão que as leitoras abordaram ao jornalista, 

uma das críticas foi atribuída para o jornal. 

 

-“Parabéns ao jornal que dá espaço a esse escroto!”. 

 

Nas mensagens dos leitores, é visto que as opiniões foram intensas, de modo que 

eles se envolveram a tal ponto de xingar e se exaltar com o conteúdo publicado pelo 

jornalista. 

Em reação a essa atitude, o cronista retrata-se do que apresentou em seu artigo, 

mesmo que tenha sido feito pelo jornal. O texto da imagem abaixo foi um pedido de 

desculpas pelo cronista aos seus leitores. Publicado no dia 21 de setembro de 2015 na 

página digital do jornal, como mostra na imagem 17. 

 

Imagem 17: Jornalista retrata-se 

 

 

 

Fonte: elaborado pela autora a partir da página do site do Diário de Santa Maria 
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Segue abaixo um trecho do texto do autor, no qual ele se retrata, pedindo 

desculpas aos leitores, principalmente às mulheres. 

 

“[...] Perdoem-me as mulheres que eu ofendi sem querer nem pretender. Todas 

as mulheres nascem abençoadas pela Divindade. Nós, homens, temos de buscar, 

afanosamente essa Bênção, e é muito difícil consegui-la. Que Deus também me perdoe 

pelo pecado que cometi contra a maior beleza da sua criação[...]”; 

 

 

Este caso que trazemos aqui mostra que no ambiente digital os embates entre 

leitor e editores se dão com muito mais velocidade e ênfase à medida que as reações se 

dão quase que em tempo real. Diferente da versão impressa em que o leitor terá de 

enviar uma carta, e-mail, entre outros, e o jornal terá de filtrar o que é recebido pelos 

leitores, selecionando ou não determinado conteúdo, isso torna a internet um espaço 

onde “pode-se” tudo. 

Diante de diversos fatos que acontecem na página da rede social, mostramos 

agora um dos casos polêmicos que observamos durante a pesquisa. 

O texto causou certa polêmica pelo conteúdo publicado pelo cronista por ir 

contra aos pensamentos de uma grande parte da sociedade, a imagem mostra nos 

comentários total desagrado dos leitores quanto à matéria publicada, insatisfação essa 

que gerou diversos compartilhamentos e comentários, causando mais uma vez a 

interação entre leitores da página. 

Em consonância com o que dizemos, Canavilhas (2001) explica essa perspectiva 

de desagrado de opiniões: 

 
A máxima "nós escrevemos, vocês lêem" pertence ao passado. Numa 

sociedade com acesso a múltiplas fontes de informação e com 

crescente espírito crítico, a possibilidade de interacção directa com o 

produtor de notícias ou opiniões é um forte trunfo a explorar pelo 

webjornalismo. (CANAVILHAS,2001, p. 2). 

 

Como o autor afirma, em uma sociedade com o espírito cada vez mais crítico, 

essa permissão de deixar nas redes na internet o que se pensam se tornou cada vez mais 

comum até mesmo porque a página abrange diferentes tipos de público, fontes, temas e 

publicações. 
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O caso descrito nos mostra o “poder” da internet no sentido de transformar casos 

aparentemente banais em fontes de debates e polêmicas. Por vezes, o jornalista acha que 

pode dizer e opinar sobre qualquer assunto, mas certamente ele não imagina que 

existem segmentos de leitores que seguem seus passos intervindo justamente naqueles 

momentos nos quais se aponta opiniões divergentes em relação aquilo que diz o espaço 

jornalístico. 

Sem dúvida a internet é hoje uma fonte de circulação das opiniões, e também é 

um espaço onde essas opiniões duelam, o que relativiza um poder  e uma “verdade” 

absolua que se poderia atribuir à internet. A intervenção dos leitores via comentários e a 

retratação do jornalista é uma clara indicação de como os leitores hoje podem muito 

mais no seu vínculo com o jornal. Isso indica também claras referências sobre como os 

sentidos podem ser transformados pela apropriação que fazem os leitores. 

 

 

4.6 OUVINDO OS LEITORES 

 

Nesta seção, procuramos ir além da observação dos processos que envolvem as 

interações, conforme está descrito no capítulo 4. Trata-se de um breve levantamento da 

observação dos leitores quanto ao conteúdo e aspectos específicos da página. O objetivo 

inicial era fazer entrevista com um número maior de leitores, mas não houve tempo 

hábil para realizar tal tarefa. Contudo, não deixamos de colocar a fala dos leitores 

entrevistados no nosso trabalho, visto que ele é um dos principais responsáveis por essa 

interação aqui estudada, sendo que através dele é que o jornal tem mais “voz”. 

Neste caso, ouvimos alguns leitores relatando sobre suas relações com a página, 

levando em consideração suas próprias impressões, avaliações, julgamentos, etc. Em 

função destes fins entrevistamos um conjunto de pessoas que atendessem a alguns 

critérios mínimos, no sentido de caracterizá-los como alguém que tivesse algum vínculo 

próximo com o jornal, quais sejas: ser leitor do jornal, mantendo com ele alguma 

assiduidade; ser residente no contexto geográfico onde o jornal circula; pessoas que se 

situam em uma faixa etária variante entre 24 a 57 anos; pessoas que seguem a página 

com frequência, conforme informações prévias, e ainda que tivessem alguma iniciação 

com as ferramentas digitais. 

Considerando a disponibilidade de tempo das pessoas serem distintas para uma 

entrevista face a face e levando em consideração o que foi dito acima, enviamos, via 
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Facebook, um questionário com nove perguntas, cujos conteúdos fossem objetivos a 

nossa intencionalidade de pesquisa, para que pudessem evitar desdobramentos, que 

implicassem na necessidade de novo contato com as pessoas. Assim, separamos as 

perguntas em subconjuntos com temas próximos para um melhor entendimento. 

O primeiro contempla “o que leva os leitores a ler a edição digital”: Todos os 

entrevistaram responderam que a facilidade, praticidade e atualização constante, seriam 

as principais causas da leitura.  

No que diz respeito ao segundo, “Qual a importância que atribuem à página”: Os 

entrevistados afirmaram que manter-se sempre informado sobre as notícias é o principal 

motivo de estar conectado a página. 

Sobre o terceiro, “Qual a diferença entre o impresso e o digital”: Todos os 

entrevistados disseram gostar das duas versões do jornal, porém, os assuntos do online 

são mais atualizados, sendo notícias do dia. 

No seguinte, “Condições de acesso e atendimento”: Quanto ao acesso, todos 

responderam ser prático, porém nenhum dos entrevistados mandou mensagens ou 

sugestões para a página. Apenas um dos entrevistados revelou estar sempre indicando 

alguma notícia para algum conhecido ou quando há alguma revolta sobre algum assunto 

diz comentar na publicação. 

Já no próximo, “Quais os assuntos mais acompanhados”: Essa questão foi uma 

que teve das mais diversas respostas como, política, esporte, agenda do final de semana 

na cidade, assuntos em geral da região e editais de concursos. 

Por fim, no último: “Os assuntos publicados na página influenciam nos temas 

discutidos, entre amigos ou via página”: Todos disseram que tem o costume de sempre 

comentar sobre os assuntos abordados pelo jornal, através de comentários ou 

pessoalmente com amigos e familiares. 

Nestes conjuntos de questões percebemos que existe uma unanimidade sobre a 

questão da atualização constante e imediata da página e facilidade de acesso à 

informação. Sobre os assuntos, vemos que as pessoas procuram a página por diferentes 

motivos de busca de informação. Vemos ainda que as pessoas percebem a importância 

da utilização desse recurso tecnológico de notícia estar bem próximo de cada uma. 

Observamos que apesar de muitas pessoas estarem sempre conectadas e se 

apropriarem dos conteúdos da página, por exemplo, compartilhando, curtindo 

comentando, também existe um público expressivo que tem o interesse de apenas 
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consumir a notícia da maneira tradicional, sem utilizar as outras ferramentas de 

interação. 

Constatamos que a página do jornal no Facebook é um dos exemplos de um 

veículo de informação que esta presente na rotina das pessoas e que influencia, a todo 

instante, aqueles que estão ali somente para ler e consumir da maneira mais simples; e 

também daqueles que absorvem a notícia de uma forma mais atuante, fazendo o uso de 

todas as possibilidades que a rede social lhe permite. Isso exibe a eficiência da interação 

e demonstra cada vez mais, que está dando certo a utilização dessa plataforma como 

veículo que transmite informação. 

Os indicadores dessas entrevistas nos fazem acreditar que a apropriação dos 

conteúdos das notícias postadas pela página do jornal, existe em diferentes formas, e 

que todos os usuários acabam dando diferentes sentidos a todo esse consumo, seja ela 

em manifestações públicas pela web ou pessoalmente na rede de amigos. 

 

 

4.7 CONCLUSÕES DO CAPÍTULO 

 

Ao finalizar esse capítulo procuramos destacar alguns aspectos sobre essa 

modalidade de interação: página e leitor. 

Observamos que existe uma diversidade de busca de conteúdos pelo leitor digital 

que “segue” a página. É visto que há uma dinâmica muito intensa em torno dos 

comentários e formas de apropriação da página, gerando certa dificuldade do jornal em 

acompanhar a dinâmica dos leitores, para tal fim. 

As principais marcas que envolvem a apropriação dos conteúdos são destacadas, 

por exemplo, quando o leitor utiliza as ferramentas que o Facebook lhe dispõe conforme 

explica a imagem 11. Também existe o momento em que há uma aproximação e 

interação entre os leitores, quando o jornal passa a respondê-los (Imagem 15) e indo 

além dos comentários, é o caso da situação da imagem 11, na qual os leitores vão em 

frente com xingamentos, providências ou insatisfações. Assim, destacamos que a 

interação nem sempre é positiva e tornam interesses convergentes do jornal e leitor.  

É importante destacar aqui algumas formas de relação que a internet liga as 

pessoas atualmente. Vimos exemplos dos mais variados de modo que a participação e o 

envolvimento dos internautas é muito maior do que estar somente conectado. 
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O que conduz a audiência do jornal no Facebook é a interação dos leitores em 

suas formas. Todos os indicadores dessa aproximação entre leitor e jornal se ligam com 

as diversas ferramentas que a rede social dispõe para que o seguidor não seja um 

simples espectador, mas sim passe a ser um dos protagonistas desse espaço. 

Chegamos até aqui com tais argumentos, com a ajuda de conceitos levantados a 

partir dos capítulos anteriores. E a partir da concepção de autores conseguimos construir 

a análise da página do jornal com êxito e que levaram a entendermos qual a maior 

significação dada pelos leitores sobre os conteúdos postados pela página.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A proposta do presente trabalho visou estudar como os leitores atribuem sentidos 

aos conteúdos postados na página do Facebook do Diário de Santa Maria. Optamos para 

tal análise pré observações do funcionamento da página do jornal no Facebook, por ser 

um site de rede social mais popular do mundo. Vimos, conforme o trabalho aqui 

realizado que a nova ambiência em que o jornalismo vive na atualidade provoca 

diversas mudanças não somente no modo dos consumidores de informação, mas 

também observamos a afetação no novo profissional que o mercado exige.  

Tentamos ao longo do trabalho construir uma resposta a partir da pergunta 

problema, conforme formulada mais adiante particularmente no capítulo 4, onde os 

leitores desenvolvem várias formas de atribuições de sentidos, por exemplo, 

insatisfações, buscam retificações nas matérias, desenvolvem comentários entre si, 

escrevem para o jornal, compartilham com suas opiniões, entre outros diversos modos 

de expor o seu modo de apropriar do conteúdo ofertado pelo jornal. Tivemos como 

objetivo principal mostrar à forma como as matérias publicadas pelo jornal provocaram 

aos leitores muitas reações, formulando conteúdos que apontam para formas de 

atribuição de sentidos às notícias ofertadas. Demonstramos que muitas das reações dos 

internautas evidenciaram que os mesmos não têm uma atitude passiva diante do modo 

como a página lhes é apresentada.  

No decorrer do trabalhos, fizemos uma descrição da plataforma digital da rede 

social Facebook, primeiramente exemplificando todas as características e ferramentas 

para sua utilização. Pois, essa plataforma, seria o local onde os produtores e 

consumidores das informações e noticias se encontrariam interativamente. A partir daí, 

observamos um conjunto interações que articulam o trabalho de construção da 

atualidade por parte do jornal e também as apropriações das mensagens, por parte dos 

leitores.  

Durante o trabalho mostramos alguns gráficos que puderam explicitar melhor 

nossas ideias e conceitos dos autores que auxiliaram a fundamentar o trabalho, como o 

demonstrado no gráfico 1 de Ferreira (2007), que nos apresentou melhor os diferentes 

fluxos do funcionamento de midiatização, particularmente na relação que envolve leitor 

e jornal. 

Nossa visita aos autores teve grande importância para chegarmos até aqui na 

monografia. Visitando-os nas suas diferentes obras podemos no capítulo 2, perceber o 



65 

 

universo de conceitos extraídos por nos para auxiliar na análise do trabalho. Assim 

como, a colaboração desses conceitos, no capitulo 3 - referencial teórico-, convergiu 

para que construíssemos um quadro conceitual que auxiliou no entendimento da relação 

jornal/leitor enquanto nosso objeto de trabalho. Foi a partir de então, que constatamos 

que um dos principais traços desta interação é a possibilidade do leitor pode não 

somente ler a notícia, mas também comentá-la dando sua opinião instantaneamente. 

Neste sentido, Canavilhas (2001) deixa claro que as mudanças que o jornalismo 

vive na atualidade é um dos momentos mais significantes da internet, pois ali é onde 

todas as ferramentas multimídias passam a se encontrar. Mostrando assim, uma nova 

tendência de construir e consumir o jornalismo através da web. Murad (1999) também 

revelou conceitos chaves para a nossa compreensão, e que são as de “digitalização e 

interatividade”. 

Sobre nossa análise percebeu-se que, na era da informação instantânea e veloz, 

os leitores também passam a produzir os mais diversos conteúdos. Neste contexto o que 

mais nos chama a atenção é que passam a ser presença visível nas dinâmicas do 

relacionamento com o jornal neste novo ambiente da internet. Um contato frequente 

entre ambos revela que o internauta está sempre ligado na página se tornando um 

“colaborador vigia”. Muitos destes acabam se tornando, muitas vezes, ríspido demais 

para com os conteúdos postados, por exemplo, quando há xingamentos ou protestos 

com assuntos não muito relevantes e que estes acabam gerando polêmicas com a página. 

Estas questões de mudança também afetam o mercado de trabalho dos 

profissionais do jornalismo, além dos indivíduos de modo geral. Mas devemos 

reconhecer que estas mudanças representam um dos fatores a desafiar a formação dos 

jornalistas. Outrora, tínhamos aquele pensamento do jornalismo “padrão” e hoje 

testemunhamos os principais jornais impressos e telejornais, sendo estruturados de 

acordo com novas demandas feitas à mídia por vários fatores que nem sempre estão em 

suas fronteiras.  

Mas nem tudo converge de modo positivo com estas mudanças, pois, também 

passamos a observar que por de trás de uma tela de computador e dos monitores de TV, 

existem muitos leitores insatisfeitos, polêmicos ou aqueles que estão ali somente para 

aguardar um simples bom dia. 

Chegando ao final deste trabalho, devemos reconhecer que este estudo foi válido 

para nossa formação pelo exercício feito nesta pesquisa. Constatamos também que, de 

um lado, o jornal passa por diversas adaptações que são também colocadas como 
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desafio para seus profissionais, do outro, estão os novos consumidores que necessitam 

cada vez mais de informação “quente”, com todos os detalhes possíveis, mas também 

sendo exigentes quanto à qualidade dos conteúdos. Uma interação tão rápida e direta 

que acredito que ainda não estamos tão acostumados com essa contínua atualização.  

Portanto, resta-nos dizer que dentro do que propomos, conseguimos resultados 

satisfatórios. Vimos particularmente, momentos nos quais os leitores atribuem novas 

formas de sentidos em relação às notícias que lhes são oferecidas, algo que demonstra 

que os leitores não são apenas expectadores, pois tornam-se ativos na relação que 

estabelecem com a página. 

Assim, acredita-se que dois fatores foram primordiais para a temática que se 

abordou: a nova ambiência de consumir a informação e a interação entre jornal X leitor. 

O jornalismo é repleto de mudanças mesmo acreditando que os seus conceitos estão 

definidos. Por fim, nos valeu a referida experiência de uma pesquisa no final de nossa 

graduação. Com a sede de curiosidade em ir mais a fundo na abordagem deste tema que 

acreditamos que, a cada dia aumenta mais e mais.  

Logo, esse estudo possibilita que muitos outros direcionamentos possam sem 

discutidos e investigados no âmbito do ambiente digital em outros diferentes contextos, 

mais especificamente, das adaptações necessárias para acompanhar as mudanças 

tecnológicas atuais, entre outras tantos estudos possíveis que esse trabalho faz emergir. 
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