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Resumo 

Este estudo propõe uma reflexão sobre a influência causada pela participação mais expressiva 

dos leitores nas produções jornalísticas, por meio das possibilidades de interatividade, obtidas 

através das fanpages do Facebook. Como o jornalismo na atualidade tem lidado com a 

instantaneidade na difusão de informações, em que medida as novas narrativas midiáticas têm 

lidado com as novas plataformas informativas. Nesse aspecto, este estudo também busca 

analisar a mudança de postura das empresas jornalísticas, na tentativa de maior participação e 

interação com um público, cada vez mais produtor conjunto de conteúdos informativos. O 

recorte principal de análise serão as fanpages do portal Brasil 247 e revista Veja, juntamente 

com suas coberturas jornalísticas acerca da abertura do processo de impeachment da 

presidente Dilma Roussef. Além do recorte principal, analisaremos situações específicas dos 

jornais Extra, do Rio de Janeiro, e Folha de São Paulo. Serão feitos estudos de situações, nas 

quais fica explícita a interação direta entre jornal e leitor, por meio do espaço de comentário. 

Na análise principal investigaremos as práticas jornalísticas através da segmentação de 

público, ou seja, como as empresas jornalísticas buscam estratégias e posicionamentos, de 

acordo com o seu público. 

 

Palavras-chave:  

Webjornalismo, jornalismo no Facebook, segmentação jornalística, jornalismo participativo, 

jornalismo online 
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Abstract 

This study offers an analysis of the influence caused by the greater share of readers in the 

journalistic productions, through the possibilities of interactivity, obtained through the 

Facebook fanpages. How journalism today has dealt with the immediacy in the dissemination 

of information and the extent to which new media narratives have been dealing with the new 

informative platforms. In this regard, this study also seeks to analyze the change of position of 

media companies in an attempt to more participation and interaction with a public 

increasingly producer of informative content. The main crop analysis will be Brazil 247 portal 

fanpages and Veja magazine along with their news coverage about the opening of the 

impeachment of President Dilma Roussef. Besides the main crop, we analyze specific 

situations of Extra newspaper, in Rio de Janeiro, and Folha de São Paulo. Studies will be 

made of situations in which it is explicit direct interaction between paper and reader via the 

comment space. In the main analysis investigate journalistic practices through audience 

segmentation, that is, as newspaper companies seek strategies and positions, according to 

your audience. 

 

Keywords: 

Webjournalism,  journalism on Facebook, journalistic segmentation, participatory journalism, 

digital journalism 
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1. Introdução 

 

O jornalismo como ferramenta de difusão de informações tem sofrido diversas 

transformações na era atual. Uma forte influência da internet e suas tecnologias têm exercito 

mudanças diretas. O surgimento das redes sociais digitais, a facilidade de relato de um 

acontecimento e disponibilização da tecnologia para as variadas camadas da sociedade têm 

provocado uma série de mudanças e adaptações nas redações e têm mexido na hegemonia das 

empresas, até então, dominantes na área de produção e difusão de notícias.  Essas influências 

externas têm provocado mudanças e essas mudanças têm gerado uma série de 

questionamentos acerca da variedade de conteúdos e no compartilhamento de informações. 

A internet e, em especial, as redes sociais digitais, a facilidade de compartilhamento de 

conteúdos e informações de âmbito jornalístico são mecanismos à disposição dos variados 

perfis de internautas, no entanto, há também um contraponto sobre o compartilhamento de 

determinadas publicações. Há no universo da internet um significativo número de notícias 

falsas, que são publicadas como sendo verídicas e são compartilhadas por um vasto número 

de internautas desavisados e, alguns casos, enganam até tradicionais portais de notícias e 

veículos de comunicação. 

As redes sociais surgem como possíveis espaços democráticos de participação entre 

emissores e interlocutores de notícias, mas também se configuram como um terreno fértil para 

conteúdos virais e propagações de boatos on-line. Na literatura, o conceito de verossímil trata 

da abordagem de algo bem próximo da verdade, ou seja, algo que seja apresentado como 

verdadeiro nas postagens falsas e boatos na internet, o conceito de verossimilhança pode ser 

aproximado, pois, grande parte dos conteúdos segue a linha de exibir os fatos como sendo 

verdadeiros, ou seja, sua formulação, sua estratégia e fontes. 

O destaque, em especial ao Facebook, é a questão da filtragem automática existente no 

feed de notícias do site, onde o próprio determina os assuntos e as postagens que serão 

destaques para os usuários, baseado nas buscas e cliques dos mesmos. Ainda sobre o conceito 

de filtragem, existe também a do próprio internauta, onde são procurados por assuntos de seu 

interesse, linguagens mais próximas da sua realidade e assuntos do seu cotidiano. A internet 

possibilita uma gama de assuntos e conteúdos, no entanto, uma significativa parcela de 

internautas tende a buscar conteúdos de seus interesses. Com o surgimento das redes sociais 
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na internet, passou a ser comum a criação de comunidades virtuais, onde as pessoas com 

interesses semelhantes costumam trocar contatos e informações. 

A sociedade em rede tende a seguir também o que está nas entrelinhas do senso 

comum social. No início da internet havia uma esperança nos seus precursores de que a rede 

global de computadores ampliaria o debate de ideias e a pluralização de culturas distintas. No 

entanto, com o passar de algumas décadas, podemos observar que há um movimento forte e 

contrário à noção inicial da sociedade em rede. A proliferação de grupos sociais, que 

defendem determinado tipo de pensamento e ideais é cada vez mais comum no ambiente 

virtual. Não se pode negar, em nenhuma hipótese, que a internet possibilita o contato e está 

aberta ao conhecimento de novas culturas e à pluralização, mas também uma forte corrente de 

fechamento também é significante. Por exemplo, um grupo de pessoas que curte um 

determinado estilo musical, uma ideologia partidária e tantos outros grupos, tem se fechado 

em si, não abrindo espaço para outras ideias e, quem sabe, uma abertura a novas influências. 

Não se pode afirmar que não haja regras, mas as regras são criadas e mudadas em 

um processo contínuo de ações deliberadas e interações exclusivas. Assim, em 1999, 

um jovem pesquisador de Santa Fe Institute, Duncan Watss propôs uma análise 

formal da lógica dos sistemas de redes que fundamentava a formação de ―pequenos 

mundos‖, isto é, o conjunto abrangente de conexões, na natureza e na sociedade, 

entre elementos que, mesmo quando não se comunicam diretamente, têm relação de 

fato, por meio de uma curta cadeia de intermediários. (CASTELLS, 2001, p. 112) 

 

Ao trazer a discussão para o processo de comunicação de massa, é possível notar as 

separações e surgimento de grupos individualizados, no intuito de difundir a notícia sob 

determinado ponto de vista. A maioria dos portais de notícias costuma trazer espaços para 

comentários em suas plataformas. Os espaços de comentário nos portais costumam estar no 

fim dos textos, onde também costumam trazer a política de responsabilidade. 

A diferença nas fanpages dos portais no Facebook é que nem todos os comentários são 

de leitores habituados aos conteúdos do site. O conteúdo pode ter sido compartilhado por 

internautas conectados a sua rede. Outra vertente são os usuários que comentam baseados 

apenas nas chamadas das matérias, ou seja, não clicam para ter conhecimento do conteúdo na 

íntegra. Um número expressivo de internautas também se interessa apenas pelos comentários. 

Nas postagens é comum encontrar a expressão: ―Só vim pelos comentários‖. O que demonstra 

que, em muitas vezes os debates, as piadas e as mais variadas discussões têm interesse tão 

semelhante quanto a notícia publicada em si. Ao examinar a influência e importância da 



14 

 

participação e interatividade entre veículos e leitores, na maior rede social digital do planeta, 

também é necessário observar os internautas que apenas curtem o conteúdo, ou seja, eles não 

comentam não compartilham, apenas curtem. A ―curtida‖ também é tão importante quanto os 

comentários, pois serve como mecanismo de medição da ―audiência‖ da informação em si e 

também servirá como filtro, que vai automaticamente apresentando aos seus usuários 

conteúdos mais relativos ao seu gosto pessoal. 

O cotidiano social é regido pelas ações humanas, seja nas ações do ser social pautadas 

de senso comum, seja nas representações de natureza humana de valor mais universal. Dentre 

as estratégias sociais de interação está a comunicação, ou seja, a troca de informação entre 

indivíduos na esfera pública ou privada. Na sociedade grega, por exemplo, o conceito de 

esfera pública se dava nas organizações políticas da Pólis, na ação (praxis), no discurso (lexis), 

ou seja, todo envolvimento que tinha por intuito a discussão da sociedade como um todo. Já o 

conceito de esfera privada girava em torno do eixo familiar, a sociedade gentílica, a família 

patriarcal. Aristóteles já trazia consigo a observação das características humanas ao afirmar 

que ―O Homem é um animal político‖, ou seja, o homem organiza-se em sociedade, ele 

procura socializar, debater ideias, propõe acordos com outros povos, tenta dominar outras 

nações. A necessidade de trocas sociais e a busca por informação sempre esteve presente no 

cotidiano humano. Desde a invenção da imprensa de Gutenberg, com o passar dos anos, as 

inovações tecnológicas propiciaram à sociedade processos interativos mais instantâneos. 

Todas as inovações provocam mudanças na sociedade, seja de comportamento ou na relação 

com o outro. O telégrafo, o rádio, o cinema, a televisão, a internet revolucionaram gerações e 

aproximaram mundos, sociedades, linguagens e culturas distantes e diferentes.  

De acordo com John Thompson (2012), quando surgem novos meios de comunicação, 

eles mudam a maneira como os indivíduos se relacionam uns com os  outros, ou seja, os 

meios de comunicação estão ligados diretamente às formas de ação e interação na sociedade. 

―O uso dos meios de Comunicação implica a criação de novas formas de ação e de interação 

no mundo social, novos tipos de relações sociais e novas maneiras de relacionamento com os 

outros e consigo‖. (2012, p.13). Com o uso e a expansão da internet e o fenômeno das Redes 

Sociais digitais (ou Mídias Sociais), podemos observar a constante necessidade de interação e 

a novas formas de representatividade ou representação do cotidiano. Com esta forma de mídia 

e as novas plataformas de representações sociais, muitos aspectos podem ser observados a 

partir da Web, dentre eles o comportamento midiático em relação à sociedade. As relações de 

poder tanto política quanto sociais são alteradas de forma significativa, passando a haver uma 
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interação mais instantânea e presente, em ambos os lados, seja o lado midiático, seja no social, 

onde as tradições humanas e midiáticas sofrem influência direta das transformações do 

cotidiano por meio do avanço e do desenvolvimento tecnológico.  

A partir das reflexões de Heller (1992), se pode notar que a existência humana já nasce 

pautada no cotidiano, ou seja, a vida cotidiana seria a essência do social e suas hierarquias 

espontâneas. No processo cotidiano de comunicação, o indivíduo não é somente um mero 

receptor de informações, mas também possui a capacidade de interagir. Barbero (2003) define 

que a recepção é mediada por ações rotineiras, inseridas no contexto cultural e social, ao qual 

pertence o indivíduo. O cotidiano atual tem passado por diversas transformações a partir do 

advento da web. A interação entre meio (midiático) e interlocutor tem provocado, inclusive, 

mudanças nas narrativas jornalísticas, onde é possível notar, de forma quase instantânea, a 

reação dos internautas diante das notícias publicadas. O domínio no processo de formação da 

notícia, por muitos anos, esteve restrito às grandes empresas de comunicação. Embora sempre 

houvesse mídias alternativas, a maior parte da concentração da informação e comunicação de 

massa esteve sob o domínio de empresários. De fato, o processo noticioso é um dos principais 

mecanismos de interação entre a sociedade, onde, na maioria das vezes, a narrativa implica a 

construção do discurso pautada nas ações cotidianas da sociedade ou o que se espera dessas 

ações.  

Muito antes dos estudos midiáticos em si, Bakhtin já traçava a questão discursiva 

como forma de interação entre indivíduos e suas reações a cada  estímulo do discurso. O autor 

aponta que cada discurso ou cada oração espera uma reação por parte do seu interlocutor, ou 

seja, uma resposta concordante ou discordante: ―[...] o que ele espera não é uma compreensão 

passiva que, por assim dizer, apenas duplicaria seu pensamento no espírito do outro, o que 

espera é uma resposta, uma concordância, uma adesão, uma objeção, uma execução, etc‖. 

(Bakhtin; 1997 p. 291) Tomando por base a resposta do outro dentro da formação discursiva, 

podemos trazer o debate dos aspectos midiáticos que, de certa forma, também dependem da 

interação entre indivíduos. Na sociedade em rede, por exemplo, temos o desenvolvimento 

tecnológico e com ele, novas ferramentas interativas, como as redes sociais, dentre elas o 

Facebook, a mais utilizada na atualidade. Castells (2001) sugere que a partir de novas 

formações tecnológicas temos mudanças na formação da sociedade. Os processos interativos 

vão desde a conexão telemática às interações midiáticas e sociais presentes no Facebook. De 

certa forma, a sociedade vê emergirem novas ferramentas interativas e outras possibilidades 

de se informar e transmitir informações. Qual o verdadeiro papel do internauta na produção de 
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informações? Diante desse quadro, onde ele se encaixa? A hipótese é que as empresas 

jornalísticas tiveram que alterar as suas formas de linguagem e abordagem, a partir do 

aumento da participação dos leitores nas produções de conteúdo jornalístico na internet. Nesse 

contexto, a ferramenta mais utilizada foi o Facebook, a partir daí as empresas também 

migraram para a plataforma e a transformaram em um espaço de interação com seus leitores, 

agora coprodutores de conteúdos. A escolha do tema se dá por dois motivos. O primeiro, a 

atual conjuntura jornalística, tal qual observamos a readaptação do modelo tradicional, que 

tem sofrido diversas influências, a partir da massificação da participação popular, por meio 

das redes sociais online. Em segundo lugar, o momento em que o leitor é visto como um co-

produtor de informações, ou seja, um parceiro do jornalismo. 

  A pesquisa tem como objeto de análise de caso específico as fanpages dos portais de 

notícias: Veja e Brasil 247, e suas abordagens sobre a crise política do ano de 2015 

ocasionada pelo acolhimento do pedido de impeachment da presidente Dilma Roussef 

protocolado pelo presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. Neste estudo também 

serão utilizados exemplos gerais de interatividade e jornalismo no Facebook a partir das 

fanpages do jornal Extra e Folha de São Paulo. 

   Pretende-se observar as diferentes narrativas jornalísticas de cada portal no facebook. 

Outro ponto a ser analisado é o comportamento dos internautas por meio dos comentários, ou 

seja, como o leitor reage às informações prestadas. Um dos fios condutores desta investigação 

é saber como o jornalismo, de um modo geral, tem lidado com as novas formas de mediação 

tecnológica e cotidiana, juntamente com a aproximação do público leitor para as publicações 

de cunho informativo. 

 Neste estudo abordaremos, no primeiro capítulo, o surgimento da internet, desde os 

primeiros passos no mundo, seu surgimento nos Estados Unidos e as idas e vindas das 

tentativas brasileira na comunicação por dados de computador até sua consolidação na década 

de 1990.  A entrada das universidades na corrida dos dados digitais e todas as alternativas que 

determinaram a chegada e consolidação da internet no país. Este capítulo também traz os 

primeiros ensaios do jornalismo brasileiro na internet e o fortalecimento do webjornalismo, as 

nuances da produção aberta de notícias, como o webjornalismo se desenvolveu de um mero 

espaço de reproduções das publicações impressas para uma rede que redesenha o cenário da 

comunicação de massa pelo mundo. 

 No segundo capítulo relatamos o surgimento das redes sociais online e seu 
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crescimento, bem como a sua contribuição para a produção aberta de notícias (jornalismo 

cidadão); a migração da mídia tradicional para o Facebook e as fanpages dos veículos de 

comunicação de massa tradicionais e alternativos como espaço de troca social e influente no 

processo de produção jornalística; como as fanpages servem de canal de comunicação entre 

mídia e interlocutores, a partir de exemplos na fanpage de jornais. Neste capítulo também 

abordaremos em que medida a mídia tradicional vem se pautando em acontecimentos através 

do Facebook. 

 Sendo assim, no terceiro capítulo traremos um estudo de caso, através das fanpages do 

portal de notícias Brasil 247 e revista Veja, investigando suas coberturas sobre a abertura do 

processo de impeachment da presidente Dilma Roussef. A escolha das páginas dos 

respectivos periódicos se dá pela forma diferenciada que cada um apresenta da cobertura dos 

fatos. Adotamos as fanpages, tendo em vista que, em diversos momentos, veículos de 

comunicação, que na prática deveriam ser imparciais, adotam posturas e discursos 

tendenciosos. No caso do Brasil 247, o portal assume claramente seu posicionamento 

contrário ao impeachment, já a revista Veja adota uma posição favorável, no entanto, não 

declara assumidamente seu posicionamento.  Nas publicações de Veja analisamos a utilização 

de estratégias verbais e não-verbais em suas técnicas de persuasão. Já nas publicações do 

Brasil 247, o site adota um texto mais direto em relação ao seu posicionamento. A análise 

também se estende aos internautas das respectivas fanpages, seus posicionamentos e 

questionamentos também são objetos de investigação.  

 Dentro dos aspectos tecnológicos também analisaremos o papel das empresas de 

comunicação diante das novidades da internet, em especial, o Facebook; como se dá o 

processo de relação das empresas com o desenvolvimento tecnológico; e as mais variadas 

possibilidades de produções independentes, presentes na internet. Este capítulo apresenta uma 

análise mais crítica em relação ao comportamento do internauta e às possibilidades da rede. 

Investiga como o Facebook tem servido para a propagação de práticas da vida cotidiana, o 

fortalecimento de estereótipos e o processo de fechamento e segmentação na internet.  Em 

relação aos aspectos metodológicos, optamos por analisar publicações jornalísticas através das 

fanpages e as manifestações dos veículos de comunicação e leitores, a partir da publicação 

das informações. As análises das notícias, como estudo de caso, foram feitas a partir do dia 

seguinte a abertura do processo de impeachment, em três de dezembro de 2015, até o dia 18 

do mesmo mês, tendo como referência, as passagens jornalísticas de maior repercussão nas 

respectivas fanpages.  Como a internet é um meio em constante efervescência, até o 
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fechamento deste estudo, os conteúdos podem ter sido modificados ao longo dos dias e os 

números e conteúdos apresentados nas fanpages, em caso de consulta, podem apresentar 

informações e números diferentes dos apresentados e documentados nesta pesquisa. 

 O quarto e último capítulo traz uma análise sobre o papel da rede social online e suas 

possibilidades e práticas. Traz uma investigação sobre a quebra da hegemonia nas produções 

jornalísticas e no âmbito geral, a partir do desenvolvimento das novas tecnologias e no 

domínio por parte dos usuários. O capítulo apresenta o desenvolvimento da rede e suas 

transformações. A proposta é apresentar uma investigação com base em teoria da 

comunicação, contribuir para as discussões acerca do jornalismo na internet e a 

democratização da comunicação midiática a partir da internet. 

 

  

1.1 O surgimento da internet  

 A internet surgiu na década de 1960, através da Agência de Projeto de Pesquisa 

avançada do Departamento de Defesa dos Estados Unidos (conhecido como DARPA), 

durante a Guerra Fria. De acordo com Castells (2001), com o intuito de proteger o sistema de 

comunicação norte-americano no caso de guerra nuclear com a União Soviética. O resultado 

do projeto foi o conjunto de computadores autônomos interligados em rede. O Departamento 

de Defesa estabeleceu, em 1969, a sua rede de conexão e a denominou ARPANET que, em 

algumas décadas se consolidou como um sistema global de informações composta por 

milhares de redes e conexões com computadores. Em 1970, a ARPANET utilizava links de 

56.000 bits por segundo. Segundo Novaes (2004), o termo internet surge em 1992. Em 1987 

as linhas da rede transmitiam 1,5 milhões de bits por segundo.  Entre 1985-1995, a  National 

Science Foundation (NSF) cria o programa de financiamento da internet com o intuito de 

promover uma rede de  pesquisa e educação nos Estados Unidos.  O sistema World Wide Web 

(www) foi desenvolvido em 1990 pelo cientista britânico Timothy John Berners-Lee.  

 No Brasil a internet demorou um pouco mais a se consolidar. A primeira transmissão 

de dados no país ocorreu em 1975, em caráter demonstrativo, durante o VIII Congresso 

Nacional de Processamento de Dados (CNPD), no Centro de Convenções do Anhembi, em 

São Paulo, I Seminário Latino-Americano de Comunicação de dados, onde foi acessado a 

ARPANET dos Estados Unidos. Foi demonstrada aos espectadores, através de telões, uma 
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conexão via Empresa Brasileira de Telecomunicações (Embratel) à rede norte-americana.  Na 

década de 1970, as empresas que dependiam do uso e processamento de dados, como bancos 

e companhias aéreas, tinham de recorrer para mecanismos próprios, usando redes telefônicas  

ou  Telex
1
  (CARVALHO, 2006).  O processo de formação da trocas de dados e acesso 

remoto no Brasil foi extremamente complexo e surgiram diversas possíveis alternativas que 

no fim não se consolidaram, mas representaram peças importantes na montagem do sistema 

brasileiro de informática e comunicação de dados. Este estudo não se propõe em aprofundar 

detalhadamente o surgimento da internet no país, no entanto, trouxemos alguns relatos 

importantes para que possamos entender parte do caminho percorrido até chegar às 

referências que temos hoje, em relação à web.   

 A Embratel lançou no país, a partir de 1976, uma série experimentos tecnológicos na  

tentativa de estabelecer uma tecnologia de comunicação de dados no país. Dentro dessas 

tentativas da estatal surgiram algumas ferramentas, quase todas baseadas em modelos 

internacionais adaptados à realidade brasileira. O foco principal da estatal estava voltado para 

empresas e indústrias. A maioria dos lançamentos tinha o eixo Rio-São Paulo como ponto 

inicial de tráfego de informações. Segundo Carvalho (2006), dentre os sistemas lançados entre 

1976 e 1983 surgiram: Serviço Digital de Transmissão de Dados via terrestre 

(TRANSDATA); o Serviço Internacional de Comunicação de Dados Aeroviários 

(AIRDATA); o Serviço Internacional de Comunicação de Dados (INTERDATA); o Serviço 

Internacional de Acesso a Informações Financeiras (FINDATA) e o Projeto Ciranda. ―A rede 

Ciranda, além de correio eletrônico, oferecia acesso a algumas bases de dados de informações 

corporativas (benefícios fornecidos pela empresa, convênios etc.), agenda de aniversários, 

guia de compras e alguns jogos‖.  (2006, p. 64). 

 Os projetos anteriores da Embratel focavam o meio empresarial, mas, no final da 

década de 1980 a empresa lança o Projeto Cirandão, que visava o grande público, mas com a 

baixa popularidade, posteriormente se transformou em Sistema de Tratamento de Mensagens 

(STM-400). Em paralelo às investidas da Embratel, a Empresa Brasileira de Telefonia 

(Telebrás) testava no país, também na década de 1980, o Vídeotexto  e Teletex.  

 

                                                           

1 
 Telex é um sistema internacional de comunicações escritas que prevaleceu até ao final do século XX. Consistia 

numa rede mundial com um plano de endereçamento numérico, com terminais únicos que poderiam enviar uma mensagem 

escrita para qualquer outro terminal.  
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No início da década de oitenta, as empresas telefônicas do sistema Telebrás – que 

ainda estavam impossibilitadas de oferecer serviços de comunicação de dados – 

iniciaram projetos de alguns novos serviços, como uma versão moderna do telex, 

chamada Teletex (não confundir com o Teletexto) e o Videotexto, tecnologia que 

permitia ao usuário do sistema telefônico conectar um aparelho adaptador especial e 

receber informações diversas em uma televisão comum. (CARVALHO, 2006, p. 67) 

 

 A novidade da época aqueceu as expectativas de criação de conteúdos jornalísticos e 

de entretenimento. Uma das peculiaridades da tecnologia foi a implantação, em alguns centros 

urbanos, dos chamados ―Olhões‖, um terminal público para consultas no videotexto, uma 

alusão ao telefone público popularmente chamado de ―orelhão‖. O sistema não obteve êxito 

no país e teve suas ações encerradas em meados da década de 1990.  

 Outro movimento, em meio às investidas do Estado, diante do avanço das tecnologias 

de transferências de dados digitais, foi o acadêmico. Segundo Carvalho (2006), a primeira 

iniciativa se deu por volta da década de 1970, foi o Projeto Rede Sul, lançado durante reunião 

de reitores das Universidades do Rio Grande do Sul. No entanto, o projeto não foi adiante, 

ficando apenas no papel. No final de 1979, foi lançado o Laboratório Nacional de Redes de 

Computadores (LARC), com significativas participações de pesquisadores da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e da Pontíficia Universidade Católica do Rio de Janeiro 

(PUC-Rio). A pesquisa estava voltada para a reunião de dados científicos e acadêmicos por 

meio de uma rede de computadores. Em 1981 a UFRJ inicia um projeto de rede local 

experimental com tecnologia desenvolvida na Universidade de Cambridge, nos Estados 

Unidos. Em 1982, a PUC-Rio inicia um projeto de comutação de pacotes virtuais, em parceria 

com a Telebrás, Embratel e Universidade de São Paulo, denominado REDPUC.  Diversos 

projetos acadêmicos surgiram no país na década de oitenta, no entanto, ao final da década, no 

país ainda não havia integração entre as universidades.  As universidades cumpriram um 

papel de extrema relevância na implantação da internet no Brasil. Em 1988-89 a UFRJ e as 

Universidades de São Paulo apresentam o interesse de uma tecnologia de comunicação de 

dados lançada nos Estados Unidos, conhecida como Bitnet. A tecnologia, que tinha como 

base principal o correio eletrônico, foi a porta de entrada das Universidades brasileiras para 

conexões com instituições norte-americanas e possibilitou a integração de grande parte das 

universidades do país. Contudo, embora o estabelecimento da Bitnet tivesse sido um dos mais 

importantes avanços, havia a constatação de que apenas uma rede de conexões de correios 

eletrônicos não era o suficiente para as demandas acadêmicas. Carvalho (2006) aponta que 

internet, basicamente conforme conhecemos hoje, já estava em funcionamento em algumas 
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partes do mundo. De acordo com o autor, houve uma pressão das universidades, em especial 

as do Rio de Janeiro e São Paulo junto às fundações de fomento a pesquisa dos estados à 

consolidação do uso na internet no país.  O primeiro acesso direto ocorreu em 1991, dando 

início a ações cooperativas que culminaram com a implantação da internet no Brasil. 

 

Em São Paulo, também havia pressões pelo uso da Internet, que resultaram no 

primeiro acesso acadêmico à Internet no Brasil em fevereiro de 1991, quando a 

FAPESP começou a transportar, na sua rede ANSP, o tráfego TCP/IP (além do 

tráfego HEPNET e BITNET) e a ter acesso à rede Energy Sciences Network  

(ESNET), que estava ligada à NSFNET, a qual, por sua vez, fazia  parte da Internet. 

(CARVALHO, 2006, p. 98-99) 

As redes acadêmicas no Brasil somente convergiram após a estabilização da RNP e 

da consolidação do acesso à Internet no Brasil, que por sua vez, precisaram contar 

não só com a participação do governo e de empresas privadas, mas também com 

novos e inesperados aliados advindos da sociedade civil, que forçaram novos rumos 

para as redes acadêmicas (CARVALHO, 2006, p. 106) 

 

 A internet comercial no Brasil é estabelecida em 1994. Já os primeiros provedores de 

acesso surgem a partir de 1996. Em 2008, o internauta brasileiro foi classificado como o 

usuário de internet que passa mais tempo conectado, cerca de 23h51 horas mensais no acesso 

residencial. A internet no país cresceu e superou patamares de países de primeiro mundo. Em 

2013, metade da população brasileira com mais de 10 anos de idade possuía acesso à internet, 

seja por domicílio ou através das redes móveis (Pnad, IBGE, 2015). Contudo, cabe ressaltar 

que o desenvolvimento acesso à rede ainda carece de investimento no Brasil, tendo em vista 

que uma outra metade da mesma população ainda continua sem acesso. Entretanto, uma 

pesquisa de 2014, realizada pela ComScore, levando em conta apenas os usuários de 

microcomputadores, dispensando o usuário de smatphones e tablets, o país registrou 

crescimento e número de acesso menor do que países desenvolvidos ou em desenvolvimento, 

conforme mostra as citações abaixo. 

 

O Brasil continua a ser o país que registra o maior tempo médio mensal de 

navegação residencial por internauta, 23h51 em março deste ano, aumento de 1h27 

em relação a fevereiro e acréscimo de 2h56 em relação ao mesmo período de 2007. 

No ranking, o Brasil é seguido pela França (21h30min), Estados Unidos (20h24min), 

Japão (20h21min) e Alemanha (19h09min). (Portal Estadão, 24 de abril de 2008) 

 

De cara, destaque-se que o Brasil está em quinto lugar no total de usuários do 

planeta, com 68,1 milhões de internautas, num crescimento de 11% em relação a 
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fevereiro de 2013. Mas continuamos atrás de China (354,6 milhões), EUA (194,7 

milhões), Índia (80,1 milhões) e Japão (73 milhões). Por outro lado, somos o 

terceiro país que passa mais tempo na rede, atrás de China e EUA. E (olha aí) 40% 

da audiência da América Latina (com 169 milhões de usuários) estão no Brasil. São 

29,7 horas por mês online, contra 21,9 na média latino-americana e 20,4 dos 

argentinos. (Portal IG Tecnologia, 03 de junho de 2014) 

 

 Através dos dados apontados, pode-se explicar o motivo pelo qual tantas empresas 

têm migrado para a plataforma, em busca do usuário. As empresas de comunicação notaram 

esta realidade e migraram, em parte, para a grande rede.  

 

1.2.Jornalismo na internet  

 Em meio a tantas tentativas e situações emblemáticas, depois do estabelecimento da 

internet surge o jornalismo voltado para a web, onde o conteúdo era o mesmo empregado nos 

meios tradicionais. No geral, boa parte do conteúdo disponível na internet, no começo da 

década de 1990, era meramente uma reprodução do conteúdo impresso, direcionado 

especificamente por e-mail a determinado público. Mielnickzuck (2003) chama a atenção para 

a peculiaridade do começo do webjornalismo, como já mencionamos. Mielnickzuck divide o 

webjornalismo em três fases ou gerações (Primeira, segunda e terceira) com suas 

peculiaridades, como hipertextualidade, convergência, atualização contínua, entre outros. O 

jornalismo na internet é uma espécie em constante mudança, pois, ao acompanhar o 

desenvolvimento tecnológico na internet, as produções jornalísticas tendem a sofrer as 

influências do meio. As mudanças vão desde operacionais a mudanças na própria linguagem 

jornalística propriamente dita. O profissional de imprensa lida agora com usuários que podem 

opinar sobre os conteúdos publicados, das mais variadas formas e ferramentas que estão à 

disposição. 

Num primeiro momento, os produtos oferecidos eram reproduções de partes dos 

grandes jornais impressos, que passavam a ocupar o espaço na internet. É muito 

interessante observar as primeiras experiências realizadas: o que era chamado então 

de ‗jornal online‘, na web, não passava da transposição de uma ou duas das 

principais matérias de algumas editorias. Esse material era atualizado a cada 24 

horas, de acordo com o fechamento das edições do impresso. (MIELNICKZUCK, 

2003, p. 32) 

 

 O jornalismo na internet era, praticamente, uma cópia fiel das reproduções impressas, 

sem a participação mútua na construção do conteúdo.  O formato, embora estivesse sendo 
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distribuído por uma rede computadores, não poderia ser classificado como jornalismo em rede, 

conforme analisa Primo (2011), pois o jornalismo em rede depende de uma abertura a novas 

participações de sujeitos, até então, indiferentes ao processo de formação de notícias.  

Palacios (2003) destaca o fato do jornalismo na web ser um objeto de constante mudança, um 

processo contínuo e com amplo destaque acerca da memória, ou seja, capacidade ilimitada de 

armazenamento de arquivos proporcionada pela internet. Para Levy (1996), a potencialização 

da memória é uma das características principais da virtualidade. 

 A partir do fenômeno do jornalismo na internet, uma palavra distingue um dos 

principais fatores, que se apresenta na mesma ordem da interatividade, a convergência. De 

certa forma, a convergência potencializou a produção jornalística na internet. Barduel e Deuze 

(1999 apud, Mielnickzuck 2003) chamam a atenção para os conceitos: interatividade, 

hipertextualidade, multimidialidade e customização/personalização do conteúdo.  Palácios 

(2003) ressalta as afirmativas dos autores supracitados e acrescenta o conceito de 

multimidialidade e convergência. Já Mielnickzuck (2003), destaca a instantaneidade, pois a 

presença das diversas formas de comunicação em um só meio também contribuiu para a 

expansão do webjornalismo. Texto, imagens, vídeos, áudios e todas as formas de interação 

foram, de certa forma, as saídas das grandes empresas jornalísticas que investiram em seus 

produtos, até então tradicionais, na internet.  

 É possível acessar a versão digital de quase todos os jornais de grande circulação no 

país e no mundo. O que traduz a forte influência da internet sobre os meios de comunicação 

de massa tradicionais. Atualmente, significativa parcela das redes de televisão, atuantes no 

Brasil possuem seu website. Por diversas vezes, os telespectadores são convidados a continuar 

o assunto que foi abordado no programa, em bate-papo pela internet, no site da emissora. 

 A chamada reinvenção ou readequação das formas de comunicação traz um 

pressuposto de que as empresas mais tradicionais do ramo têm procurado trazer cada vez mais 

a junção das formas de comunicação, ou seja, mais interatividade, tanto entre os meios, como 

entre as pessoas. Para Manarino (2000), existem duas maneiras de abordar as influências do 

webjornalismo sobre os veículos de comunicação, seu papel como um transmissor de 

informações e como meio de busca e pesquisas. Um jornal impresso perde sua validade após a 

leitura, ou seja, ele perde a condição de continuidade, pois a informação contida não pode ser 

acessada e atualizada. Os conteúdos na internet têm essa característica, a notícia pode ser 

continuada, seja pelo próprio veículo ou por seus leitores. 
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Durante toda a década de 1990, futurólogos, tecnólogos e magnatas da mídia 

perseguiam o sonho da convergência entre computadores, a internet e a mídia. A 

palavra chave era multimídia e sua materialização era a caixa mágica que se 

materializaria na sala de estar e poderia, a nosso comando, abrir uma janela global 

para infinitas possiblidades de comunicação interativa em formato de vídeo, áudio e 

texto. (CASTELLS, 2001 p. 155)    

 

 As empresas de comunicação levaram certo tempo para reconhecer que o principal 

avaliador dos negócios, seja ele qual for, é o próprio consumidor. Talvez, as primeiras 

experiências com as convergências de mídias deixaram um pouco de lado a imagem dos seus 

principais colaboradores e avaliadores, o público.   

O fracasso destes empreendimentos foi eminente, as dificuldades no acesso, altos 

custos, tanto de produção como aquisição, não alcançaram os objetivos pretendidos 

pelos empresários.  Os experimentos empresariais com convergência de mídia, 

desenvolvidos desde o início da década de 1990, acabaram em fracasso, muitas 

vezes tecnologicamente, e sempre em termos da demanda do consumidor, 

especialmente no que diz respeito aos vídeos por demanda. (CASTELLS, 2001, p. 

155) 

  

 Em abril de 1996, surge o portal de notícias Bol (Brasil online), Lançado pelo grupo 

Abril que, no mesmo ano, se incorpora ao UOL (Universo online) do grupo Folha de São 

Paulo. O surgimento de empresas específicas para a internet causou imediatas reações às 

empresas tradicionais de comunicação. Segundo Herscovitz (2009), os portais bem sucedidos 

do país tendem a pertencer a grandes empresas do ramo impresso ou radiodifusão, como uma 

forma de assegurar a credibilidade e audiência. No entanto, tal fato repetiu práticas antigas 

comuns nas mídias tradicionais, como seleção de importância de determinado fato, pautado 

pelos interesses dos empresários. ―A estrutura empresarial e organizacional teve um impacto 

direto na qualidade do conteúdo dos portais de notícia‖. (2006, p. 3). Herscovitz (2009) 

destaca que o princípio da produção de conteúdos jornalísticos para a internet no Brasil seguiu 

a tendência das formações de conglomerados familiares de grandes empresas de comunicação, 

com uma ―mão amiga‖ da legislação brasileira, que estabelece novos parâmetros de 

investimentos internacionais em telecomunicação no país. No contexto geral, as preocupações 

dos investidores são voltadas para as questões econômicas, em outras palavras, lucro. O 

jornalismo como uma ferramenta de cidadania e serviço público fica em segundo plano. 

A pressão pelo lucro empresarial nos portais de internet levou a um aumento da 

publicidade online e do espaço dedicado a notícias de entretenimentos e boletins, 

seguindo sugestões feitas por estrategistas de marketing. Além disso, o baixo 

rendimento forçou essas organizações a reduzirem seus custos. Os portais têm 
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redações pequenas onde os repórteres trabalham em reportagens frequentemente 

baseadas apenas em fontes oficiais, que são ávidas por fornecer pontos de vista. Em 

adição a isso, uma grande parte do que é publicado vem de agências de notícias e 

das empresas parceiras. (HERSCOVITZ, 2009, p.4) 

 

 A interatividade, palavra de ordem, nas atuais produções para a internet é peça chave 

nos conteúdos jornalísticos na web. O início do processo interativo digital, entre jornalistas e 

leitores, começa a partir da possibilidade de contatos via e-mail entre jornalistas, fontes e 

leitores. Porém, é no webjornalismo que ganhará forma, pois o leitor será parte constituinte do 

processo de formação da notícia. Mielnickzuck (2003), no entanto, afirma que a interatividade 

não pode ser analisada através um único ponto de vista.  ―Adota-se o termo multi-interativo 

para designar o conjunto de processos que envolvem a situação do leitor de um jornal na 

web‖.(p.41).   

Um dos recursos mais simples utilizados para explorar essa característica, e talvez por 

isso muito fácil de ser encontrado, é o emprego do e-mail, permitindo que o leitor 

escreva para a redação do jornal ou entre em contato diretamente com o autor da 

matéria. Também os fóruns de discussão, que permitem a troca de informação entre os 

leitores e que são gerenciados pelo webjornal, estão se tornando mais comuns a cada 

dia. (MIELNICKZUCK, 2003, p. 42) 

  

 O diferencial do jornalismo praticado na internet, há duas décadas, se dá no fato da 

administração de boa parte dos conteúdos e espaços para participações estarem restritos aos 

detentores dos veículos de comunicação, que em contrapartida, também eram dominadores 

absolutos das produções jornalísticas na internet. Nos últimos 20 anos muita coisa mudou, em 

relação às produções, nos processos interativos e na visão de público, por parte das empresas 

jornalísticas. Os comentários dos leitores não se restringem mais aos espaços reservados nos 

sites e nos fóruns administrados pelos portais.  O jornalismo online mudou. Com o passar dos 

anos, surgiram novas ferramentas e novas possibilidades, dentre elas os blogs. O termo blog 

ou weblog é apresentado por Mendes (2007), através da concepção de um internauta, em 1997, 

com junção dos termos web (rede) e log (diário de bordo) e, em 2006, quase dez anos depois, 

a chamada blogosfera já possuía 57 milhões de usuários. De acordo com Mendes (2007), os 

blogs foram fundamentais para a difusão do chamado jornalismo-cidadão.  

 

 

 O jornalismo transcendeu as barreiras das redações e teve como porta a internet, se 
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aproximou da sociedade e foi feito por pessoas que, até então, jamais tiveram contato ou 

oportunidade de produzirem conteúdos jornalísticos. Obviamente, ao observar o sucesso da 

blogosfera, os conglomerados de comunicação também invadem os espaços e investem 

pesado, ao transportar importantes nomes do jornalismo tradicional para a produção de blogs, 

com um caráter mais corporativo. No entanto, conforme define Escobar (2006), os blogs 

chegam para oferecer algo mais além do tradicional, ou seja, mais contato e interatividade 

entre jornalistas e leitores. 

O que os blogs vêm oferecer é a possibilidade de troca entre tais profissionais e seu 

público. Troca de opiniões, quando o colunista dialoga diretamente com seus 

leitores. Troca de papel, quando permite que os leitores, ainda que em posição 

secundária, ocupem o lugar de fala antes destinado apenas a ele próprio, jornalista. 

(ESCOBAR, 2006, p.11) 

  

 Espaços para os comentários, surgimento dos blogs, as redes sociais online. O 

jornalismo online ou em rede está em constante mudança, ligadas diretamente ao surgimento 

de novas tecnologias e plataformas na internet. O webjornalismo não é um meio ―frio‖ de 

estudo, mas uma estrutura em movimento que, cada vez mais, se aproxima da produção aberta 

de conteúdos e do interlocutor.   
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2. O surgimento das Redes Sociais na internet 

 

 Redes Sociais na internet, segundo Recuero (2009), são as representações de 

indivíduos e suas conexões. No geral, essas representações são individualizadas e 

personalizadas. Estes perfis podem estar constituídos em sites de relacionamentos, weblogs e 

nas mais variadas estruturas de sites presentes na web. Outro ponto destacado por Recuero 

(2009) é que os sites que comportam as redes sociais em si não podem ser caracterizados 

como rede social, pois são as conexões que formam as estruturas que criarão as redes sociais 

na internet. O site no qual se hospeda a rede social é o mecanismo utilizado pelos usuários. 

Em contrapartida, um único site pode dar origem a várias redes sociais online. No âmbito 

geral, Marteleto (2001) definiu que rede social seria o conjunto de indivíduos autônomos 

unindo ideias e conceito em torno de interesses compartilhados. A autora afirma que o 

conceito de rede é tão antigo quanto a história da humanidade, mas nas últimas décadas é que 

este conceito tem sido observado como um dos mais importantes mecanismos organizacionais 

na sociedade. No que se refere à internet, o termo rede social pode ser entendido sob vários 

aspectos, como por exemplo, uma cadeia variada de trocas de e-mails e conteúdos em 

determinado grupo; pode ser considerado, um blog colaborativo onde há abertura para 

comentários e interferência dos leitores. No entanto, neste estudo daremos o foco ao 

movimento provocado pelas mídias de redes sociais, em especial ao Facebook e às mediações 

nas produções e influência nas produções jornalísticas e de conteúdos informativos. 

Essas conexões, na mediação da Internet, podem ser de tipos variados, construídas 

pelos atores através da interação, mas mantidas pelos sistemas online. Por conta 

disso, essas redes são estruturas diferenciadas. Ora, é apenas por conta desta 

mediação específica que é possível a um ator ter, por exemplo, centenas ou, até 

mesmo, milhares de conexões, que são mantidas apenas com o auxílio das 

ferramentas técnicas. Assim, redes sociais na Internet podem ser muito maiores e 

mais amplas que as redes offline, com um potencial de informação que está presente 

nessas conexões.(RECUERO, 2009, p.3) 

 

 De acordo com a enciclopédia livre Wikipédia, Rede Social é uma estrutura social 

composta por pessoas ou organizações, conectadas por um ou vários tipos de relações, que 

compartilham valores e objetivos, em sua maioria, comuns. Uma das fundamentais 

características na definição das redes sociais na internet (ou mídias sociais) é a sua abertura e 

relacionamentos não hierárquicos entre os participantes. A sua conexão fundamental se dá 

através da identidade, que pode ser seu registro oficial ou, meramente, o registro social de 
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cada indivíduo, ou seja, sua identidade construída no ambiente virtual. Dentre as 

características fundamentais das redes online, mesmo sob o ponto de vista de abertura, há 

também o seu direcionamento, seja para o âmbito profissional ou entretenimento, mas, de 

maneira geral, em determinados momentos as redes se ―entrelaçam‖ como verdadeiras teias 

de informações.  

 O Facebook é o maior site de rede social digital em funcionamento. Lançado em 4 de 

fevereiro de 2004, o site  foi fundado por Mark Zuckerberg e por seus colegas de quarto, na 

Universidade de Harvard,  Eduardo Saverin, Dustin Moskovitz e Chris Hughes. A criação do 

site foi inicialmente limitada pelos fundadores aos estudantes da universidade, mas foi 

expandida para outras instituições na área de Boston, da Ivy League e da Universidade de 

Stanford. O site gradualmente adicionou suporte para alunos em várias outras universidades 

antes de abrir para estudantes do ensino médio e, eventualmente, para qualquer pessoa com 13 

anos ou mais. Em 27 de janeiro de 2016, o Facebook atingiu a marca de 1,59 bilhões de 

usuários ativos, sendo por isso o maior site de rede social em todo o mundo. 

Twitter – Lançado em em 15 de julho de 2006, o Twitter funciona como uma espécie de 

microblog, que permite aos internautas enviar e receber atualizações por meio de 140 

caracteres. O site também permite o compartilhamento de fotos e links de vídeos.  

Orkut – Criado em janeiro de 2004, o Orkut foi o primeiro site de rede social de sucesso no 

Brasil. O nome é originário do seu criador, o engenheiro Orkut Büyükkökten, e era filiado ao 

Google. O site teve como alvo no início, a população dos Estados Unidos. No entanto, sua 

popularização foi maior no Brasil, com cerca de 30 milhões de usuários. Em 30 de setembro 

de 2014 a Google encerrou suas atividades, ficando disponível para consulta apenas as 

postagens das Comunidades Virtuais.  

Instagram - Lançado em 2010  pelo brasileiro Mike Krieger e pelo estadunidense Kevin 

Systrom, o Instagram surge inicialmente como aplicativo para os smartphones da Apple, para 

o compartilhamento de fotos e pequenos vídeos. O usuário pode compartilhar suas com seus 

seguidores, o qual pode curtir, comentar e marcar amigos que usam o aplicativo.Com o 

sucesso, em 2012 passa a funcionar no sistema Android da Google e, em 2013, o aplicativo é 

lançado para o Windows phone. Além do aplicativo é possível, para os usuários, acessar o 

Instagram também através do site. A empresa foi adquirida pelo Facebook, em 2012, pelo 

valor de 1 bilhão de dólares. Em setembro de 2015 a mídia social atingiu a marca de 400 

milhões de usuários.  
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 Atualmente, esses são os  principais sites de redes sociais no país, no entanto, existem 

outros de cunho mais de entretenimento e profissionais como o Linkedin, além de tantas 

outras existentes na internet, porém as citadas com mais destaque acima são os mais utilizados 

por empresas jornalísticas e também são fontes de informações muito procuradas pelos 

internautas. O sucesso desses sites de rede social, onde há entretenimento, compartilhamento 

de conteúdos e publicação de notícias instaurou pela rede uma nova forma divulgação de 

informações e o surgimento de novos produtores, pessoas, até então, desconhecidas da 

população em geral e também, não pertencentes a nenhuma organização jornalística, mas com 

grandes repercussões na internet.   

 Heller aponta para a questão da formação dos grupos na sociedade, onde os indivíduos 

amadurecem suas cotidianidades, ou seja, seus estilos de vida social, seus pensamentos e 

ações. É possível assimilar tais ações ao surgimento das redes sociais virtuais, pois há, desde 

suas criações, a propagação de grupos e comunidades virtuais e suas continuidades, ou seja, a 

concepção de suas ideias ampliadas através rede.  

O homem aprende no grupo os elementos da cotidianidade (por exemplo, que deve 

levantar e agir por sua conta; ou o modo de cumprimentar, ou ainda como 

comportar-se em determinadas situações, etc.); mas não ingressa nas fileiras dos 

adultos, nem as normas assimiladas ganham ‗valor‘, a não ser quando essas 

comunicam realmente ao indivíduo os valores das integrações maiores, quando o 

indivíduo – saindo do grupo (por exemplo, da família) – é capaz de se manter 

autonomamente no mundo das integrações maiores, de orientar-se em situações que 

já não possuem a dimensão do grupo humano comunitário, de mover-se no ambiente 

da sociedade em geral e, além disso, de mover por sua vez esse mesmo ambiente 

(HELLER, 1992 p.19). 

 

 A internet é uma ferramenta global que amplia os horizontes da sociedade, em relação 

a contatos com outras pessoas e culturas distintas. No entanto, de forma significativa, uma 

grande parcela de internautas tende a buscar conteúdos já, preestabelecidos pelo seu cotidiano. 

Obviamente, há também a possibilidade de encontrar novas ideologias, assim como na vida 

cotidiana em si, ou seja, o cotidiano é pautado pelas relações sociais. Uma variada gama de 

leitores dos portais de notícias que são os objetos de pesquisa deste estudo tendem a difundir 

conteúdos para um determinado grupo, ou seja, há em ambas as partes a tentativa de 

hegemonizar o conceito de verdade nas publicações jornalísticas. Dentro deste aspecto, em 

quem o leitor deve acreditar? Qual linha deve seguir? A notícia pode ser apresentada por 

diversos pontos de vista. No entanto, qual ponto de vista seguir? 

 Durante a repercussão da abertura do processo de impeachment da presidente do 
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Brasil, Dilma Roussef, protocolado em dois de dezembro de 2015, quase todos os veículos de 

comunicação do país transmitiram a notícia e abordaram as repercussões do fato à sociedade 

brasileira. Houve breaking news em algumas emissoras de rádio e televisão. O acontecimento 

foi amplamente explorado pela imprensa nacional. No entanto, o Facebook, protagonizou as 

mais variadas manifestações sobre o fato. De um lado, os internautas que vibravam e 

comemoravam a abertura do processo, feito pelo presidente da Câmara dos Deputados, 

Eduardo Cunha, e do outro internautas que classificavam o episódio como uma tentativa de 

golpe.  

 Antes de aprofundarmos a análise do caso em si, vale ressaltar que, diferente de 

décadas anteriores, onde ocorreram situações semelhantes na política nacional, a repercussão 

dos acontecimentos era tratada apenas pelas mídias tradicionais, onde os âncoras e analistas 

políticos teciam suas opiniões, com o intuito de apresentar à sociedade suas análise ditas 

imparciais. O fenômeno presenciado no facebook, no entanto, trouxe a luz novas discussões e 

debates acerca do posicionamento de determinado político ou veículo de comunicação. As 

fanpages viraram espaço acalorados de discussões políticas e ideais partidários.  Primo (2011) 

destaca que o jornalismo praticado em 1992, por exemplo, quando ocorreu o impeachment do 

presidente Fernando Collor de Melo, trazia a característica de produção das fábricas, onde o 

produto final e as rotinas produtivas seguiam os padrões pré-determinados pelos interesses de 

quem detinha o poder sobre as empresas de comunicação.   

O veículo jornalístico, embalado como mercadoria, precisa atingir o maior público 

possível para maximizar a razão retorno/investimento. A padronização desenvolvida 

para esses fins (one-size-fits-all) — que resulta hoje em notícias iguais nos 

diferentes veículos, tanto na seleção quanto em seu tratamento —, acabou 

transformando o jornalismo dos grandes grupos midiáticos em uma commodity. 

(PRIMO, 2011, p. 131) 

 

 É notável que o surgimento das redes sociais online fomentaram a participação da 

população em determinados temas e para divulgação de conteúdos.  Não só a mídia social, 

mas a internet em si, seu uso doméstico, desde o início, sempre estimulou a participação da 

sociedade. O barateamento e a facilidade de produção também contribuíram para avanços e 

descentralizações das produções de notícias. Na sociedade em rede, segundo Castells (1999), 

é quase impossível que informação não se torne um produto do processo produtivo, pois, as 

escalas globais tendem a definir o foco dos principais acontecimentos. A questão global 

influencia na produção de notícias, pois os meios de comunicação de massa tendem a seguir 
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um padrão semelhante de conteúdos informativos em escala. A grande mídia, é possível 

afirmar, desde seu surgimento, tende a buscar oferecer quais fatos serão mais importantes e 

mais relevantes para a população, seja no aspecto local ou global. A forma de repercutir um 

fato sempre esteve presente na história da humanidade, passando pelos primeiros impressos, 

até o compartilhamento de informações por meio da internet e nas mídias sociais. A diferença 

na era das mídias sociais se dá sob um aspecto que difere das épocas onde havia o controle 

hegemônico das produções jornalísticas. O diferencial é a possibilidade de reação, replicação, 

comentários sobre os fatos e a possibilidade de produção de conteúdo informativo alternativo.  

Os processos interativos estão presentes como ferramentas à disposição dos internautas. Os 

meios de comunicação de massa também migraram para as plataformas sociais online, com o 

intuito de manter suas hegemonias nas produções de conteúdos e acompanhar os leitores nas 

mais diversas situações do cotidiano. A migração dos jornais e os demais tradicionais veículos 

de comunicação para as plataformas virtuais, no entanto, produz uma série de mudanças na 

recepção das notícias. Em um passado não muito distante, há uns 15 anos, a popularidade de 

um jornal era medida pelo número de vendas em banca e a sua carteira de assinantes. Com a 

popularidade da internet e explosão das redes sociais online, além das vendas e assinaturas, o 

número de acesso e permanência de internautas nos portais dos veículos de comunicação 

soma parcela de significativa importância ou até de mais relevância em determinados casos.  

 Com novas formas de acesso houve mudança no perfil da produção de conteúdos. Isso  

também soma significativa mudança parcela no perfil das empresas e no leitor. Atualmente, se 

discute a relevância e o que de fato seria a notícia dentro de um novo perfil de empresas e 

leitores.  Ao utilizar o Facebook como ferramenta alternativa para difundir seus conteúdos 

além dos tradicionais, os veículos passam a contar com a participação massiva dos leitores 

para este propósito. Os compartilhamentos, as curtidas
2
 e os comentários são os mecanismos 

de medição da audiência/repercussão da publicação.  O s comentários, em especial, podem 

servir de medição do conteúdo publicado e, em alguns casos, podem refletir diretamente no 

veículo que publicou o conteúdo e servir de mecanismo de dosagem. O compartilhamento em 

si também pode vir acompanhado de alguma análise por parte do leitor.   

 Primo (2011) afirma que o jornalismo passa a fazer parte do contexto de cibercultura, 

a partir do momento em que a prática jornalística passa a envolver um número maior de 

                                                           

2 O botão curtir do Facebook foi lançado em 2009. Significa que o internauta aprova o conteúdo  
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produtores e distribuidores de notícias e informações. De certo forma, a prática jornalística 

sempre dependeu da participação do interlocutor. No entanto, as novas ferramentas 

transformam o interlocutor capaz de produzir conteúdos informativos.  Primo também aborda 

o fato de jornalismo em rede não poder ser classificado diretamente como jornalismo digital, 

pois as ações jornalísticas em rede podem ser assim classificadas devido ao aumento da 

participação cívica e a ampliação dos canais de participação social. Assim como Marteleto 

(2002), que destaca que rede social é um grupo de pessoas com interesses em comum, a 

sociedade em rede também pode ser definida da mesma forma. O jornalismo em rede também 

se encaixa no contexto a partir da ampliação e participação de mais atores sociais no convívio 

direto com a produção jornalística ou como produtores de notícias. 

 

2.1 – As fanpages e o aumento da participação social no webjornalismo  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1  - Fanpange do jornal Folha de São Paulo. Publicação de 28 de maio de 2014 

  

 No dia 28 de maio de 2014, um acidente automobilístico em Manaus, capital 
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amazonense, chamou a atenção da mídia nacional. Uma colisão envolvendo um micro-ônibus 

e outro veículo resultou na morte de 15 pessoas e outros feridos em estado grave. 

Rapidamente, os mais tradicionais portais de notícia do país noticiaram o fato, por meio da 

ferramenta fanpage do Facebook. O jornal Folha de São de Paulo, um dos primeiros jornais 

da região sudeste a noticiar o fato, entrou com a chamada para o acidente no Facebook, 

trazendo a foto de uma vítima fatal entre as ferragens do ônibus. Logo após a postagem, um 

expressivo número de internautas criticou a exposição feita pelo jornal. Muitos classificaram a 

exposição como falta de humanidade. Outros apontaram para o sensacionalismo. Para a 

surpresa dos leitores, o jornal retirou a imagem e fez um pedido de desculpas para quem se 

incomodou com a postagem. 

 A retratação por parte do jornal Folha de São Paulo nos remete à questão do aumento 

da participação da sociedade na difusão de notícias na internet. De certa forma, a sociedade 

sempre participou das produções jornalísticas, servindo como personagens das reportagens. 

Porém, tal participação passava longe das discussões sobre ética ou, simplesmente, algo que 

lhes incomodasse. A carta do leitor é um expediente interativo que percorreu séculos, mas 

nada que se aproxime da instantaneidade que o Facebook, como ferramenta de trocas sociais, 

possibilita para resposta aos fatos noticiados, facilitando e estimulando não só a interação 

entre pessoas, mas também a interação entre pessoas e veículos de comunicação de massa. 

Thompson (2012) destaca que o desenvolvimento dos meios de comunicação cria novas 

formas de ação e de interação e novos tipos de relações sociais, formas estas que diferem das 

que, até então, se constituíram como tradicionais na história humana. ―Com o 

desenvolvimento dos meios de comunicação, a interação se dissocia do ambiente físico, de tal 

maneira que os indivíduos podem interagir uns com os outros ainda que não partilhem do 

mesmo ambiente espaço temporal‖. (p.77) .  

 De certa forma, podemos ver emergir, através das fanpage, possibilidades 

democráticas para a comunicação. Nos tempos onde imperavam apenas os modelos 

tradicionais como jornal, rádio e TV, ainda que um leitor se incomodasse com a publicação e 

encaminhasse cartas ou ligações para o jornal, haveria uma chance muito remota de alguma 

retratação por parte dos responsáveis pela publicação. Vale ressaltar que, com o Facebook, 

também há mais facilidade de expressão, ou seja, ainda que o veículo ignore o post, talvez os 

seguidores não. Sendo possível estabelecer um debate entre os internautas da sua própria rede. 

 Dentre as ferramentas mais importantes do webjornalismo está a interatividade, e as 
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fanpages assimilam isso muito bem. Esta unidade da internet é o que aproxima o público 

consumidor de notícias dos profissionais de comunicação e dos meios de comunicação de 

massa. No jornalismo na internet é possível notar a alternância e cooperação entre os públicos 

produtores e consumidores de notícia. Notícia é algo que se constrói de maneira mútua. Já 

dizia Bakhtin: 

 A obra, assim como a réplica do diálogo, visa à resposta do outro (dos outros), uma 

compreensão responsiva ativa, e para tanto adota todas as espécies de formas: busca 

exercer uma influência didática sobre o leitor convencê-lo, suscitar sua apreciação 

crítica, influir sobre êmulos e continuadores, etc. (BAKHTIN, 1997, p. 298) 

 Um enunciado é um elo na cadeia da comunicação verbal de uma dada esfera. As 

fronteiras desse enunciado determinam-se pela alternância dos sujeitos falantes. Os 

enunciados não são indiferentes uns aos outros nem são autosuficientes, conhecem-

se uns aos outros, refletem-se mutuamente. São precisamente esses reflexos 

recíprocos que lhes determinam o caráter. O enunciado está repleto dos ecos e 

lembranças de outros enunciados, aos quais está vinculado no interior de uma esfera 

comum da comunicação verbal. O enunciado deve ser considerado acima de tudo 

como uma resposta a enunciados anteriores dentro de uma dada esfera. (BAKHTIN, 

1997, p. 317) 

  

 Da mesma maneira que a obra, citada pelo autor, a notícia é produzida para causar 

certo tipo de reação aos leitores. O mesmo pode ser atribuído ao jornalismo de um modo geral. 

O diferencial do jornalismo na internet é a capacidade de percepção da resposta em um curto 

período de tempo ou até mesmo, em tempo real. A possibilidade de fazer do leitor coautor da 

notícia estabelece um novo elo entre jornalistas e leitores.  

[...] as tecnologias digitais têm servido como motivador para uma maior 

interferência popular no processo noticioso. Tal processo tem como fator inicial a 

ampliação das formas de acesso à Internet: a queda progressiva do custo de 

computadores e de conexão; a multiplicação de serviços e pontos de acesso gratuito 

(como em telecentros, ONGs e outras instituições comunitárias), cibercafés e pontos 

de conexão sem fio (Wi-Fi). Além disso, blogs (incluindo fotologs e moblogs), 

wikis e as tecnologias que simplificam a publicação e cooperação na rede favorecem 

a integração de qualquer interagente no processo de redação, circulação e debate de 

notícias. (TRÄSEL; PRIMO, 2006, p. 4) 

 

As redes sociais têm se destacado, de certa forma, como uma maneira de fugir do 

lugar comum. Os veículos tradicionais de comunicação, onde, quase sempre, havia pouco 

acesso e interatividade mínima. Os tradicionais meios de comunicação não possibilitavam 

uma ampla participação direta do público na produção das notícias. Por mais que houvesse 

participação por e-mails, cartas e telefonemas havia o problema do espaço para publicações e 

armazenamento das informações que chegavam às redações. Por mais que haja um filtro no 
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suporte digital, a discussão sobre o conteúdo é possível através de portais alternativos, ou seja, 

vão além das fanpages. A capacidade de armazenamento virtual também possibilita um maior 

acervo e facilidades de acesso. Embora os primeiros estudos sobre o ciberespaço dessem mais 

atenção à questão da globalização, o afastamento entre indivíduos e a possibilidade do contato 

à distância, é possível notar o aumento da participação popular, organização de grupos que 

resultaram em ações pelo mundo, que começaram através de mobilizações via Facebook, 

como a Primavera Árabe, Movimento revolucionário no Egito, e manifestações no Brasil, em 

2013, contra o excesso de gastos de recursos públicos para a Copa do Mundo de Futebol de 

2014. 

A produção e circulação de notícias desvinculada de grandes empresas de 

comunicação e da imprensa oficial, praticada até mesmo por pessoas sem formação 

em jornalismo, tem também um sentido político, sendo com frequência um 

instrumento de resistência e ativismo. Os sites de jornalismo participativo 

OhmyNews e Centro de Mídia Independente (CMI) têm justamente esse caráter em 

sua gênese. (TRÄSEL E PRIMO, 2006, p. 5) 

 

Castells (2001), contudo, já apontava para possíveis equívocos nas pesquisas e estudos 

apresentados sobre o jornalismo online e participativo. A elaboração e apresentação de dados 

pouco aprofundados, carregados de estereótipos e limitações seriam os principais problemas. 

De todo modo, as fanpages e a massificação da participação social no facebook surgem no 

momento de questionamentos sobre a hegemonia das grandes empresas de comunicação de 

massa. E a ferramenta de comunicação vai além da abertura e coparticipação no fazer 

jornalístico. Da mesma forma que novas maneiras de trabalho desarticulam os meios 

tradicionais, a comunicação com sua abertura à participação popular também desarticula o 

tradicional. Ou seja, a maneira tradicional de apuração e produção jornalística vem sofrendo a 

influência desta abertura midiática aos, até então, apenas consumidores de notícias. Hoje, o 

interlocutor tem voz e perfil público, construído a partir da rede social.  

Para além das demais formas de interatividade na internet, é possível afirmar que as 

participações sociais por meio das fanpages são o princípio da abertura e a possibilidade de 

democratização da comunicação? Talvez ainda seja um pouco cedo para tal resposta. No 

entanto, é perceptível que este fenômeno tem provocado e aumentado os debates sobre a 

hegemonia da grande mídia. Briggs e Burke (2004) apontam que as mudanças, seja de 

comportamento ou tecnológica, são características da comunicação midiática. ―A mídia 

precisa ser vista como um sistema, um sistema em contínua mudança, no qual elementos 

diversos desempenham papéis de maior ou menor destaque‖ (p. 17). Partindo deste ponto de 
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vista, é possível entender que a interatividade não é algo exclusivo da internet. A presença de 

palavras em uma folha expressa uma interação entre objeto e escrita, escrito e palavras, leitor 

e escrita, algo que, para os autores está presente há muito mais tempo do que se imagina. Mas 

a internet representa uma nova fase desse antigo processo. 

 

2.2  Facebook como espaço de trocas sociais 

Na edição de 5 de novembro de 2014, o jornal carioca Extra destacou, em sua editoria 

policial, o fato dos moradores do Complexo de Favelas da Maré, no Rio de Janeiro, 

idealizarem e utilizarem diariamente uma fanpage no Facebook intitulada Maré Vive, para se 

manterem informados sobre tiroteios. Em um passado não muito distante os constantes 

tiroteios seriam, provavelmente, o único destaque da página do diário carioca. A relação entre 

leitor e meios de comunicação tem se diferenciado a partir do momento em que o consumidor 

de notícias também passa a dispor de recursos para se tornar um difusor de informações, o que 

reforça a tese de Thompson (2012) sobre a sociedade e a modificação nas relações com os 

outros e com os meios tradicionais de comunicação. Mais um aspecto que chama a atenção é 

o fato do jornal estar pautado pela mídia alternativa.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Jornal Extra do Rio de Janeiro – Publicação impressa 5 de novembro 2014 

 

 A Fanpage criada por moradores possui um valor notícia para o jornal maior do que o 

fato de uma comunidade estar sob tiroteios constantes. Nota-se aí uma mudança de postura 

por parte dos veículos tradicionais de comunicação. Mendes (2012) vai chamar a atenção para 
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essa mudança de postura no processo jornalístico a partir do aumento da participação dos 

leitores, seja no sentido opinativo, seja  como difusor de informações. ―Os veículos tentam se 

adaptar num quadro de mudança no ciclo de produção da notícia e no perfil do público‖ 

(MENDES, 2012, p. 17). 

 

No exemplo da Maré Vive, podemos observar que a população tem utilizado novos 

meios de se manter informada. Esses meios não são os de décadas atrás. Thompson (2012) 

também chama a atenção sobre o acesso ao desenvolvimento tecnológico pela sociedade e o 

rompimento com o tradicional. Como vimos, a facilidade de acesso, seja por celular, tablet e 

computadores tem traçado novos rumos para os veículos de comunicação e para quem busca a 

informação. Com os novos mecanismos de acesso e também novas e variadas formas de 

emissão de notícias, o leitor busca, primeiramente, pelos meios alternativos, como Facebook, 

Twitter e portais de notícias. 

O fato de possuírem um canal alternativo de comunicação se tornou tão inusitado para 

o jornal Extra como os acontecimentos da comunidade em si. Para os moradores da Maré, que 

não dependem mais de aguardar a veiculação da informação através das rádios, jornais e TV, 

atualmente, o próprio morador informa e se mantém informado de forma independente, ou 

seja, no compartilhamento de informações na própria comunidade através da página no 

Facebook que, como no caso reportado, serve de pauta para os veículos tradicionais. 

Mendes (2012) traz uma análise do comportamento dos veículos tradicionais de 

comunicação diante do constante desenvolvimento da internet e suas interfaces alternativas de 

produção de conteúdo e interatividade com os leitores. Mendes questiona qual a posição dos 

meios tradicionais diante do avanço tecnológico e faz um acompanhamento no portal do 

jornal O Globo, analisando o comportamento e posição dos internautas, na parte dos 

comentários, e a postura do periódico diante das reações dos leitores. Para Mendes (2012), o 

papel do leitor vai muito além da passividade que até então permeou a realidades das redações, 

onde o leitor estava presente apenas como personagem ou alvo dos projetos. 

A chegada da internet alterou de modo significativo a natureza da comunicação entre 

mídia e leitores, ao permitir uma comunicação de ―muitos para muitos‖ em vez da 

estabelecida de uns para muitos, como resume Lévy (1996). Numa seção de carta dos 

leitores, por exemplo, apenas alguns leitores selecionados, com opiniões selecionadas 

e editadas, têm suas ideias disseminadas ao conjunto dos leitores de um veículo. 

(MENDES, 2012, p, 54) 
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Porém, a participação constante e massiva mediante o uso das ferramentas 

proporcionadas a partir da internet dá mais voz a outros atores, que antes mesmo dos estudos 

de mídia, já se questionava a ação do interlocutor/receptor e sua reação diante dos discursos e 

informações proferidas. Para Bakhtin (1997), ao receber algum tipo de informação ou 

discurso, o ouvinte reage de alguma maneira, que pode ser discordante ou concordante. De 

certa forma, haverá alguma reação e uma resposta . ―De fato, o ouvinte que recebe e 

compreende a significação (linguística) de um discurso adota simultaneamente, para este 

discurso, uma atitude responsiva ativa: ele concorda ou discorda (total ou parcialmente), 

completa, adapta, apronta-se para executar, etc‖. (p. 290) 

De certo modo, é possível observar que a reação descrita por Bakhtin se mantém 

presente de forma clara nas participações dos internautas, seja no espaço reservado para o 

comentário, seja nos espaços alternativos. A reação ao conteúdo postado pode se caracterizar 

como a materialização do conceito dialógico proposto por Bakhtin, com o acréscimo da 

potencialização e da comodidade propiciadas pela internet. Em contrapartida, Castells (2001), 

não acredita que as revoluções e os avanços tecnológicos por si só podem alterar as relações 

na sociedade e sim que exista uma relação interativa entre sociedade e tecnologia. 

É claro que a tecnologia não determina a sociedade. Nem a sociedade escreve o 

curso da transformação tecnológica, uma vez que muitos fatores, inclusive 

criatividade e iniciativa empreendedora, intervêm no processo de descoberta 

científica, inovação tecnológica e aplicações sociais, de forma que o resultado final 

dependente de um complexo padrão interativo. (CASTELLS, 2001, p. 43) 

 

Os estudos relacionados a mudanças ocasionadas a partir da internet têm dado  foco e 

importância à relação direta entre sociedade e tecnologia. A internet, sem dúvida, provocou 

mudanças nas redações jornalísticas e isso implicou em mudanças na postura  dos veículos de 

comunicação. A interatividade, atualmente, é a palavra de ordem em boa parte das empresas, 

que têm tentado construir uma imagem de cooperação com os  internautas. Quando um jornal 

de grande circulação do Rio de Janeiro destaca o caminho de informações buscado pelos 

moradores da comunidade, ele tenta demonstrar uma boa relação entre as mídias (impressa e 

digital) e conquistar a simpatia dos moradores da localidade, ou seja, a boa relação entre 

mídia e leitores. Neste sentido, o Facebook  destaca-se não só como espaço de interação 

social, ou seja, entre os  moradores da Maré e demais internautas que buscam informações 

sobre a comunidade,  mas também como espaço de publicação da opinião dos moradores e 

fonte para a mídia.  O que a maioria das empresas se deu conta é que não é possível remar 
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contra  essa  ―maré de novidades‖ proporcionadas pela internet e, em especial, o fenômeno 

das  mídias sociais. Atualmente, uma grande parcela das grandes empresas, tanto jornalísticas 

quanto de outros segmentos, possuem seu perfil no  Facebook, Twitter e tantos outros espaços 

de interatividade e participação do público. A reação do interlocutor é um dos objetivos do 

enunciado, portanto, quando se cria um perfil empresarial em uma mídia social, se tem o 

objetivo de acompanhar as reações e  opiniões dos seus consumidores/leitores, pois a opinião 

e reação do mesmo é de suma  importância para a definição do caminho a seguir diante das 

diretrizes pré-determinadas  pelas empresas.  

A mudança no jornalismo provocada pela internet e pelas mídias sociais também   

modificou a própria noção de notícia. O leitor passou a buscar por outras fontes e entender 

que a notícia vai além do que está sendo veiculado pelos tradicionais veículos de 

comunicação. Atualmente, qualquer pessoa que tenha acesso às ferramentas básicas da 

internet possui essa possibilidade de acessar notícias ou noticiar. Primo (2011), ao analisar as 

mudanças  no jornalismo, ocorridas a partir das redes sociais online, afirma que as práticas 

jornalísticas da  atualidade contam com um número bem maior de produtores e distribuidores 

de  informações. No entanto, o autor ressalta que uma grande parcela desses produtores não 

faz parte das organizações jornalísticas. 

A maior horizontalização presente no jornalismo em rede mudou a face do processo 

de produção de notícias, tipicamente verticalizado. Para Heinrich (2011), os veículos 

noticiosos tradicionais perderam o controle total sobre o conteúdo, sendo hoje 

apenas mais uma voz entre tantas no jornalismo em rede.  (PRIMO, 2011, p. 133) 

 

Uma das grandes novidades relacionada a estes meios alternativos é a possibilidade de 

poder observar a reação dos internautas às publicações. As fanpages dos jornais de grande 

circulação no país estão sempre repletas de comentários, positivos ou negativos. Na 

publicação da capa do jornal Extra, no dia 14 de novembro de 2015, um vasto número de 

internautas criticou a charge que compara uma ação da Polícia Militar do Rio de Janeiro, que 

resultou na morte de uma jovem, com atentados terroristas contra o jornal  Charlie Hebdo, na 

França. A reação imediata é uma das peculiaridades e possibilidades do webjornalismo. 

Para além das críticas preconceituosas ou defesas essencialistas, a interdependência 

entre todas essas fontes de informação, entre gatekeeping e gatewatching, entre hubs e 

intermediários comuns contribui para a complexificação de todo o processo noticioso. 

E é sempre mais saudável e democrático para qualquer comunidade mais informação 

do que seu controle centralizado. (PRIMO, 2011, p.136) 

 

A possibilidade de críticas, questionamentos e divulgação de conteúdo, disponível a 
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todos que possuem acesso à internet, possibilita uma gama muito maior de pontos de vistas e 

amplia o debate sobre a centralização dos meios de comunicação. Certamente, embora haja 

divergência em determinados pontos de vista entre Thompson (2012) e Castells (2001), sobre 

a modificação ou não da sociedade a partir dos  desenvolvimentos tecnológicos, determinadas 

situações só se tornaram possíveis através  da tecnologia. As ações humanas são influenciadas 

pelo cotidiano no qual o homem está inserido, que envolve todos os aspectos dessa 

cotidianidade.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Fanpage do jornal Extra: Publicado 14 de novembro de 2015 

 

 As ações humanas também devem ser observadas por meio das caracterizações de 

grande parte da sociedade diante de determinadas situações, ou seja, a representação  humana 

costuma estar presente nos diversos momentos do cotidiano social. Goffman (1985), mesmo 

antes da existência da internet, já chamava atenção para a representação dos indivíduos e para 

a teatralidade nas ações humanas. É o que se deve levar em conta quando se levanta uma 

análise sobre a postura e o comportamento dos internautas diante das publicações. 

A expressividade do indivíduo (e, portanto, sua capacidade de dar impressão) parece 
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envolver duas espécies radicalmente diferentes de atividades significativas: a 

expressão que ele transmite e a expressão que emite. A primeira abrange os símbolos 

verbais, ou seus substitutos, que ele usa propositadamente e tão-só para veicular a 

informação que ele e os outros sabem estar ligada a esses símbolos. Esta é a 

comunicação no sentido tradicional e escrito. A segunda inclui uma ampla gama de 

ações que os outros podem considerar sintomáticas do ator, deduzindo-se que a ação 

foi levada a efeito por outras razões diferentes da informação assim transmitida. 

(GOFFMAN, 1985  p.12) 

 

É fato que as transformações no jornalismo a partir das intervenções dos internautas 

por meio de comentários, blogs etc. fomentaram uma série de mudanças de postura nas 

empresas jornalísticas. No entanto, grande parte da mídia, mesmo a digital, ainda é dominada 

pelas grandes empresas de comunicação. Ainda assim, a variedade de informações e trocas 

provocou mudanças e descentralizou a divulgação de informações, conforme apontou Primo 

(2011), o que é, de certa forma, de extrema importância para o fortalecimento da democracia 

e da liberdade de expressão.  

 

2.3  Mídias sociais e o fortalecimento do jornalismo participativo  

De acordo com Trasël (2006), o jornalismo participativo não compete com o modelo 

tradicional e sim o complementa, aumentando a possibilidade de atingir, ao mesmo tempo, 

um maior número de pessoas através da informação veiculada. A  própria leitura das notícias 

no webjornalismo já traz em si um caráter interativo. Em boa parte das publicações, existe a 

presença dos  hiperlinks, ou seja, uma linha de sustentação ao conteúdo explícito.  

   No Brasil, os investimentos em mídia dos anos de 1990 traziam à pauta a questão da  

exclusividade de acesso, apenas para seus assinantes e compradores. Ao mesmo tempo em 

que havia uma expansão das mídias, acontecia um retrocesso propagado pelas grandes 

empresas de comunicação no Brasil, já que a partir do novo modelo que estava sendo 

implementado, haveria uma espécie de restrição, ou seja, apenas os assinantes dos serviços 

poderiam ter acesso à chamada multimídia. Quando se restringe o mercado, a expansão fica 

sob dificuldade, pois o objetivo de atingir a massa se torna restrito.   

Para Trasël (2006) toda vez que alternativas de comunicação surgem é porque, de 

alguma forma, há uma espécie insatisfação por parte dos seus consumidores, ou seja, é como 

se existisse uma busca constante de aprimoramento humano no processo de comunicação. De 

qualquer forma, mudanças ocorrem com frequência nos sistemas de comunicação, no que diz 
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respeito à produção jornalística. Dentro de todas as mudanças no âmbito jornalístico 

apresentadas neste estudo, as partes relacionadas aos meios de comunicação em geral não 

foram abrangidas, já que o estudo se baseia na discussão a respeito do webjornalismo  e 

participação do interlocutor na internet. No entanto, as transformações que sofreram os meios 

de comunicação de massa são de suma importância para melhor entendimento dos 

acontecimentos.  

O diferencial dos portais de notícias atuais se dá no contexto de participação  mútua 

dos leitores através da interatividade nos  sites  e no  Facebook. As empresas passaram a 

enxergar que as construções em conjunto com os leitores e sua livre participação nos portais 

dão força e, principalmente, visibilidade. Os grupos empresariais investiram na ampla 

participação na internet e na informação como um bem de consumo. A estratégia de que se 

deve estar sempre bem informado, pouco a pouco, foi se tornando crucial para o amplo 

desenvolvimento do jornalismo. As empresas começaram a desenvolver um sistema favorável 

para a ampliação jornalística na internet.    

Todavia, sob pena de conduzir no vácuo esta discussão sobre webjornalismo 

participativo, é preciso antes levantar quais são as condições que favorecem seu 

desenvolvimento. Mesmo que não seja possível esgotá-las, aponta-se aqui algumas 

delas, que serão discutidas a seguir: maior acesso à Internet e interfaces simplificadas 

para publicação e cooperação online; popularização e miniaturização de câmeras 

digitais e celulares; a filosofia hacker como espírito de época; insatisfação com os 

veículos jornalísticos e a herança da imprensa alternativa. (TRASËL; PRIMO, 2006, p. 

3) 

 

Uma grande parte da sociedade viu a partir da abertura à participação popular na 

construção das notícias uma oportunidade de fazer o seu espaço, ou seja, levar a 

conhecimento do público em geral os seus acontecimentos. Seja pelo lado bom ou ruim, 

muitos encontraram a chance de virar notícia. Já está na pauta orçamentária de grande parte 

da população brasileira a aquisição de um computador, celular ou tablet que lhe permita 

acessar a internet. A rede ou o mundo de informações presentes nela são vistos como 

necessidade para uma parcela significativa da população brasileira. 

A nova ferramenta de informação da população tem forçado o mercado a especializar-

se e, coincidentemente, têm surgido funções específicas para a atuação na rede, não apenas no 

jornalismo, mas na questão geral empresarial. Toda empresa, seja qual for seu ramo de 

atuação, tem por iniciativa não ser ultrapassada e possui ou pretende ter um website  e se 

conectar nas mídias sociais. O uso da internet, seja no ambiente profissional ou pessoal 
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(doméstico), soa como uma necessidade na sociedade atual. É preciso acompanhar os avanços 

e as  novidades.  

As mídias sociais surgem como um facilitador das informações que são passadas na 

rede. Durante um único dia, várias informações podem circular pela internet, porém, é papel 

do jornalista verificar a veracidade destas informações e formatá-las como notícia, livrando-se 

de boatos ou opinião infundada. Por vezes, o internauta é surpreendido por informações 

inverídicas, como morte de famosos, correntes sociais e tantas outras falácias que surgem 

devido à facilidade do acesso e divulgação de informações. O trabalho do webjornalista neste 

ponto não se diferencia do modelo tradicional de checagem das fontes. Afinal, não se pode 

confiar em tudo que é publicado na internet.  

No Brasil, governos de diferentes esferas estão criando seus portais de transparência, 

onde são apresentados os gastos do dinheiro público. São notórios nas redes sociais, como  

Facebook  e  Twitter, as indagações de internautas acerca de determinados dados que são 

disponibilizados nestes portais de transparência, como salários de parlamentares e benefícios 

de determinados servidores públicos. De fato, um espaço de democracia  começa  se fazer 

presente no webjornalismo participativo.  

Esperava-se que a internet fosse um instrumento ideal para promover a democracia – e 

ainda se espera. Como dá fácil acesso à informação política, permite aos cidadãos ser 

quase tão bem informados quanto seus líderes. Com boa vontade do governo, todos os 

registros públicos, bem como um amplo espectro de informação não sigilosa, poderia 

ser disponibilizado on-line. A interatividade torna possível aos cidadãos informação, 

expressar opiniões e pedir respostas pessoais aos seus representantes. Em vez de o 

governo vigiar as pessoas, as pessoas poderiam estar vigiando o governo  – o que é de 

fato um direito delas, já que, teoricamente, o povo é soberano. (CASTELLS, 2003, p. 

128) 

 

No entanto, ainda são necessários maiores avanços para que toda a população tenha 

acesso a estas informações. Os meios de acesso e publicação são democráticos, mas se 

restringem a menos da metade da população brasileira. Porém, uma caminhada, a longos 

passos, pode ser observada no sentido de expansão do acesso.  
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Figura 4 - Fanpage do jornal Extra – Publicação de 06 de fevereiro de 2015 

Neste quarto exemplo apresentado na fanpage do jornal Extra do Rio de Janeiro, o 

internauta faz uma crítica sobre o título da matéria apresentada e recebe uma concordância 

por parte do periódico carioca. Mendes (2012) vai chamar a atenção para a mudança de 

postura dos veículos de comunicação mediante as constantes transformações no processo 

jornalístico a partir do aumento da participação dos leitores, ou seja, o interlocutor dentro do 

processo de produção jornalística, seja no sentido opinativo, seja no aspecto de difusor de 

informações.  

 No processo de comunicação, o indivíduo não é somente um mero receptor de 

informações, mas também possui a capacidade de interagir e participar dos processos de 

comunicação. Bakhtin reforça a participação do outro na produção dos discursos individuais. 

―É por isso que a experiência verbal individual do homem toma a forma e evolui sob o efeito 

da interação contínua e permanente com os enunciados individuais do outro‖. (Bakhtin, 1997 

p. 314). Com o uso e a expansão da internet e o fenômeno das redes sociais, podemos 

observar a constante necessidade de interação e novas formas de representatividade ou 

representação do cotidiano. Com esta nova forma de mídia e as diversas plataformas de 

representações sociais, muitos aspectos podem ser observados a partir da web. As relações de 

poder tanto política quanto de consumo são alteradas de forma significativa, onde passa a 

haver uma interação mais instantânea e presente, em ambos os lados, seja o lado político e de 

organização social, seja em relação ao consumo, onde as tradições sofrem influência direta 

das transformações do cotidiano por meio do avanço e do desenvolvimento midiático e 
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tecnológico.   

  Goffman (1985), ao analisar a representação do ―Eu‖ na vida cotidiana, faz um 

comparativo com a expressão dos indivíduos perante os outros, como forma de 

pseudoconcordância em relação ao que está sendo apresentado, ou seja, a maneira como cada 

um se apresenta diante dos outros e dos fatos em si. O internauta, ao se expor, seja ideia ou 

feito, espera sempre um retorno dos seus seguidores, assim como as empresas jornalísticas ao 

divulgarem seus conteúdos, mesmo que o internauta não compactue diretamente com o que 

está publicado. Por mais que tenham tentado resistir  à participação, os veículos tradicionais 

de comunicação precisaram ceder, pois a aceitação do público foi massiva e forçou a abertura 

do jornalismo ao diálogo mais constante com os internautas. 

Quando permitimos que o indivíduo projete uma definição da situação, no momento 

em que  aparece diante dos outros, devemos ver também que os outros,  mesmo  que  

o  seu  papel  pareça  passivo,  projetarão  de maneira efetiva uma  definição  da  

situação,  em  virtude  da  resposta  dada  ao indivíduo e por quaisquer linhas de 

ação que inaugurem com relação a ele. Em geral, as definições da situação  

projetadas  pelos outros  participantes são  suficientemente  harmoniosas,  a ponto  

de  não  ocorrer  uma  franca contradição.  (GOFFMAN, 1985 p. 16) 

 

De fato, a internet possibilitou a aproximação dos leitores com a produção de notícias 

e o ―boom‖ das redes sociais possibilitou maiores trocas sociais entre culturas distintas e, 

principalmente, deu voz ao indivíduo, até então excluído do processo de construção da notícia.  

Desde o surgimento dos primeiros estudos sobre comunicação e sua relação com a sociedade, 

busca-se entender o papel de cada um dentro dos aspectos da produção e divulgação de 

conteúdos noticiosos. Ainda que nem todos possuam acesso a  determinado tipo de tecnologia, 

todos têm suas vidas impactadas por ela. O Facebook ainda é um fenômeno novo, se 

comparado com outras mídias que surgiram ao longo de décadas, ou seja, seu futuro como 

ferramenta interativa é incerto. Assim como o Orkut, em determinado momento pode deixar 

de existir. No entanto, os impactos causados por seu amplo uso pela sociedade ainda persiste e, 

de certa maneira, proporciona, a partir dele, o desenvolvimento de novos meios, mais 

interativos, sofisticados e de mais fácil acesso.  Dentro desse cenário, o jornalismo é 

atravessado pelas tecnologias de comunicação e interação social. Ainda é cedo para afirmar, 

de forma categórica, quais serão os resultados finais do atual processo de comunicação e 

interação entre a sociedade de um modo geral e as novas maneiras de contatos, tratamentos e 

transmissão de informação dos veículos tradicionais de comunicação. Advoga-se aqui que o 

processo de democratização da informação deve partir do pressuposto da construção conjunta 



46 

 

entre jornalistas e sociedade, ou seja, a construção de notícias a partir do ponto de vista e 

interesse cidadão, não apenas os interesses dos veículos de comunicação.  

O público consumidor de notícias conta hoje com ferramentas interativas e 

informativas, que proporcionam, ao mesmo, a oportunidade de se trazer e tornar público os 

acontecimentos. A partir dessa base, é possível notar que a sociedade tem procurado se 

organizar democraticamente acerca das informações, ainda que de forma embrionária. A 

expansão tecnológica e o avanço da internet e  das mídias sociais têm possibilitado a 

divulgação por meios alternativos dos fatos de determinadas camadas da sociedade que, até 

então, não possuíam a sua própria voz para fazer valer a divulgação dos acontecimentos sob o 

seu ponto de vista. 

Consideramos que as tecnologias, e muito especialmente as de comunicação, não 

determinam os fenômenos socioculturais, mas os condicionam. Ao estudá-las, 

portanto, é preciso considerar as apropriações que delas fazem os agentes humanos, 

conscientes de que são sempre processos complexos que geram influências 

recíprocas. (ESCOBAR, 2007, p.217) 

 

 Assim como Castells (2003), Escobar (2007) também acredita que as mudanças e 

avanços tecnológicos podem não ser sozinhos os responsáveis pela mudança na sociedade. No 

entanto, a tecnologia, em especial as de comunicação, impacta a sociedade de um modo geral. 

Ainda que, em determinada circunstância, possa não haver o domínio direto das tecnologias, 

elas serão responsáveis por contribuir para mudanças nas relações sociais.  

  Não é possível ainda afirmar quais serão os resultados finais dos atuais processos de 

comunicação e interação entre as sociedades de um modo geral. No entanto, novas maneiras 

de contatos, tratamentos e relações são eminentes na sociedade atual. O  Facebook  é,  ainda, 

um fenômeno novo que necessita de estudos e muitas observações.  Sob o aspecto midiático, 

podemos observar resultados nítidos de aproximação da população na produção, construção 

das notícias, na interação direta e constante entre emissores e interlocutores. Existe ainda a 

necessidade de expansão dos acessos à internet e uma espécie de Educação Virtual, para quem 

ainda não tem acesso e também para quem acessa, mas não possui  os domínios sobre os 

caminhos tecnológicos  presentes na  web.  Outro aspecto é o processo de expansão dos 

conhecimentos democráticos de direitos cidadãos, que precisam vir aliados a outros 

mecanismos de conhecimento, como a escola pública e os tradicionais veículos de  

comunicação de massa, como forma de aproximar a sociedade para o exercício da  cidadania 

e a discussão de direitos.  
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         Dentre todas as ações humanas, a comunicação é o que nos dá capacidade da  

aproximação, seja a comunicação por sinais, falas e todo o aparato tecnológico desenvolvido 

para a facilitação da comunicação, seja na velocidade ou o encurtamento  das distâncias. 

Desde o surgimento dos primeiros jornais e a sucessão de novos meios de comunicação de 

massa, muito se questionou sobre quais meios seriam mais hegemônicos, ou seja, se 

sobressairiam sobre os mais antigos. Havia a hegemonia dos grandes conglomerados da 

comunicação, que mantinham seu controle e seu domínio sobre a transmissão e difusão de 

informações. Porém, com a expansão do uso da internet e a chegada das redes sociais digitais, 

podemos notar, ainda que maneira  inicial, uma abertura em detrimento de certas hegemonias, 

como o espaço para comentários e o descontentamento ou não das publicações.   

As fanpages surgem como mais eficazes, no sentido alcance, que os espaços para os 

comentários existentes nos sites, pois o conteúdo publicado aparece no perfil dos que curtem a 

página e seus comentários e costumam aparecer para a rede amigos dos seguidores. Isso 

ocasiona uma abrangência maior do que os conteúdos acionados pelas ferramentas de busca 

na internet, pois atinge não só seus leitores, mas também a rede dos leitores através dos perfis 

do  Facebook. Os autores Asa Briggs e Peter Burke já discorreram a respeito da importância 

da interação e a convergência nos meios de comunicação, dando ênfase maior à da 

convergência. É uma palavra que se encaixou perfeitamente no contexto da internet e suas 

interações de texto, imagem e som. ―[...] em 1970, a palavra era usada com uma abrangência 

mais ampla, em particular no que Alan Stone chamou de um casamento perfeito, entre os 

computadores  –  parceiros também de outros casamentos  –  e as telecomunicações‖ (Briggs; 

Burke 2004 p. 270).  

 Como já foi assinalado, ainda não podemos afirmar categoricamente que as redes 

sociais, em especial o  Facebook, são a expressão da democratização da difusão de 

informações. Contudo, se pode dizer, sem sombra de dúvidas, que importantes passos em 

direção ao processo democrático estão sendo dados. A estrada para a participação social e o 

exercício do jornalismo como um bem para a sociedade já está traçada. No entanto, resta 

muito a ser feito.  

 Olhando apenas sob o ponto de vista tecnológico, é notável que exista a necessidade 

de expansão dos acessos a internet e uma espécie de inclusão digital, para quem ainda não tem 

acesso e também para quem acessa, mas não possui os domínios sobre os caminhos 

tecnológicos presentes na web.  Outro aspecto é o processo de expansão dos conhecimentos 
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democráticos dos direitos cidadãos. Estes, por sinal, precisam estar aliados a outros 

mecanismos de conhecimento como a escola pública e os tradicionais veículos de 

comunicação de massa, como forma de aproximar a sociedade para a discussão de direitos, 

exercício da cidadania, dos direitos estabelecidos pela constituição e ampliados, a partir da 

democracia e do conhecimento dos direitos e deveres de cada indivíduo ou instituição, seja 

pública ou privada.  

Para os jornalistas, é preciso, cada vez mais, observar as evoluções e novas maneiras 

de obtenção de informações. A partir do advento do webjornalismo, muitas alterações 

ocorreram nas redações dos veículos tradicionais de comunicação, que viram surgir novas 

empresas específicas para notícias na internet. Porém, a essência do fazer jornalístico deve ser 

seguida e permanecer ainda sob os moldes das revoluções tecnológicas, pois, o que muda são 

as ferramentas. A credibilidade da apuração e publicação de notícias precisa se manter firme e 

evidente também nas publicações na web.  

Bakhtin, ao abordar a Estética da Criação Verbal, exemplifica, na figura do autor e  do 

herói,  a  necessidade  de  aceitação  que  cada  indivíduo  possui.  Dentre  suas abordagens  

existe  a  questão  do  outro  na  formação  dos  discursos.  Embora  tenhamos consciência da  

criação de nossas  falas  e ações, não nos damos  conta de que este  outro também  é  

coparticipante  da  formação do  nosso  discurso. De  acordo  com  a  teoria  do dialogismo de 

Mikhail Bakhtin, não apenas o  locutor  compõe o discurso. Para ele, o discurso  tem por  

intuito provocar alguma  reação no  interlocutor, que, para Bakhtin, é uma das partes 

fundamentais da formação do mesmo.  Ele  afirma  que  o  interlocutor interage  com  o  que,  

antes  de  tudo,  foi  pensado  e  estudado  sobre  o  impacto  ou reação  que  poderia  ter, ou  

seja,  antes mesmo  de  existir materialmente  o  discurso  já existia  na mente  do  locutor. 

Bakhtin  afirma  que não  pode  haver enunciação  sem  um contexto socioideológico, um 

horizonte social, onde o que é enunciado procede de alguém para alguém. 

Já enfatizamos o bastante que  todos os componentes de uma obra nos são dados 

através da reação que eles suscitam no autor, a qual engloba tanto o próprio  objeto  

quanto  a  reação  do  herói  ao  objeto  (uma  reação  a uma reação); é nesse sentido 

que um autor modifica todas as particularidades de um  herói,  seus  traços  

característicos, os  episódios  de sua vida,  seus  atos, pensamentos,  sentimentos,  do 

mesmo modo  que, na  vida,  reagimos  com um  juízo  de  valor  a todas  as  

manifestações  daqueles  que  nos  rodeiam. (BAKHTIN, 1997 p.26) 

 

A interatividade não é algo exclusivo do webjornalismo. Sabe-se que interações entre 

diferentes ferramentas de comunicação vêm se desenrolando ao longo da história da 
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humanidade. Porém, a ferramenta interativa ganhou mais potência a partir da expansão do 

jornalismo na internet.  Briggs e  Burke (2004) fazem um apanhado de informações que dão 

conta da interação sempre presente nos registros históricos. ―Ao se introduzirem novas mídias, 

as mais antigas não são abandonadas, mas ambas coexistem e interagem‖. (p.17).   

A interação imagem-texto e outros meios de transmissão de mensagens, como o teatro, 

é o princípio da materialização da interação ou interatividade. As fotos mostram os detalhes 

que não podem ser explícitos no texto. É possível descrever um fato apenas através de 

palavras, mas, a imagem/fotografia dá detalhes e mais veracidade ao que está escrito.  

O uso de imagens aumentou a interação público texto. O início da utilização da 

imagem impressa foi com a estampa  chamada comunicação ―não verbal‖, ou seja, não era 

necessário um texto tão carregado de detalhes, já que o mesmo estava explícito na imagem 

impressa. A combinação entre as partes constituintes de um texto expressava muito além de 

apenas palavras. A introdução da imagem trouxe maior interação com o público, que pode ver 

impresso no papel uma parte da realidade ou a reprodução dela.  A quantidade de pessoas 

―letradas‖, ou seja, que sabiam ler era bem diferente da atual. Com isso, a partir do uso da 

imagem houve uma maior aproximação destas classes que o viam através das imagens e que, 

de certa forma, conseguiam compreender o que estava sendo oferecido. A interação entre os 

meios, consequentemente, aproxima o público das informações.  

  Os espaços de comentários presentes nos sites e ampliados pelas  redes sociais digitais  

demonstram a opinião de  cada internauta sobre o que está publicado. Neste momento o 

interlocutor começa a fazer parte do sistema de difusão de notícias, já que se torna uma das 

partes constituinte da publicação. Nem sempre os comentários são favoráveis ao que está 

sendo noticiado. Em muitos casos, pode haver filtros nos  sites, onde o que é comentado pode 

não ser publicado por não estar de acordo com as políticas internas de cada portal ou empresa. 

Porém, mesmo havendo tais restrições, as notícias podem ser reutilizadas em fóruns em 

outros sites, blogs ou em comunidades nas redes sociais. O espaço de publicações na internet 

é de livre acesso para qualquer pessoa, o que, de certa forma, se caracteriza como um espaço 

democrático. Apesar da recepção de nenhum meio de comunicação ser totalmente passiva, o 

webjornalismo é 100% interativo, pois, os conteúdos publicados não ficam mais restritos aos 

emissores. ―O ciberespaço, diferente da televisão, mas parecido com leitura sem censura, não 

é guardado por porteiros; porém não pode escapar de associações históricas‖. (Briggs e 

Burker, 2004 p. 325). 
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A possibilidade de reação instantânea faz com o que o novo modelo jornalístico traga, 

além da velocidade e instantaneidade, a interatividade, ou seja, a coparticipação dos 

interlocutores nas produções jornalísticas para web. Ao elaborar em pensamento o discurso, já 

se tem idéia ou, pelo menos, se espera uma reação de quem o ouve. De certa forma, o 

interlocutor está sempre presente na formação do discurso ou enunciado, ainda que, apenas 

em pensamento. Ou seja, o simples fato de pensar na reação já o torna um participante.  ―A 

entonação expressiva, que se entende distintamente na execução oral, é um dos recursos para 

expressar a relação emotivo-valorativa do locutor com o objeto do seu discurso‖ (Bakhtin: 

1997, p. 309). Até mesmo a entonação no discurso traz explícito o objetivo ao qual ele está 

associado. O autor destaca que o simples uso de uma palavra sob determinada entonação já se 

transforma em um enunciado. ―Se uma palavra isolada é proferida com uma entonação 

expressiva, já  não é mais uma palavra e sim um enunciado completo‖. (Bakhtin: 1997, p. 

309).  

  Em meio às questões elaboradas e previamente  abordadas  neste  estudo,  é necessário  

observar a evolução constante da comunicação que, desde seu início, se mantém necessária e 

constantemente interativa. A interatividade (ou interação) surgiu a partir do momento que se 

viu a necessidade da comunicação. As pessoas interagem-se, imagem interage com texto, que 

interage com falas, que interagem com sons e assim sucessivamente. A internet é mais uma 

das interações necessárias e sempre constantes da comunicação como o todo social observado 

sob a lógica do cotidiano. Assim, como nos veículos de comunicação de massa, o jornalismo 

é a necessidade de transmitir as informações e, assim, participar mutuamente das evoluções 

que surgiram e estão por vir, seja no aspecto social ou tecnológico. 
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3. O jornalismo no Facebook e as diversas formas de apresentação da notícia 

                    

Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante  

Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo   

Raul Seixas, Metamorfose ambulante, 1973 

 

A apresentação da notícia pode acontecer de diversas formas e, em cada uma  dessas 

formas estão escondidos objetivos diversos. Existe a premissa jornalística de que uma notícia 

precisa ter caráter imparcial, no entanto, no decorrer da história e aprofundamento de 

determinados fatos, observa-se que a imparcialidade jornalística pode ser uma fábula ou não. 

Silva (2005) define três etapas para definir os critérios de noticiabilidade: 1) critérios de 

noticiabilidade na origem do fato (seleção primária dos fatos / valores-notícia), com 

abordagem sobre atributos como conflito, curiosidade, tragédia, proximidade etc; 2) critérios 

de noticiabilidade no tratamento dos fatos, centrados na seleção hierárquica dos fatos e na 

produção da notícia, desde condições organizacionais e materiais até cultura profissional e 

relação jornalista-fonte e jornalista-receptor; e 3)critérios de noticiabilidade na visão dos fatos, 

sobre fundamentos ético-epistemológicos: objetividade, verdade, interesse público etc. 

Moretzsohn (2000) aponta que o importante papel do jornalismo na sociedade surge em 

paralelo com a teoria da ―Responsabilidade Social‖ nos Estados Unidos, em 1947, na 

Comissão Hutchins, que recomendava que a imprensa deveria apresentar um relato verdadeiro, 

completo e inteligente dos acontecimentos diários. 

A questão do interesse público, por trás das publicações jornalísticas sempre esteve no 

cerne do debate teórico, acerca do questionamento: o que de fato pode ser classificado como 

interesse público? Em diversos momentos, a grande mídia foi questionada acerca de 

determinadas coberturas jornalísticas, com base nas apresentações midiáticas do interesse 

público.  Traquina (2005) define que notícia é o processo de interação social, onde o jornalista 

exerce o papel de escolher o que é ou não notícia. Partindo deste pressuposto, analisamos o 

conceito de gatekeeper, de David Manning White, a partir das reflexões de Bruns (2011), que 

definirá (selecionará) o que será noticiado, de acordo com a ordem e a importância, ou seja, o 

valor/notícia, em outras palavras, a linha editorial a seguir, diante de determinados fatos. 

Gatekeeping na sua forma clássica foi um resultado do sistema de produção, 

distribuição e consumo das notícias que existia durante o apogeu da época da mídia de 
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massa. As práticas de gatekeeping eram simplesmente uma necessidade prática: os 

jornais impressos e os noticiários na rádio e na televisão nunca poderiam oferecer 

mais que uma seleção redigida com muito aperto das notícias do dia; as avaliações de 

quais eram as matérias mais importantes para o conhecimento das audiências (isto é, 

quais eram as matérias que poderiam ser comprimidas para caber no espaço total 

disponível para conteúdo noticioso na publicação ou na transmissão pela rádio ou TV) 

tinham que ser feitas. (BRUNS, 2011, p.121) 

 

A partir do webjornalismo e, em paralelo com o surgimento de blogs mídias sociais, 

em especial o Facebook, o conceito de gatekeeper começa a dar lugar ao gatewatching, que 

seria a responsabilidade da edição das notícias. Bruns (2011) define que o gatewatching seria 

a multiplicação contínua de canais de publicações e o processo colaborativo para criação e 

edição de conteúdos. Cada notícia na internet tem sua opção de gatewatching, pois são 

variadas as condições de edições por internautas. Contudo, cada internauta tem a 

possibilidade de se estabelecer entre os dois conceitos.   

Esta mudança foi fomentada por dois aspectos que se combinaram para substituir as 

práticas de gatekeeping por aquelas de gatewatching: a multiplicação contínua dos 

canais disponíveis para a publicação e divulgação das notícias, especialmente desde o 

surgimento do World Wide Web como uma mídia popular, e o desenvolvimento dos 

modelos colaborativos para a participação dos usuários e para a criação de conteúdo, 

que atualmente são frequentemente resumidos sob o rótulo de ―Web 2.0‖. (BRUNS, 

2011, p.122) 

 As mídias sociais carregam em si a característica da instantaneidade e interatividade.  

Moretzsohn (2000) também vai destacar a necessidade de observar as produções jornalísticsa 

sob a lógica de interesses, estes, em sua maioria, voltados para as classes dominantes dos 

veículos de comunicação.  

Mais do que a interferência de interesses políticos e econômicos, equivocadamente 

vistos como ―estranhos ao jornalismo‖ (como se o jornalismo pudesse existir numa 

esfera ideal, independente da teia de interesses do poder), é o habitus que 

proporciona o estabelecimento de rotinas que levam a notícia a ser procurada ali 

onde ela é sempre encontrada, o que cria um círculo vicioso que envolve a relação 

com as fontes. (MORETZSOHN, 2000 p.64 ) 

 

Não diferente da notícia praticada nos meios tradicionais, a internet sofre também o 

impacto das investidas políticas e empresariais. A rede global chama atenção dos empresários 

e de uma série de grupos sociais que investem interesses, seja na rede ou na mídia tradicional  

com um todo.  Com a popularidade em alta, as redes sociais digitais têm sido a plataforma 

informativa de diversos portais de notícias pelo mundo. No geral, os portais de jornais, TVs, 

rádios e revistas usam manchetes jornalísticas para atrair os internautas para seus sites. As 

chamadas geralmente vêm acompanhadas de fotos ou pequenos vídeos, além dos espaços para 
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curtir, compartilhar e comentar as chamadas. 

O espaço dos comentários é amplamente utilizado pelos leitores que, não se pode 

afirmar com exatidão, clicaram ou não no link de acesso do site de origem da notícia. Debates 

e comentários em tom cômicos são muito comuns nesses espaços. Como já mencionamos, em 

determinados momentos, os responsáveis pelas fanpages dos veículos de comunicação 

interagem com os leitores no espaços de comentários do Facebook. A utilização da mídia tem 

sido estratégica, pois os veículos costumam contar com o compartilhamento de seus 

conteúdos, de forma espontânea pelos leitores. O botão de curtir da rede também serve como 

um mecanismo de aprovação de conteúdos.   

Sob o aspecto analítico do Facebook e nas manchetes jornalísticas utilizadas para 

chamar a  atenção dos leitores, analisaremos as estratégias utilizadas pela revista Veja e pelo 

site Brasil 247 na cobertura da abertura do pedido de impeachment da presidente Dilma 

Roussef, ocorrido em dois de dezembro de 2015. Analisaremos como cada fanpage foi 

utilizada para a apresentação das chamadas de notícias sobre o acontecimento.  Serão 

utilizadas postagens dos mesmos dias, onde analisaremos o número de acesso, por meio das 

curtidas, comentários e compartilhamentos e em que medida essas práticas contribuem para o 

fazer jornalístico na internet. 

A construção da notícia e a forma de sua apresentação ao seu público visam um 

determinado objetivo. Beneti (2007) afirma que a produção jornalística é também a produção 

de sentidos ideológicos, elaborados de acordo com regras e rotinas particulares. As produções 

têm por objetivo realçar certas questões, seja de cunho ideológico, político ou institucional. A 

produção de sentido está presente, desde a concepção da pauta até a publicação da notícia.    

Ainda que o leitor com maior formação filosófica esteja preparado para 

compreender que, como qualquer outro, o texto jornalístico é uma construção social 

e que a objetividade é apenas o guia que norteia a ética profissional – evitando que o 

jornalista invente fatos, declarações e personagens –, ainda assim o leitor está 

inserido em um contrato implícito com o jornalista que vai além da quimera da 

objetividade, alcançando os ideais de equilíbrio, pluralidade, abrangência temática e 

responsabilidade no trato da informação. Não é exatamente ―uma escolha‖ do leitor 

crer ou não crer que o jornalismo narre a realidade, pois abrir mão dessa crença 

significa abrir mão de uma voz estruturadora do real. (BENETI, 2007, p.38) 

 

Ao abordar o jornalismo como um conceito de construção social surtido de efeitos 

ideológicos, Beneti (2007) contrapõe a regra básica dos manuais de redação e as afirmativas 

empíricas profissionais da imparcialidade jornalística. A partir desses pressupostos se 
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restabelecem os conceitos de gatekeeper e gatewatching, onde há um guardião dos conteúdos 

e os compila e edita de acordo com os seus interesses. A ideia de neutralidade jornalística 

coloca o jornalismo como instituição que estaria autorizada a retratar a realidade. ―Se o 

jornalismo compreende a si mesmo como uma voz capacitada para narrar o cotidiano e 

inscreve essa autoridade no contrato que assina com o leitor, temos um campo fértil à 

usurpação de poder, em uma relação que é assimétrica desde a raiz‖.  (Beneti, 2007 p.39).   

As relações de poder, os interesses institucionais são características do jornalismo 

corporativo, administrado por conglomerados midiáticos. Não é possível ser neutro tendo 

diversos interesses no pano de fundo das produções de notícia. Bakhtin (1997) afirma que 

desde a ideia de concepção de um enunciado ou discurso já existe a participação do outro. Os 

enunciados são concebidos para produzir sentido e, portanto, eles se direcionam de alguém 

para alguém, visando encontrar outro sujeito, que poderá concordar, discordar ou dar 

prosseguimento ao discurso recebido, ou seja, compartilhar o enunciado como forma de 

concordância ou discordância.  

Como forma de observar, na prática, o envolvimento de interesses institucionais nas 

produções jornalísticas, analisamos as postagens no Facebook da revista Veja, da editora 

Abril, e do site Brasil 247, da editora de mesmo nome, sobre a abertura do processo de 

impeachment da presidente Dilma Roussef.  

A Veja foi fundada em 11 de setembro de 1968, é a revista de maior circulação 

impressa no país, sua fanpage no Facebook possui mais de seis milhões de seguidores (ou 

curtidas), para ser exato 6.234.364 curtidas em sua página. Em 2015, o ex-presidente Luis 

Inácio Lula da Silva entrou com uma ação judicial por danos morais contra a revista Veja, por 

conta de uma publicação na qual era afirmado que o ex-presidente estaria ligado a esquemas 

de corrupção na Petrobrás. Já o portal Brasil 247 foi lançado em 13 de março de 2011, sendo 

um dos portais mais acessados do país. Em 2015, o site esteve nas manchetes dos principais 

jornais do país sob acusação de receber dinheiro de um esquema ligado a desvio na petroleira 

estatal. A fanpage do portal possui 628.010 seguidores (ou curtidas). 

No dia seguinte à abertura de processo do impeachment, em 3 de dezembro de 2015, 

na Câmara dos Deputados, as fanpages de ambas as empresas traziam análises sobre a 

situação do Brasil e a cobertura do processo, conforme mostra a imagem abaixo: 
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Figura 5 – Comparativo entre as fanpages da Veja e Brasil 247. Publicadas em 03 de dezembro de 2015 

 O teor das chamadas indica claramente as posições ideológicas de cada veículo de 

comunicação quanto aos fatos sob a análises de seus especialistas. As duas publicações 

abordam a questão do impeachment, cada qual sob a sua lógica e o seu conceito de verdade. 

Ao analisar as chamadas dos periódicos é possível notar a diferença nas abordagens 

discursivas de cada um. O Brasil 247 traz a chamada de um artigo, assinado por Daves Sena, 

com afirmações diretas sobre o posicionamento acerca do impeachment e a classificação do 

ponto de vista editorial: ―Agora é guerra! Impeachment é golpe e chantagem‖. Já a revista 

Veja traz um tom mais sarcástico no discurso, utilizando técnicas discursivas para chamar a 

atenção do leitor.  O título ―A (pouca) munição de Dilma‖, apresenta uma dicotomia entre 

posicionamento e visão do leitor acerca do texto, pois, desde a chamada, já apresenta uma 

adjetivação e ironia.  

Beneti (2007) vai abordar a ironia nos textos jornalísticos, em especial, da revista Veja, 

como estratégia editorial para se aproximar do leitor. As estratégias lingüísticas e discursivas 

são uma forma de posicionamento e a criação do conceito de comunidade discursiva, onde a 

comunicação jornalística exige a criação de uma espécie de ―parceria‖ a partir do contato de 

leitura entre leitores e jornalistas. 

É fundamental compreender que esses são movimentos ―de posicionamento‖, pois é 

assim que se geram as identificações entre um leitor e um jornalista, um leitor e um 

veículo, um grupo de leitores e um veículo. É assim que se cria o que costumamos 

chamar de comunidade discursiva – um grupo para o qual certas regras fazem 

sentido e no qual certos sujeitos se reconhecem como iguais porque compartilham 

sensações, desejos, pensamentos e valores. É um erro desprezar o valor político das 

comunidades discursivas, pois é por meio da inserção momentânea em uma 

comunidade que o indivíduo se reconhece como sujeito, e é a partir dos valores 

dessa comunidade que ele pode agir socialmente. A revista Veja, publicação 

semanal de informação com maior tiragem do país, não desconhece o valor 

simbólico da instauração das comunidades discursivas e utiliza a figura da ironia 

como um dos recursos de inscrição do leitor nesse processo de reconhecimento e 
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compartilhamento de saberes (BENETI, 2007, p.40) 

 

A expressão que o veículo definiu para o momento político também deixa explícita as 

suas posições diante de seus leitores. A Veja utiliza a palavra ―Impeachment‖, enquanto o 

Brasil 247 utiliza a palavra ―Golpe‖, conforme veremos nos demais recortes. A participação 

ou visão do leitor e as estratégias adotadas pelos veículos, nas postagens, podem ser 

analisadas de acordo com cada publicação, algo que Beneti (2007) definiu em duas etapas a 

virtual e a real. A primeira delas a virtual se dá partir do momento de escolha da pauta, do 

tema da reportagem, quando o jornalista acredita que seja algo de interesse do leitor. A 

segunda, a etapa real, como o próprio nome já diz, na segunda fase é  saber de fato se os 

temas escolhidos foram de agrado do leitor. Neste contexto, observa-se a importância do 

interlocutor. Conforme já definiu Bakhtin (1997), o interlocutor é peça chave para a formação 

do enunciado, ainda que o mesmo exista apenas como uma ideia. No Facebook é possível 

observar se notícia está de acordo com a visão ou exerceu o seu objetivo de impacto sobre os 

leitores. O esquema digital montado aparece como um mecanismo de análise do discurso 

jornalístico. O leitor que curte a notícia postada pode ser visto como alguém que aprovou o 

conteúdo. O compartilhamento por sua vez pode aparecer de forma ambígua, ou seja, ele pode 

conter múltiplas interpretações, pois o leitor pode compartilhar fazendo uma crítica ao 

conteúdo ou simplesmente compartilhar com o intuito de ajudar a difundir as informações, 

uma espécie de multicanal de divulgação. O comentário, por sua vez, aparece como a 

ferramenta de maior possibilidade de análise, pois, como qualquer formação discursiva ou de 

enunciado, é carregado de sentido. 

 

3.1 Interlocução e recepção ativa 

A internet demonstrou em diversas análises teóricas que mudou o conceito de fontes, 

obtenções de notícias e quebras de paradigmas na forma de fazer jornalismo. A grande rede 

também abriu espaço para novas formas de apresentação de acontecimentos, novos meios, 

novas ferramentas, novas vozes, quebra da hegemonia na transmissão de acontecimentos. 

Todavia, em meio a inúmeros avanços existe também a propagação e fortalecimento de 

antigas práticas. Acredita-se que  a mídia social Facebook seja o espaço democrático de 

comunicação aberto a toda a sociedade, onde não se faz distinção de quem ou o que se propõe 

dentro da rede social. Contudo o internauta, mesmo dentro de uma rede social digital, com 
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diversas alternativas da busca por conteúdos tende a trazer para o ciberespaço práticas 

cotidianas carregadas de senso comum e fazer da rede uma extensão de sua vida cotidiana, 

onde estereótipos sociais tendem a permear as práticas na mídia social. 

Recuero e Soares (2013) afirmam que, em diversas vezes, o estigma social é exposto e 

reforçado no Facebook. Os espaços nos comentários nas fanpages dos portais de notícias, 

revistas e sites, tendem a conter, na sua maioria, pessoas que concordam com as abordagens 

jornalísticas de cada periódico. Na figura 5 também foi feito um recorte dos comentários para 

observar o impacto das chamadas jornalísticas nos seus respectivos leitores.   

Como podem ser verificados nas imagens, os primeiros comentários tendem a seguir a 

mesma linha editorial da publicação.  Uma parcela significativa dos internautas que curtem a 

fanpage da revista Veja têm linhas ideológicas semelhantes. 1.457 curtidas na publicação e 

884 compartilhamentos, além de um número expressivo de comentários servem de objeto de 

análise sobre o impacto do conteúdo com os leitores e seguidores da revista no facebook. Uma 

peculiaridade é que poucos discordantes costumam aparecer nas publicações deste grupo e 

nas demais fanpages do Grupo Abril.   

Veja:                                                             Brasil 247: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Comentários nas fanpages de  Brasil 247 e Veja. Publicação de 03 de dezembro de 2015 
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 O leitor online tende a seguir seus conceitos e ideologias, mesmo diante de novas 

formas e tecnologias de comunicação. Entretanto, as fanpages são mais suscetíveis a presença 

de comentários discordantes, conforme mostra a figura 6.  O primeiro comentário, em ambas 

as publicações, seguiram a linha de concordância. Ao analisarmos os comentários, referente 

ao post do site Brasil 247 e Veja, são encontradas situações semelhantes à chamada 

apresentada. Todavia, a maioria tende a seguir a concordância das linhas editoriais, de acordo 

com os comentários extraídos das fanpages de cada veículo. 

 

Gerson Silveira Vasconselos - Que Deus honre o esforço de todos que lutarem pelo 

afastamento de uma quadrilha que arruinou o Brasil e mentem cinica e escancaradamente. Não 

dá mais pra suportar ver o Dilma-Lula-PT protagonizando o noticiário. Isso é um filme de 

terror. (Fanpage Veja - área de comentários -  03/12/2015) 

 

Vania Neves - Agora é guerra. E esta guerra tem deve ser vencida pelas forças progressistas, 

legalistas e democráticas deste País. O povo brasileiro, principalmente os milhões de pobres 

que saíram da miséria e, com efeito, passaram a ter o direito de comer, não compactuam com o 

golpe de classe média aliada à casa grande de índole escravocrata, que não se conforma de ter 

perdido a quarta eleição para o PT. (Fanpage Brasil 247 - área de comentários - 03/12/2015)  

 

As redes sociais digitais atuam, nesse contexto, como uma espécie de ampliação de 

pensamentos, ou mais especificamente como uma extensão de determinadas ideologias. 

Embora, em alguns casos, haja uma interferência contrária ao conteúdo publicado, o 

internauta tende a buscar ideologias ou pontos de vistas semelhantes. As mídias sociais, nesse 

contexto, explicitam a necessidade de concordância por parte dos leitores. Embora possa 

haver comentários discordantes, conforme destacado abaixo. 

 

Claudia Patrícia Alvarenga Marques - Golpe são as mentiras dessa mulher pra cima dos 

brasileiros. Nem depois da abertura do processo de impeachment ela parou de mentir. Disse 

que nunca fez nada ilícito em toda a sua vida. Pegar em metralhadora pra assaltar bancos e 

financiar o movimento guerrilheiro no Brasil na era da ditadura militar é lícito então? Agora 

ela não precisa assaltar bancos. Desvia o nosso dinheiro pra financiar ditaduras socialistas 

como Cuba e Venezuela, na cara dura mesmo!(Fanpage Brasil 247, área de comentários - 

03/12/2015) 

 

Em uma entrevista disponível no site do jornal El País, o sociólogo Zygmunt Bauman 

afirmou que as redes sociais digitais podem ser uma armadilha, pois o cenário da internet 

pode ser utilizado para uma espécie de replicação de pensamentos, atos e ideologias, ou seja, 
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um local de exclusão daqueles com pensamentos diferentes. 

O papa Francisco, que é um grande homem, ao ser eleito, deu sua primeira entrevista a 

Eugenio Scalfari, um jornalista italiano que é um ateu autoproclamado. Foi um sinal: o diálogo 

real não é falar com gente que pensa igual a você. As redes sociais não ensinam a dialogar 

porque é muito fácil evitar a controvérsia… Muita gente as usa não para unir, não para ampliar 

seus horizontes, mas ao contrário, para se fechar no que eu chamo de zonas de conforto, onde o 

único som que escutam é o eco de suas próprias vozes, onde o único que veem são os reflexos 

de suas próprias caras. As redes são muito úteis, oferecem serviços muito prazerosos, mas são 

uma armadilha. (site do jornal El País/Brasil, 9 jan. 2016) 

 

Nas páginas ou fanpages no Facebook é comum o estranhamento de pensamentos 

contrários aos da maioria presentes nos fóruns de discussão. Uma pessoa é facilmente 

deletada e bloqueada de uma fanpage ao se contrapor a determinados ideais propostos. Os 

internautas tendem a reagir pedindo a expulsão do indivíduo que se contrapõe. Um diferencial 

presente nas fanpages dos veículos de comunicação é a não exclusão de usuário que 

discordam das publicações. A participação com críticas contrarias a determinadas notícias, 

embora aconteça pouco, são mantidas. A questão, porém, que norteia o desenvolvimento 

deste capítulo é que o próprio internauta filtra suas buscas e costumar buscar conteúdos e 

pensamentos semelhantes aos seus, ou seja, ―ecos de suas próprias vozes‖, conforme 

demonstra os comentários no facebook. O internauta não quer ler conteúdos que contradizem 

seu senso comum. Por outro lado, Mendes (2007), ao analisar os comentários em blogs 

jornalísticos definiu os comentários como um momento de cartarse dos leitores, onde os 

mesmos aproveitam o momento para expor suas ideias e expressar sua opinião. ―Os leitores 

não usam meias palavras. Ao contrário, provocam seus oponentes políticos, se esforçam para 

ridicularizá-los perante o público geral do blog‖. (p.106) 

O primeiro filtro é do usuário e os sites de redes sociais usam este filtro do internauta 

para filtrar conteúdos para ele. As curtidas, compartilhamento de conteúdos e comentários 

servem de base para os mecanismos digitais, com isso, o internauta, sem perceber, entra em 

uma teia de conteúdos e informações que são baseadas no perfil de cada um e, em especial, ao 

comportamento na rede. Pariser (2012) destaca que os filtros invisíveis estão presentes em 

praticamente todo o cotidiano humano. As pessoas tendem a buscar pessoas e assuntos 

próximos dos seus, seja no contato humano direto ou através da internet. 

É verdade que as pessoas que conhecemos podem nos fazer entrar em contato com 

certos assuntos distantes do nosso mundo imediato. No entanto, nossa dependência 

das redes de curadores amadores gera dois problemas. Primeiro, por definição, os 

amigos de uma pessoa no Facebook tendem a ser muito mais parecidos com ela do 

que uma fonte de notícias destinada ao público geral. Isso acontece sobretudo 
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porque as comunidades físicas estão se tornando mais homogêneas - e as pessoas 

que conhecemos geralmente vivem perto de nós. Como nosso amigo do futebol 

mora na vizinhança, é provável que tenhamos muitos pontos de vista em comum. A 

chance de termos uma relação próxima com pessoas muito diferentes de nós e cada 

vez menor, na internet ou fora dela – e assim, a chance de entrarmos em contato com 

pontos de vistas diferentes também diminui. ( PARISER, 2012, p.63) 

 

Pariser (2012) destaca que a partir da existência dos filtros, o internauta tende a 

selecionar seus conteúdos. Em seguida é gerado automaticamente nos sites de rede social e 

ferramentas de busca na internet um perfil básico de buscas e essas buscas servem de filtros 

para oferecer ao internauta conteúdos semelhantes.  

Em segundo lugar, os filtros de personalização ficarão cada vez melhores na 

filtragem de recomendações individuais. Você gosta das postagens do seu amigo 

Sam sobre futebol, mas não de seus devaneios  aleatórios sobre a série CSI? Um 

filtro que esteja observando e identificando tipos de conteúdo com os quais você 

interage talvez comece a separá-los - minando -assim até mesmo a influência 

limitada que um grupo de amigos especialistas pode exercer (PARISER, 2012, p.63) 

 

Os conteúdos que aparecem no feed de notícias do Facebook seguem uma série de 

filtros para mostrar ao leitor aquilo que, aparentemente, é o que ele gosta ler, sugestões de 

matérias baseadas em suas curtidas e buscas na rede. Tais fatos culminaram com a 

aproximação de mídias corporativas e políticas para o site. Amplamente utilizada para 

diversos propósitos, as mídias sociais têm servido de mais uma via do jornalismo corporativo. 

Na análise dos portais da Veja e Brasil 247 é notório a queda braço entre as publicações 

jornalísticas e suas tendências ―conservadoras‖ ou partidárias. As duas empresas representam 

interesse de determinados grupos na sociedade. Citeli (2001) ao abordar os conceitos de 

linguagem e persuasão, define, que as palavras ligadas a um contexto perdem sua neutralidade, 

ou seja, visam um objetivo. Conforme observamos, os esquemas propostos por ambas as 

empresas, cada qual, tem seu objetivo explícito. 

As palavras, no contexto, perdem sua neutralidade e passam a indicar aquilo a que 

chamamos propriamente de ideologias. Numa síntese: o signo forma a consciência 

que por seu turno se expressa ideologicamente. Com essas observações, é fácil 

deduzir que o modo de conduzir o signo será de vital importância para a 

compreensão dos modos de produzir persuasão. (CITELI, 2001; p.14) 

 

Na postagem do dia 5 de dezembro de 2015, na qual a  revista Veja utiliza a fanpage 

para divulgação da revista impressa, mais uma vez, a revista utiliza um tom com caráter mais 

persuasivo, já trazendo em si uma série de signos linguístico e não-verbais, conforme 
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apresentado na figura 7, onde abre a chamada com o título: ―Dilma: única saída poderá ser a 

da presidência‖. Na capa, uma imagem da presidente de perfil com semblante sério, em um 

fundo preto, com tópicos em vermelho elencando uma série de questões que implicariam no 

afastamento da chefe maior do executivo nacional. A postagem logo repercutiu entre os 

seguidores da página da revista no facebook. Logo no primeiro comentário temos um apoio ao 

conteúdo, com expressões de aprovação ao que foi apresentado. Desta vez, dentre os 

primeiros internautas a comentarem a postagem existia um discordante. 

 

Louise Perin Louise - Seria muito mais digno se ela renunciasse, do que deixar o povo 

padecendo com seus erros, cometidos principalmente por incompetência. Mentiu para se eleger. 

Mais uma vez é o povo que vai padecer enquanto pairar a incerteza política. Saquearam o 

Brasil, colocaram o povo na berlinda para lutar e nessa luta haverão mortos e feridos. (Fanpage 

revista Veja – área para comentários – 05/12/2015) 

Wesley Medeiros -  Não vejo a hora de ver a capa da Veja quando for anunciado que a 

DILMA FICA. Impitiman fail huahuaha. (Fanpage revista Veja – área para comentários – 

05/12/2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Chamada da fanpage para a capa da revista Veja 
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 Em 6 de dezembro de 2015, o Brasil 247 acenou de forma direcionada acerca dos 

acontecimentos políticos com seguinte chamada em sua fanpage: ―PMDB do Rio vira trunfo 

de Dilma para barrar o golpe‖. É possível notar, mais uma vez, a expressão ―Golpe‖ em lugar 

da palavra impeachment, onde o periódico demonstra claramente seu posicionamento em 

relação ao processo.  Os leitores, no entanto, trouxeram contrapontos ao que foi postado na 

chamada da matéria.  

Laís Ferreira - Eles não estão preocupados com o destino de Dilma, mas com o dinheiro das 

Olimpíadas. (Fanpage Brasil247 – área para comentários -  06/12/2015) 

Conrado Tércio Santos Costa Tércio - Não existe, o q existe a correta aplicação da lei. Dilma 

extrapolou a lei de responsabilidade fiscal. Além do mais, Dilma é um perigo a democracia, 

pois todos sabem q ele ela e comunistas e incompetente. Fora Dilma. (Fanpage Brasil247 – 

área para comentários -  06/12/2015) 

 

Na figura 8, temos o comparativo entre chamadas sobre as manifestações, que 

ocorreram em 13 de dezembro de 2015, organizadas por manifestantes a favor do 

impeachment. Na fanpage do site Brasil 247 a postagem traz uma foto do ex-presidente do 

Brasil, Fernando Henrique Cardoso, com uma alusão à ditadura militar, pois a manifestação 

ocorreu no dia do ―aniversário‖ do Ato Institucional Nº5, considerado um dos momentos mais 

violentos do regime militar no país. O título: ―FHC convoca golpistas para protestos no dia do 

AI-5‖. O título apresenta uma foto do ex-presidente ao lado de manchetes de jornais 

impressos da época. A estratégia adotada pelo Brasil 247 fica explícita ao comparar o 

movimento político vivido no país com o pedido de impeachment da presidente Dilma com o 

golpe militar de 1964. O site se aproveita da data escolhida (aniversário do AI5), por 

coincidência ou não, para os protestos. Já a revista Veja, traz uma chamada juntamente com 

um vídeo de um minuto, onde o analista político da revista, Augusto Nunes, no momento de 

pausa do vídeo traz uma jovem com o rosto pintado e o cartaz ―Fora Dilma‖. A chamada, 

assim como a do Brasil 247, traz um tom carregado de posicionamento acerca da situação 

política do país. ―O Brasil vai ouvir a voz das ruas - Neste domingo, as multidões de 

manifestantes exigirão o imediato despejo dos farsantes no poder. Acompanhe no comentário 

do Augusto Nunes‖.  O título apresenta também certa característica com acontecimentos 

históricos, pois a jovem com o rosto pintado remete o leitor ao movimento dos ―caras-
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pintadas‖
3
, durante o impeachment do presidente Fernando Collor de Melo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 - Publicações referentes ao protesto pró-impeachment, que seria realizado em 13 de dezembro de 2015. 

Ambos os periódicos trazem estratégias parecidas com suas chamadas. As tentativas 

de mostrar um certo déjàvu aos leitores. No caso da Veja, a questão histórica fica por conta de 

uma estratégia não verbal. Mais uma vez, é notada a tentativa de estabelecimento de um 

acordo entre leitores e jornalistas ou veículos de comunicação, ambos se apresentam aos 

leitores carregados de signos com o intuito de produzir sentido.  Motta (2004) chama de 

acordo conversacional quando cada indivíduo tende a seguir em direção a alguns dos dois 

enunciados ou simplesmente ignorá-los em sua totalidade ou moldá-los de acordo com seus 

interesses, visto que estes não são os únicos pontos de vistas disponíveis. 

Reajustamos esses acordos permanentemente em nossas relações cotidianas com os 

nossos diversos interlocutores, adaptando continuamente as expectativas, de maneira 

que cada comunicação seja um jogo diferente de produção de sentidos em cada 

circunstância. Com facilidade, em nossas rotinas de vida entramos e saímos, rápida e 

inconscientemente, em inúmeros acordos conversacionais implícitos, adaptando-nos 

a cada circunstância sem nos darmos conta destes movimentos. Compartilhamos 

automaticamente contextos cognitivos diversos, de acordo com a relevância de cada 

um deles para nós em cada momento. É isto que torna possível a nossa contínua 

comunicação diária com inúmeros interlocutores em circunstâncias bastante 

diferentes. (MOTTA, 2004, p.121)    

 

As estratégias de Veja e Brasil 247 têm foco específico e cada qual mira no seu 

                                                           

3 
caras-pintadas foi o nome pelo qual ficou conhecido o movimento estudantil brasileiro ocorrido em 1992 cujo 

objetivo principal era o impeachment do presidente do Brasil, Fernando Collor de Melo. 
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público alvo, com o intuito de que este público compartilhe ao máximo possível. O processo 

de comunicação como um todo visa produzir sentido e estabelecer o processo comunicacional 

entre emissores e interlocutores. Mais uma vez, o interlocutor é peça chave nos objetivos de 

cada emissor. Diferente dos meios tradicionais, na internet os veículos contam com o 

compartilhamento dos leitores, ou seja, é esperado algo mais além da compreensão e 

influência. 

Embora não use as palavras diretamente a informação está contida no conjunto da obra; 

chamada, contexto e imagem. Motta (2008) afirma que existe uma distinção e ao mesmo 

tempo uma similaridade entre o que se escreve propriamente e o que se comunica. A 

comunicação se estabelece de diversas maneiras e as estratégias como cada qual se insere no 

cotidiano humano é o que produzirá sentido. A estratégia verbal, em associar a data, 

juntamente com estratégia não verbal, em apresentar uma jovem com rosto pintado, tem como 

objetivo produzir sentido para os leitores.  

A discussão acerca das estratégias dos veículos de comunicação transcende a questão 

dos princípios pregados pelo jornalismo ao longo das décadas, o conceito de imparcialidade 

fica implícito que age apenas na teoria, pois ambos jogam com as figuras de linguagens e 

estratégias não-verbais para atrair a atenção do leitor. Nos estudos sobre jornalismo na 

internet é comum a expressão de que a internet e as  mídias sociais quebraram a hegemonia 

dos magnatas da comunicação, dando ao leitor a capacidade de também produzir. Contudo, é 

possível observar que, por mais opções que a internet ofereça os sites mais acessados e o 

compartilhamento de informações continuam sob o domínio de organizações ligadas a 

grandes empresas de comunicação. Na internet, embora tenham mais opções e ferramentas de 

comunicação ao alcance, o domínio hegemônico das principais notícias continua nas mãos 

dos empresários. Primo (2011) afirma que o gatewatching não acaba com o gatekeeper e, o 

que ocorre na verdade é uma convergência entre eles. Por meio de análise de pesquisadores de 

comunicação, Primo irá notar que a hegemonia midiática presente nos veículos tradicionais 

acaba se tornando realidade também na rede. Mesmo tendo possibilidade de produção por 

parte dos internautas, a internet ou a rede não é igualitária. 

Wu, Hofman, Mason e Watts (2011) buscaram avaliar ―quem diz o quê para quem‖ 

(clássica formulação de Lasswell) no Twitter, através de métodos da análise de redes 

sociais e observando uma quantidade vultuosa de tuítes. Os autores comprovaram a 

fragmentação da atenção das audiências, diante da pulverização de produtores de 

conteúdos. Ao mesmo tempo, verificaram que apenas 0.05% das contas no Twitter 

são responsáveis por metade de todos os links compartilhados. Ou seja, mesmo que 

a grande mídia já não monopolize a atenção de toda uma massa, a rede não se tornou 
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igualitária, já que alguns poucos  hubs  ainda exercem forte liderança. Além dos 

tuiteiros de ―elite‖, que acumulam quantidades muito altas de seguidores, os autores 

observaram que alguns líderes de opinião, dentre os tuiteiros ―ordinários‖, são 

responsáveis por passar adiante quase metade do conteúdo gerado pela grande mídia. 

(PRIMO, 2011, p.135) 

 

Ao observar tais perspectivas midiáticas na internet, surge um questionamento acerca 

das ações dos internautas na grande rede. Afinal, se grande parte dos conteúdos acessados e 

compartilhados reproduzem a grande mídia corporativa, como pode ser tratado o conceito de 

interatividade, presente de diversas maneiras? Deve ser observado, no entanto, que o processo 

de recepção ativa analisada neste ponto trata da questão midiática diretamente, pois, não se 

pode ignorar as inerentes interações e influências dialógicas na formação do discurso 

destacada por Bakhtin na estruturação da construção verbal. As participações dos 

interlocutores nas produções de notícias surtiram efeitos, conforme já foi demonstrado. No 

entanto, o interlocutor costuma eleger seus parceiros nas formações de opiniões e nas 

questões informativas. A mídia tradicional, desde os tempos remotos, tende a manter uma 

realidade disfarçada de interesses públicos, quando na verdade defendem os interesses 

corporativos. Já a mídia alternativa busca compartilhar ideias e valores de seus grupos e 

movimentos sociais. Ao observar esta dicotomia, o interlocutor irá eleger qual discurso 

representa. Esses processos são anteriores à internet.  

O que explicaria o fortalecimento dos grupos corporativos na internet?  A ideia de 

credibilidade talvez seja a resposta que mais se encaixa nesse contexto, pois, os portais de 

notícias utilizam as mesmas estratégias, por exemplo, do jornal impresso na organização da 

apresentação das notícias. Outra hipótese é a familiaridade que o internauta já possui das 

escritas tradicionais jornalísticas.  

 

3.2.  A produção aberta de notícias e as influências corporativas 

 O desenvolvimento tecnológico que transpassou as barreiras das redações jornalísticas, 

trazendo para o centro e para dentro das produções de notícias a participação do 

leitor/interlocutor, e isso tem sido tema de intermináveis debates acerca da produção aberta de 

notícias, ou seja, a abertura da participação do público em conjunto com jornalistas, editores e 

redatores. Embora muito ainda se especule sobre o webjornalismo, não se pode negar a 

quebra de paradigmas e o impacto social com sua abertura à participação externa. Para muitos 
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estudiosos, seria este o momento em que presenciamos o princípio da democratização da 

informação. A notícia, o fato não precisaria mais do jornalista e do tradicional veículo de 

comunicação como seu fio condutor.   

Outro fator que motiva o desenvolvimento do webjornalismo participativo é a 

vulgarização de máquinas de fotografia digital e celulares que podem captar fotos ou 

vídeos e enviar mensagens multimídia. Essas tecnologias de comunicação móvel 

facilitam o registro e divulgação de fatos no momento em que eles ocorrem. As 

empresas jornalísticas passaram a contar com a pulverização de fontes de imagens e 

informações, mesmo onde não haja qualquer jornalista ou repórter-fotográfico. E 

não faltam ilustrações sobre os processos distribuídos e capilarizados que 

subsidiaram a ampliação da cobertura de grandes notícias: o ataque às torres gêmeas, 

em 11 de setembro de 2001; o tsunami no sudeste asiático, em dezembro de 2004; as 

explosões no metrô de Londres, em julho de 2005. (PRIMO; TRÄSEL, 2006, p.4/17) 

 

É notável que muita coisa mudou no webjornalismo desde 2006, quando boa parte das 

discussões acadêmicas relatavam os dez anos de seu início no Brasil. Hoje, há duas décadas 

de exercício, podemos observar que a produção aberta de notícias está mais sólida. Com a 

explosão das redes sociais digitais, o processo coparticipativo se ampliou, contudo, assim 

como no início, também sofreu influências corporativas, compartilhando lugar de interesses 

múltiplos, tanto no aspecto corporativo como no social, onde diferentes atores sociais 

exerceram papéis semelhantes e discordantes, algo presente desde o surgimento do 

webjornalismo, conforme aponta Primo e Träsel (2006).   

A insatisfação com a qualidade do jornalismo entre a audiência — e entre os 

próprios jornalistas — não é novidade. Ativistas à direita e à esquerda 

tradicionalmente denunciam a suposta parcialidade e comprometimento da mídia 

com interesses comerciais. Leitores especialistas em determinado campo, por outro 

lado, irritam-se com as imprecisões ou erros flagrantes contidos em reportagens 

(PRIMO; TRÄSEL, 2006, p.5/18) 

 

Com 20 anos de estrada, o webjornalismo cresceu e influenciou as formas de 

apresentação das notícias. As TVs, rádios e jornais tradicionais migraram em parte paras 

plataformas digitais, buscaram interagir com o público, criaram perfis no Facebook, onde 

costumam fazer pequenas chamadas informais dos conteúdos que serão apresentados. Os 

jornalistas e empresas buscaram se aproximar de seus interlocutores, com uma linguagem 

mais coloquial, mostrar o processo de formação da notícia. É comum um jornalista fazer um 

pequeno vídeo de poucos minutos apresentando os bastidores das redações, como é  o 

processo de formação do conteúdo que será apresentado. Tal estratégia tenta passar aos 

interlocutores a ideia de produção conjunta. Âncoras de telejornais conversam com o público, 
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colunistas famosos e radialistas postam vídeos de sua rotina profissional. A web aproximou, 

não há dúvidas, emissor e interlocutor. Possibilitou, com poucos recursos, em comparação aos 

custos dos veículos tradicionais, produzir e informar, mesmo não sendo jornalista, mesmo não 

estando em uma redação.  "[...]no webjornalismo participativo, o interagente é integrado ao 

processo de produção da notícia como nunca antes". (PRIMO; TRÄSEL, 2006, p.10) 

Este trabalho parte da premissa de que a abertura para os processos interativos entre 

jornalistas e leitores, empresas e público também beneficiou grupos corporativos do ramo da 

comunicação de massa. Träsel (2007) já apontava para tal realidade, ou seja, as mediações 

compostas pelas grandes corporações midiáticas estão presentes na web, conforme já 

demonstrado no fluxo e compartilhamento de informações. 

A mediação não perdeu a sua força nas redes telemáticas, apenas mudou sua forma. 

A credibilidade e a tradição de certos veículos contribuem para seu domínio do 

mercado consumidor de bens culturais na Web tanto quando na radiodifusão ou 

imprensa. Mesmo quando empreendimentos nativos do novo meio avançam sobre o 

mercado da ―mídia tradicional‖, estes tendem a se tornar grandes nós da rede e a 

concentrar um tráfego imenso,obscurecendo os veículos menores.  (TRÄSEL, 2007, 

p.34) 

 

Talvez, a ideia de credibilidade dos já conhecidos veículos de comunicação possa 

explicar a liderança das empresas de comunicação no quesito ―busca por notícias‖, o que 

explicaria o número dez vezes maior de curtidas na fanpage da revista Veja e um número 

expressivo de compartilhamento de seus conteúdos. Outra contrapartida para as replicações de 

ações do cotidiano na web é o crescimento do volume de produções de conteúdos 

informativos. Com a expansão do uso da internet existem milhares de produtores e conteúdos 

por segundo. A utilização de filtros surge como uma maneira de escolher determinados 

assuntos. Dentre os filtros existem as tags, hashtags e palavras-chave que surgem com o 

intuito de agrupar e facilitar a localização dos assuntos. 

Tag - em inglês quer dizer etiqueta. As tags na internet são palavras que servem  como uma 

etiqueta na hora de organizar e agrupar informações, facilitando encontrar outras relacionadas, 

ou seja, são metadados que são usados para organizar e classificar artigos. 

Hashtags - são compostos pela palavra-chave do assunto antecedidas pelo símbolo cerquilha 

(#). As hashtags viram hiperlinks dentro da rede, indexáveis pelos mecanismos de busca.  

Sobre o aspecto do volume de produções e filtragens de internautas, Canavilhas (2010) 
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irá destacar que o internauta faz o papel de gatewatcher, quando compartilha conteúdos em 

seu perfil no Facebook ou twitter. ―Este fluxo de atenção cresce à medida que a notícia é 

partilhada e comentada pelos leitores, gerando-se novas ligações entre leitores‖. (p.5).  

Com os media sociais em acelerado crescimento, os meios de comunicação 

procuram adaptar-se a este ecossistema mediático em rápida mutação, optimizando 

os sites para a partilha das notícias (SMO - Social Media Optimization) e oferecendo 

espaços para comentários. O objectivo é envolver mais os leitores, criando 

comunidades virtuais. (CANAVILHAS, 2010, p.6) 

 

Visando atingir um público diferenciado do tradicional, que recebe o produto ―pronto 

para consumo‖, a produção jornalística para web visa o público de ideias individualizadas, tais 

como grupos que se manifestam em apoio a determinado partido político. Heller (1992) já 

exemplificou que o ser humano é individual por natureza, mas suas ações seguem costumes 

coletivos do senso comum. Mendes (2012) destaca que a segmentação das publicações 

jornalísticas na internet é uma das estratégias dos veículos tradicionais que adentram à grande 

rede. As mídias sociais apresentam os mais variados perfis de internautas, mas, como 

apontamos anteriormente, o leitor também segmenta grande parte do seu conteúdo de buscas e 

sofre diretamente a influência dos filtros automáticos presentes na internet.  Os conteúdos 

visam essas mediações . ―Em outras palavras, boa parte dos conteúdos não é produzida com o 

objetivo de atingir a todos de uma só vez, mas grupos com interesses diferentes‖. (p.25). A 

internet e, em especial, o Facebook está repleto de grupos segmentados, sob determinados 

pontos de vistas semelhantes. A segmentação nas redes sociais digitais é algo comum desde o 

surgimento das plataformas. No Orkut, por exemplo, os grupos eram divididos em 

comunidades virtuais, onde eram abertos diversos fóruns de assuntos e debates.  

Embora não tendo sido lançado como ferramenta jornalística, o Facebook tem sido 

utilizado como um canal estratégico das empresas de comunicação. O sucesso diante das 

publicações jornalísticas levou o site a lançar, em 13 de maio de 2015, uma plataforma 

exclusiva direcionada aos jornais e revistas. O Instant Articles permite que as empresas 

jornalísticas publiquem seu conteúdo direto no Facebook. Sendo assim, o Facebook passaria 

de canal de ligação, onde as empresas postavam seus links direcionados para seus sites, para o 

armazenador do conteúdo. Inicialmente a nova ferramenta contou com participação dos 

periódicos: "The New York Times", "National Geographic", "Buzzfeed", "NBC News", 

"Atlantic", "The Guardian", "BBC News", "Spiegel Online" e "Bild".  O primeiro jornal de 

língua portuguesa a se lançar na plataforma foi o Jornal de Notícias de Portugal, no dia 22 de 
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novembro de 2015.   

 O Instant Articles seria mais uma segmentação presente na rede social ? A integração 

direta Facebook + Empresa traria novos filtros à participação de terceiros não empresários do 

setor jornalísticos? A prioridade nas visualizações e buscas por determinados assuntos 

sofreriam a influência direta de quem está ou não na nova plataforma? As respostas para todas 

essas indagações serão observadas com o tempo. Contudo, o lançamento da nova ferramenta 

jornalística para o site é um demonstrativo claro da importância e relevância das empresas de 

comunicação na mídia social. É notável que a plataforma tem público alvo e também visa a 

questão publicitária. De acordo com o portal explicativo da nova plataforma, o Facebook teria 

direito a 30% da publicidade publicada pelo jornal ou revista, além de poder explorar a 

plataforma com seus anúncios. O fluxo de acesso, sem dúvida, teve papel crucial para a 

decisão de lançar um produto exclusivo para produções corporativas. A modernização dos 

mecanismos de medição de acesso aos sites e origem de fluxo de internautas como o Google 

Analytics permitem saber a origem de fluxo, ou seja, qual  caminho o internauta utilizou para 

chegar a determinado portal, tempo de permanência, número de páginas visitadas, entre outras 

ações  possíveis de serem analisadas a partir dos protocolos digitais. 

No caso do Facebook, o fluxo para fora do site é uma realidade, pois, os conteúdos são 

apresentados através de chamadas com links de acesso. A nova ferramenta manterá o 

internauta mais tempo na rede social. Outra questão que também fica no ar será a quem será 

mais vantajosa a permanência do internauta na plataforma? Caso atinja o sucesso esperado, a 

ferramenta poderá diminuir o fluxo de internautas nos portais de notícia, tendo em vista que o 

conteúdo do site do periódico estará disponível diretamente no Facebook.  

Ainda que não seja possível prever as ações de Mark Suckerberg em relação aos 

conteúdos jornalísticos compartilhados em seu site, é possível afirmar que a medida segmenta 

a produção de conteúdos, pois seu público-alvo são mídias corporativas, ou seja, o site 

prioriza, no Instant Articles, a produção profissional. Talvez, na nova plataforma não seja 

possível a interferência de pessoas não-jornalistas disputando espaços com os conglomerados 

midiáticos. É mais uma segmentação, algo que se tornou comum na internet e, em especial, 

nas redes sociais digitais.  O movimento do Facebook em direção às empresas jornalísticas 

justifica o que foi descrito; que embora a internet seja um amplo espaço para produção 

independente de conteúdos, a maior audiência ainda continua sob o domínio das grandes 

empresas de comunicação que já eram dominantes nos veículos tradicionais.  Filho (1989; 
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apud. Costa 2001) chama atenção para o processo corporativo da formação da notícia, ou seja, 

a informação como fonte de lucro. 

Notícia é a informação transformada em mercadoria com todos os seus apelos 

estéticos, emocionais e sensacionais; para isto a informação sofre um tratamento que 

a adapta às normas mercadológicas de generalização, padronização, simplificação e 

negação do subjetivismo. Além do mais é um meio de manipulação ideológica de 

grupos de poder social e uma forma de poder político. (FILHO, 1989, p.149 apud. 

COSTA, 2001) 

 

No contexto da notícia como mercadoria, mas disponível de forma gratuita, as estratégias 

jornalísticas no cenário atual são segmentar seu público, tentar se aproximar, o máximo 

possível do interlocutor e transformá-lo em coprodutor das produções jornalísticas. A notícia, 

embora em franca distribuição gratuita pelas empresas de comunicação e disponível como 

produções alternativas visa não apenas informar. Os conteúdos informativos são atravessados 

pelas produções de sentido. A notícia, a forma como é apresentada, está sempre carregada de 

signos e interesses diversos, conforme veremos nas análises em questão. 

 

3.3 Jornalismo x Jornalismo 

A facilidade de produção de conteúdos informativos e o barateamento das produções 

jornalísticas em face aos avanços tecnológicos proporcionaram diversas discussões 

acadêmicas e entre os profissionais de comunicação. Dentre os diversos questionamentos está 

a questão da responsabilidade jornalística, ou seja, o jornalista ou veículo de comunicação é 

responsável pelo conteúdo que publica e matéria que assina. Em meio a uma abundante fonte 

de informações e mecanismos de compartilhamentos, em que medida a formulação de uma 

notícia pode impactar na sociedade e de que forma? Tendo como pano de fundo tais 

questionamentos, passamos a analisar mais uma publicação da revista Veja e Brasil 247 

acerca da cobertura do processo de impeachment da presidente Dilma Roussef.  

Na publicação do dia 15 de dezembro de 2015, o site Brasil 247 apresenta em sua fanpage 

um texto/chamada bem extenso sobre mais um capítulo da crise política instaurada no 

congresso desde a abertura do processo de impeachment.  

Golpe tucano perde Cunha, seu condutor. E agora? O que dirá o senador Aécio 

Neves (PSDB-MG) diante da queda do aliado Eduardo Cunha (PMDB-RJ)? Qual 

será a posição de Paulinho da Força (SD-SP), que dizia estar disposto a se manter 

até o fim ao lado do presidente da Câmara? E Carlos Sampaio (PSDB-SP)? Os três 

são protagonistas do golpe parlamentar contra a presidente Dilma Rousseff, que 
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pode levar o vice Michel Temer ao poder, e se associaram a Cunha com este fim; a 

tendência é que todos se afastem do antigo aliado e tentem emplacar um novo nome 

na presidência da Câmara, para tocar o processo de impeachment; a aposta mais 

provável é Jarbas Vasconcelos (PMDB-PE); a única coisa certa é que não há mais 

impeachment sob a regência de Eduardo Cunha, alvo principal da Operação 

Catilinária, da PF (Fanpage do site Brasil 247, 15/12/2015) 

 

Como se explicaria, jornalisticamente, a publicação supracitada? Fica claro o 

posicionamento do site em relação ao processo de impeachment. No entanto, o jornalismo 

praticado na internet é segmentado e não o modelo homogêneo tradicional, portanto, não 

caberia uma análise semelhante a um jornal impresso de grande circulação. Com a 

segmentação surgem formas mais ―livres‖ de textos jornalísticos. O jornalismo em rede tem 

se mostrado mais direcional, ou seja, ele não precisa seguir a fundo a imparcialidade focando 

em uma massa como público, onde se produzia um conteúdo visando atingir a sociedade 

como um todo. O jornalismo praticado na internet possibilita um certo  tom de parcialidade, o 

público leitor, em sua maioria já sabe o que irá encontrar ao curtir a fanpage de determinado 

veículo. 

Na publicação da revista Veja, em sua fanpage

 Só depois que o Supremo arbitrar início ou 

não do impeachment, Legislativo decidirá cronograma. Assista ao 'Radar TVeja', com Vera 

Magalhães‖.  Embora costume produzir chamadas segmentadas, direcionadas ao seu público, 

a Veja, em diversos momentos se utiliza de moldes tradicionais para apresentar  e chamar 

atenção para suas matérias.  

 Em de 18 de dezembro de 2015, o site Brasil 247 apresentou quatro chamadas sobre o 

impeachment.  

 

1)  Safatle ironiza 'golpe primário' de Temer e do PSDB 

Filósofo Vladimir Safatle diz que, ―depois de anos operando nas sombras, o vice-presidente 

conspirador resolveu transformar seu partido-ônibus em uma máquina monofônica organizada 

para garantir que ele será, enfim, alçado à Presidência.  

2)  PCdoB: estamos vencendo o terceiro turno 

Deputada Luciana Santos (PE), presidente do PCdoB, comemora a votação do Supremo 

Tribunal Federal (STF) que devolve ao Senado o poder de decisão sobre o processo de 

impeachment, derrubando as manobras do presidente da  Câmara. 

3) Decisão do STF é vitória da democracia, diz Vanessa 
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"Foi uma vitória. Eu não diria uma vitória nossa, nós que lutamos contra um golpe, que 

defendemos o mandato da presidente Dilma, mas foi uma vitória da democracia. Foi uma 

vitória do estado democrático de direito.  

4)  'Em breve, nem se falará mais em impeachment' 

Entrevistado por Eduardo Guimarães, do Blog da Cidadania, o jurista Dalmo Dallari afirma 

que o STF "por sua ampla maioria, está muito consciente da importância de sua missão 

constitucional". 

 

Essas publicações também se aproximaram da maneira tradicional de fazer jornalismo, 

onde se utiliza de um ponto de vista mais imparcial explicitando as falas de outros atores 

sobre o fato. No caso destas postagens há um ideia de distanciamento das opiniões 

propriamente ditas.   

: "A mulher que jura ser honrada virou parceira de Renan". 

Nesta postagem há claramente um posicionamento ideológico e a utilização da linguagem 

conotativa. Ao utilizar o termo ―A mulher que jura ser honrada‖, ou seja, a revista carrega o 

tom e apresenta os fatos sob uma ótica irônica. As estratégias discursivas são amplamente 

utilizadas não só no jornalismo, mas em diversas instituições públicas, privadas, religiosas, 

entre outras. O que caracteriza cada uma dessas instituições e suas ideologias são seus 

discursos, carregados de signos e significados. Citelli (2001), ao caracterizar as estratégias 

discursivas utilizadas na sociedade apresenta um esquema que se constitui de diversos pontos: 

uso de estereótipos, substituição de nomes, criação de inimigos, apelo à autoridade e 

afirmação e repetição.  

Mudam-se termos com o intuito de influenciar positiva ou negativamente certas 

situações. Assim, em vez de falar que o capitalismo vai mal, o sujeito diz que é 

preciso reaquecer a livre iniciativa. Os comunistas viram os vermelhos; o goleiro no 

campo de futebol, o frangueiro. Os eufemismos se prestam muito bem como 

explicação deste  caso (CITELLI, 2001, p.22) 

 

Conforme observamos nas chamadas de ambos os sites, impeachment se transforma 

em golpe sob o ponto de vista de determinada instituição, a palavra presidente, em algum 

momento é trocada pela expressão ―A mulher que jura ser honrada‖ e vários outros signos 

linguísticos, juntamente com estratégias não-verbais. A criação de inimigos também é um 

ponto apontado por Citelli que se encaixa na situação política apresentada. ―O político que 
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deseja substituir o outro alega ineficácia (combater tal inimigo implicará mudança de 

administrador)‖ (p.22).  Além do apelo à autoridade, onde algum especialista irá validar o que 

está sendo afirmado. 
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4. O jornalismo no Facebook e a propagação do senso comum na rede 

“O mundo verdadeiro passível de ser alcançado pelo sábio, pelo 

devoto, pelo virtuoso. - Ele vive no interior deste mundo, ele mesmo é 

este mundo”. Friedrich Nietzsche 

 

As redes sociais digitais já se tornaram realidade para significativa parcela da 

população. Tal fato repercutiu de forma expressiva no cotidiano da sociedade, onde 

influenciaram as formas de relacionamentos e contatos em geral. Com a amplitude do uso a 

relação entre sujeitos e produção de sentido se deu forma diferenciada e veloz. Sob este 

aspecto  há uma série de processos individuais e coletivos que se refletem não apenas na rede, 

mas na vida cotidiana como um todo. Em alguns sentidos, as redes sociais digitais serviram 

para reforçar antigos conceitos e o aumento no fluxo de informações, juntamente com a 

construção de determinados valores já construídos no senso comum social, na rede social 

física, se intensificaram na rede. Segundo Reuero (2013), os sites de rede sociais impactaram 

profundamente o cotidiano das pessoas. ―Eles não apenas refletem essas redes, mas 

influenciam sua construção e com isso, os fluxos de informação que circulam nesses 

grupos‖.(p.242) . Reule (2008) define a internet como ―um espaço de sociabilidade 

globalizado, desterritorializado, interativo‖, que tem a seu alcance todas as ferramentas 

interativas, convergência e produção coletiva. 

Ao mesmo tempo, a possibilidade dos sites de rede social de proporcionarem 

conexões que são sustentadas apenas pelo on-line, permitindo que os sujeitos as 

acumulem, também, amplifica o impacto desse discurso. A permanência desse 

discurso também implica numa ampliação do seu impacto para os sujeitos que 

participam das redes. As próprias possibilidades de endereçamento descritas acima 

também alteram a replicação do discurso. (RECUERO, 2013, p.250) 

 

As possibilidades de replicação e compartilhamento oferecidas pelas redes sociais 

digitais criam um leque de informações à disposição dos internautas, no entanto, existe a 

contrapartida da origem do conteúdo.  A internet, nos dias atuais, se configura como uma das 

maiores fontes de propagação de boatos.   Reulle (2008) afirma que a legitimação de boatos, 

costuma estar mais associadas ao desprestígio de determinadas instituições e ao senso comum, 

carregado de preconceitos. O compartilhamento através do Facebook, por exemplo, acaba 

exacerbando uma série de questionamentos acerca da informação real. Os boatos online 

derivam de supostas situações reais. É montado todo um esquema linguístico/persuasivo, 
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onde os autores buscam montar uma estrutura de fatos semelhantes aos verdadeiros. Os mais 

famosos relatos costumam trazer atores sociais fictícios, especialistas fictícios e casos que 

jamais aconteceram. A partir da internet a rápida propagação também costuma gerar uma 

rápida reação, por parte de entidades oficiais, veículos de comunicação para esclarecer os 

fatos em si. Porém, as estruturas em torno dos conteúdos fictícios costumam alertar que, em 

breve, isso ocorrerá. É comum, diante de boatos, a expressão: ―compartilhe antes que retirem 

do ar‖ ―O governo e a imprensa estão abafando o caso‖. 

Diante desses fatos surgem alguns questionamentos sobre o papel da imprensa diante 

da propagação de boatos. Em que medida o jornalismo pode contribuir para diminuir tal 

prática e não ser vítima? Como lidar com um universo de informações questionáveis?  Zago 

(2008-2011) define boato virtual como uma falsa informação, discutida como verdadeira, que 

circula entre pessoas através da internet. ―A essência está em sua circulação‖.  Reule (2008) 

caracteriza que a facilidade de acesso e compartilhamento de informações  ao mesmo tempo 

pode ser utilizada para boas ações ou não. O ambiente virtual proporciona a possibilidade de 

se criar e usar todas as características de um conteúdo verdadeiro em um conteúdo falso.  

O problema, em sua origem, não se limita à disseminação de falsa informação, um 

processo social sendo reproduzido, como tantos outros, na realidade virtual.  

Também estão presentes questões como a velocidade com que ela se propaga, o 

alcance que  tem e os efeitos que pode provocar quando é apresentada como 

verdadeira. (REULE, 2008, p.12) 

 

Citelli (2001) irá tratar os enredos mostrados e orquestrados como verdade como 

verossímeis. Em relação aos boatos apresentados na internet, existe toda uma lógica por trás 

das propagações. Costuma estar associados a acontecimentos recentes, no geral, apresenta um 

―roteiro‖ alegórico, pautados em possibilidades concretas que podem ser possíveis, mas que 

jamais ocorreram da forma como foram apresentados. Como exemplo, pode ser citado o boato 

dos casos de microcefalia, no Brasil, estar associado à aplicação de vacinas vencidas. O caso 

foi esclarecido por cientistas e desmentido pelo Ministério da Saúde. 

Verossímil é, pois, aquilo que se constitui em verdade a partir de sua própria lógica. 

Daí a necessidade, para se construir o ―efeito verdade‖, da existência de argumentos, 

provas, perorações, exórdios, conforme certas preposições já formuladas por 

Aristóteles na Arte Retórica. Persuadir não é apenas sinônimo de enganar, mas 

também o resultado de certa organização do discurso que o constitui como 

verdadeiro para o receptor. (CITELLI, 2001, p.7) 

 

 Segundo Reule (2008), o surgimento de rumor ou boato se dá, muitas vezes, na 



76 

 

ausência de uma explicação ou posição formal sob determinado fato. Mas quando um boato é 

exposto como verdade por um veículo de comunicação? Em primeiro de setembro de 2015, 

diversos portais brasileiros narraram a história de Natalie Amyot, uma jovem francesa que 

havia engravidado, durante uma viagem à Austrália e publicou um vídeo na internet para 

encontrar o pai do bebê, conforme mostra a figura 9. Dias depois foi revelado que a história 

não passava de uma ―pegadinha‖, na qual muitos portais de notícias tradicionais pelo mundo 

embarcaram.  

Mesmo sendo desmentido depois, é pouco provável que se desfaçam os danos 

causados por um rumor, quando este é deliberadamente falso. Não há, efetivamente, 

um controle na Internet quanto ao tempo de exposição ou circulação de um 

determinado conteúdo. Tal característica da rede, inclusive, suprime o maior 

―problema‖ da circulação de rumores: a ausência de memória. (REULE, 2008, p.56) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Portais de notícia do jornal Extra e Yahoo. Publicação de 1 de setembro de 2015 

 

 A propagação de um boato por meio do facebook é  a continuidade de uma prática 

humana antiga, agora com mais potencialidade. A questão, no entanto, tem feito de vítima 

inclusive jornalistas, profissionais que deveriam ter todo cuidado no momento da apuração 

das informações. De certa forma, uma das características que tomou conta das produções de 

notícias nas redes sociais digitais como um todo é a velocidade. Moretzsohn (2000) analisa a 

questão da velocidade das informações no que chama ―A velocidade como fetiche‖. No 

jornalismo em tempo real há o risco de haver informações desencontradas, pois não há tempo 
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hábil para a devida apuração dos fatos. 

O ritmo veloz de produção gera ainda outras consequências importantes: obriga o 

repórter a divulgar informações sobre as quais não tem certeza; reduz, quando não 

anula, a possibilidade de reflexão no processo de produção da notícia, o que não 

apenas aumenta a probabilidade de erro como, principalmente e mais grave, limita a 

possibilidade de matérias com ângulos diferenciados de abordagem, capazes de 

provocar questionamentos no leitor; e, talvez mais importante, praticamente 

impossibilita a ampliação do repertório de fontes, que poderiam proporcionar essa 

diversidade. (MORETZSOHN, 2010, p.67) 

 

 

4.1. Facebook e a quebra da hegemonia na divulgação de notícias 

 A quebra da hegemonia nas publicações de informações é uma constante, na discussão 

sobre o domínio dos veículos tradicionais de comunicação na internet. Como já foi 

apresentando, embora a maior parte dos conteúdos informativos, entretenimento e midiáticos 

sejam oriundos dos já tradicionais produtores, a rede abre espaço para produtores 

independentes. Ainda que as maiores audiências tendam a ficar na fatia de empresas que já 

dominavam o mercado de produções, a internet possibilitou novos caminhos para obtenção de 

notícias e conteúdos. Outro sinal foi a entrada massiva das empresas no Facebook e em outras 

mídias digitais, algo que, de certa forma, forçou uma quebra de domínio das empresas 

tradicionais de comunicação. A migração das mídias tradicionais para o Facebook pode ser 

classificada como uma quebra de hegemonia, paradigmas e uma certa rendição a novas 

tecnologias de comunicação. Primo (2008) destaca o fato das tecnologias digitais terem aberto 

o espaço para a sociedade se apropriar dos conteúdos midiáticos. 

Por um lado, as tecnologias digitais reduziram custos de produção e distribuição, 

permitindo que as pessoas possam se apropriar dos conteúdos midiáticos. Por outro 

lado, cresce a concentração do controle da mídia mainstream por um pequeno grupo 

de conglomerados multinacionais. (PRIMO, 2008, p.3) 

 

 Embora ainda haja maior consumo dos enlatados produzidos pelos conglomerados 

multinacionais, o cardápio de produções independentes é bem maior atualmente e está à 

disposição da sociedade, com baixo custo de produção e com ferramentas simples de 

utilização.  Primo (2008) analisa que o conteúdo informativo não está restrito aos meios 

tradicionais, onde havia quem determinava o que seria noticiado ou o quê seria notícia, ou 

seja, o internauta tem à sua disposição um variado número de canais, que podem ser 

acessados a qualquer momento.  
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Um internauta hoje pode ler periódicos impressos e blogs, ouvir rádiojornalismo e 

podcasts e assistir telejornais e vídeos no YouTube. Sua compreensão do real e a 

forma como age e intervêm em seu mundo são influenciadas por esse composto 

informacional midiático. Sua atividade conversacional sofre também impacto do 

conjunto de informações que recebe através dos diferentes meios de comunicação. 

Recursivamente, as discussões sobre esses temas promovem rearticulações nos 

modos de interpretar as informações das mídias com as quais têm contato. (PRIMO, 

2008, p.5) 

 

 As práticas comunicacionais atuais não se restringem ao simples ―consumo de 

informações‖, mas conjuga-se também o debate acerca da cobertura midiática por novos 

agentes. Ao comentar ou criticar uma matéria em seu Facebook, o internauta exerce o seu 

papel social de avaliação de conteúdos midiáticos. Com a entrada dos não-profissionais de 

comunicação na produção aberta de notícias, os debates sobre a grande mídia também 

transcendem aos especialistas e as cátedras universitárias. Embora a grande mídia exerça 

papel de relevância perante a sociedade, seu papel, no entanto, não é mais hegemônico. Tal 

questão pode ser observada, nas profundas mudanças nas publicações, estruturas textuais, 

abordagens jornalísticas e apresentações de conteúdos a partir do advento e popularização da 

internet e das mídias sociais.  

 As mudanças nas linguagens, reformulações gráficas e as mudanças que os jornais 

desenvolveram para concorrer com as notícias na internet, apontam que as reformulações são 

tentativas de fazer frente ao modelo dinâmico de informações proporcionado pela internet. 

Especificamente no jornal impresso, logo nos primeiros anos de popularização da internet no 

Brasil, novos projetos gráficos foram lançados, com o intuito de atrair novos leitores e manter 

os antigos. Toda imprensa se adaptou à internet, pois a sociedade se apropriou da tecnologia e 

buscou o domínio da mesma. Castells (2003) define a internet como ―o tecido de nossas 

vidas‖, sob o aspecto da importância da rede para sociedade atual. ―A internet é um meio de 

comunicação que permite, pela primeira vez, a comunicação de muitos com muitos, num 

momento escolhido, em escala global‖ (p.8). 

 Os avanços de âmbito geral proporcionados pelo desenvolvimento da internet, não só 

no campo da comunicação, mas na sociedade, educação e ciência, como um todo, 

influenciaram as relações humanas na sociedade. O final do século XX foi marcado pelo 

avanço da globalização. O fortalecimento da cultural global, no entanto, está intimamente 

ligado com o desenvolvimento da rede mundial de computadores. O século XXI, sob o ponto 

de vista dos aspectos tecnológicos, tem demonstrado que o compartilhamento e produção 
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conjunta de conteúdos tem sido uma tendência. Por outro lado, as questões ligadas ao capital 

também exercem forte influência na cultura global e tecnológica. O desenvolvimento 

tecnológico se desenvolve juntamente com os ideais capitalistas e fortalecimento das 

ideologias de capital e propriedade privada.  O capitalismo e sua maneira de desenvolvimento 

dos processos de informação alteram de forma significativa as noções de formações técnicas e 

nas relações de organização social. A economia e as novas tecnologias da informação 

produzem novas formas de relação, conforme já assinalado, por Thompson (2012). A 

tecnologia, em especial as de comunicação alteram as relações com os outros e consigo. Nas 

questões  culturais surge o termo cultura global. 

 Primo (2008) classifica os processos de formação dos novos processos de publicação 

de informações, juntamente com suas ferramentas interativas  de ―Composto informacional 

midiático‖. Segundo ele, tal conceito é composto por todos que participam do meio digital, 

inclusive os leitores.  ―Chamo de composto informacional midiático o conjunto de 

informações disseminadas tecnologicamente por meios de comunicação que servem para a 

atualização individual sobre notícias‖. (p.5) 

O composto informacional midiático não é formado apenas por notícias, relatos e 

comentários que se recebe através de algum meio de comunicação. Ou seja, vai além 

da mera recepção. Como muitas interfaces digitais viabilizam a interação mútua, é 

possível solicitar conversacionalmente informações e esclarecimentos. (PRIMO, 

2008, p.6) 

 

 No campo da comunicação, seja na esfera local ou global, os atores alternativos do 

processo de construção da notícia interagem entre si Diferente dos meios tradicionais onde há 

a concorrência direta, na internet o processo de formação dos conteúdos informativos costuma 

ser formados de forma compartilhada. O compartilhamento de notícias e conteúdos em geral, 

segundo Primo (2008) , faz parte de um intercâmbio de informações, pois, nas redes sociais 

digitais, por exemplo, os diálogos costumam ser abertos, possibilitando seu acompanhamento 

em tempo real. Em contrapartida, o jornalista, profissional de comunicação, deve estar atento 

às apurações dos fatos para não cair nas armadilhas da rede.  

Em 20 de maio de 2008, o canal a cabo Globo News e os portais Uol e Terra 

noticiaram que uma nova queda de avião havia acabado de acontecer em São Paulo, 

gerando um grande incêndio. Essa publicação levou sites internacionais (como o site 

jornalístico DCRSonline21, da Alemanha, e o portal espanhol de webjornalismo 

participativo menéame) a reproduzir a notícia, ultrapassando a repercussão nacional 

daquele rumor. Ao ler o apressado relato, alguns internautas logo recorreram ao 

Twitter à procura de informações. Gilberto Pavoni busca algum relato testemunhal: 

―gpavoni: Alguém tá na Z. Sul de SP e confirma a queda do avião????‖ Logo em 
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seguida, Pavoni recebe o pedido de mais esclarecimentos de Flávia Paluello 

(flaviapm). Ao receber o link de uma matéria do G1 (site de notícias da Rede Globo) 

explicando que o incêndio acontecia em uma fábrica de colchões, Pavoni repassa o 

link para Flávia. Outro interagente que viu o pedido de Flávia também responde: 

―perassolo: incêndio no prédio de colchões é a nova queda do avião da Tam‖. 

(PRIMO 2008, p. 6) 

 

 O processo cooperativo da rede demonstra que, sob a perspectiva de observar a 

internet com ótica da revolução tecnológica no contexto social, devem ser ressaltadas suas 

articulações de novas técnicas sociais de organização e compartilhamento de conhecimentos. 

As mudanças nos processos informativos sugerem novos paradigmas sociais. No panorama 

das relações sociais e com os meios de comunicação de massa. A informação supracitada, 

divulgada de forma errada, foi esclarecidas através da rede. Caso não houvesse a internet, uma 

série de situações poderiam ter sido geradas devido à notícia errada informada pela televisão. 

Como será que o fato repercutiu nas pessoas que não possuíam acesso à internet? O 

esclarecimento poderia ser só na exibição do telejornal, para não parar a programação em 

curso. 

  

4.2. Novos meios e antigas práticas 

 Obviamente, nem tudo são flores quando se trata de relações sociais. Ao longo da 

história humana os conflitos sociais são uma realidade.  Ao se reinventar na rede, a sociedade 

também pode trazer consigo práticas desumanas para a internet. A web que reestrutura a 

sociedade também é palco de crimes cibernéticos e, muitas vezes, também serve de palco para 

a propagação de violência, racismo, intolerância, pedofilia, homofobia e diversos outros 

crimes. A violência, assim como na sociedade tradicional, também se faz presente no 

ambiente virtual. Recuero e Soares (2013) abordam a violência como tema de debates no 

Facebook. O argumento das autoras é sustentado no fato do site se configurar como uma 

esfera de interação social, uma rede social, e com isso o ambiente virtual importa antigas 

práticas e estereótipos da vida cotidiana. ―o uso do Facebook como ferramenta de violência 

simbólica, onde o discurso reproduzido é capaz de perpetuar o estigma social e dar-lhe novos 

contornos‖. (p.240).  Castells (2003) classifica que a internet põe as pessoas em contato em 

uma ágora pública, para expressar suas inquietações e partilhar suas esperanças. (p.135) 

Recuero e Soares (2013), por outro lado, trabalham o conceito da violência simbólica na rede. 

―É um produto das relações históricas de dominação nos espaços sociais, que passa a residir 
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também nos espaços on-line‖.  (p.240). A questão da dominação é uma característica 

marcante da violência simbólica no ambiente online. ―A violência simbólica tem um 

importante papel na reprodução dos estereótipos e dos estigmas sociais‖. (p.241) 

 Ao representar o cotidiano de forma virtual é natural que práticas comuns também 

entram no universo das redes sociais digitais. O indivíduo, assim como na sociedade 

tradicional, quer pertencer a determinado grupo e, nesse contexto, em determinados casos, 

práticas como a violência se tornam normais e são amplamente compartilhadas e difundidas 

na rede. Recuero e Soares (2013) analisam a questão da violência simbólica sob o argumento 

do humor que são propagadas no Facebook, através de fanpages e perfis de usuários.  Neste 

parâmetro, o jornalismo precisa acautelar e não ser utilizado como base para reforçar tais 

práticas. 

 Os discursos de determinados grupos sociais na internet estão inteiramente ligados às 

suas vivências cotidianas. Da mesma forma que um seguidor de um jornal ou revista online, 

costumam seguir determinadas linhas editoriais, o mesmo pode se atribuir à comunidades 

virtuais e fanpages.  

No Facebook, cada pessoa tem a oportunidade de se apresentar como protagonista de 

si mesma. Suas práticas, seus amigos e tudo que a cerca, costuma pode ser exibido na rede. 

Bauman (2007) aponta para a figura do sujeito na questão do consumo, onde o mesmo deixa 

de ser o dominante, para ser o dominado pelos seus desejos e ambições, onde o autor 

demonstra a  inversão  de  posição  entre  o  objeto  de  consumo  e  o consumidor. 

[...] o destino final de toda mercadoria colocada a venda é ser consumida por 

compradores. [...] os compradores desejarão obter mercadoria para o consumo se, 

apenas se, consumi-las for algo que prometa satisfazer seus desejos. [...] o preço 

que o potencial consumidor em busca de satisfação está preparado para pagar pelas 

mercadorias em oferta dependerá da credibilidade dessa promessa e da intensidade 

desses desejos. (BAUMAN, 2007 p. 19) 

 

As representações nos sites de rede social são individualizadas. No entanto, o internauta 

quer mostrar suas ações em coletivo. Portanto, são as conexões sociais que serão o elemento 

principal para que as representações aconteçam. Tais conexões podem definir ou ampliar 

determinadas práticas e discursos sociais, que podem acontecer de formas variadas e trazer 

em seu contexto diversas estruturas sociais. O jornalismo entra nesse contexto ao apresentar 

discursos diretos ou usar a rede para propagar seus interesses corporativos e políticos. Ao 
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elencar seus atores para o processo de formação da notícia, um veículo de comunicação pode 

se valer da premissa de estimular determinados debates e dar luz a determinadas práticas, que 

são comuns no jornalismo tradicional e visam provocar determinados estímulos. O costume 

passado entre gerações apresentou a mídia como um instrumento de informação de bem 

comum na sociedade. Na abordagem midiática o interlocutor se acostumou a ler uma notícia 

já com um certo tom e indicação midiática, uma visão já predeterminada com a apresentação 

dos fatos.  A análise aplicada no webjornalismo e todas as suas ramificações trazem de volta a 

questão da interatividade ou recepção ativa. Se o processo de comunicação busca provocar 

sentidos, como provocá-los em ações previamente escolhidas?  Os processos de comunicação 

de massa na rede são revolucionários, toda a carga de estudos e análises desenvolvidas ao 

longos dos 20 anos de webjornalismo contribuíram e contribuem de maneira significativa para 

o desenvolvimento de mais estudos e teorias.   A internet e suas tecnologias já fazem parte do 

cotidiano da sociedade, agora é o momento de buscar a sociedade no cotidiano da internet, 

suas ações, condutas e o consumo geral na rede.  
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Considerações finais 

 O webjornalismo, juntamente com as redes sociais digitais tem proporcionado uma 

série de mudanças no sentido tecnológico e nas ações da sociedade. A produção aberta de 

notícias e a presença de indivíduos, até então, distante dos processos de comunicação e 

distribuição de notícias oferece uma gama maior de opções informativas a qualquer pessoa 

que domine as ferramentas de acesso à internet. Qual o papel do jornalismo diante dos 

diversos avanços tecnológicos? Qual a influência das fanpages no fazer jornalístico? A partir 

das investigações realizadas neste estudo foi possível observar que as fanpages exercem papel 

de suma importância na divulgação e compartilhamento de conteúdos jornalísticos. 

 Sob o aspecto de abertura dos processos de comunicação e produção aberta, foi 

analisado que, embora haja uma quantidade significativa de conteúdos na internet, o 

internauta ainda tem por hábito consumir produtos produzidos pelas empresas que 

monopolizavam o meio tradicional. No entanto, existem variadas opções. Tais aspectos 

forçaram as investidas das empresas tradicionais na rede, abrindo um precedente para 

participações e construções conjuntas de conteúdos.  

 A comunicação é o que nos dá capacidade da aproximação, seja a comunicação por 

sinais, falas e todo o aparato tecnológico desenvolvido para a facilitação da comunicação, seja 

na velocidade ou encurtamento das distâncias. Desde o surgimento dos primeiros jornais e a 

sucessão de novos meios de comunicação de massa, muito se questionou sobre quais meios 

seriam mais hegemônicos, ou seja, se sobressairiam sobre os mais antigos. Entretanto, foi 

possível observar que os veículos tradicionais migraram em parte para a internet. 

 A transmissão de informação, seja de caráter jornalístico, cultural, educativo e tantos 

outros, sempre primou pelas novas tecnologias e facilidade de acesso a elas. Contudo, havia a 

hegemonia dos grandes conglomerados da comunicação, que mantinham seu controle e seu 

domínio sobre a transmissão e difusão de informações. Na expansão do uso da internet e com  

a chegadas das redes sociais online, porém, podemos notar, ainda que maneira embrionária, 

uma abertura em detrimento de certas hegemonias, como o espaço para comentários e o 

descontentamento com as publicações.   As fanpages surgem como mais eficazes que os 

espaços para os comentários existentes nos sites, pois o conteúdo publicado aparece no perfil 

dos que curtem a página e seus comentários aparecem para a rede amigos dos seguidores. Isso 

ocasiona uma abrangência maior do que os conteúdos acionados pelas ferramentas de busca 

na internet, pois atinge não só seus leitores, mas também a rede dos leitores através dos perfis 
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do Facebook. 

 Outra análise a se destacar é a persistência e migração do senso comum para os sites 

de rede social.  É sabido que não só as mídias sociais, mas a internet como um todo, são um 

importante passo da sociedade em direção à democratização das produções de conteúdo, em 

especial, jornalísticos. Contudo, o progresso na rede também vem acompanhado de alguns 

problemas que são comuns na sociedade. As mídias sociais são o reflexo do senso comum 

potencializados em determinados conjuntos. 

 As práticas jornalísticas sofrem influências diretas da rede, desde o surgimento dela. 

Com o Facebook não seria diferente. Grande parte das empresas de comunicação ainda 

trabalha com a forma homogênea nas suas chamadas, mas o próprio internauta se encarrega 

de segmentar o que ele gosta de ler. No entanto, os emaranhados de perfis presentes nos sites 

de rede social não impendem que determinados assuntos burlem os filtros pessoais dos 

internautas. Os filtros invisíveis são presentes na internet e se encarregam de fazer com que o 

internauta permaneça diante das suas preferências. Como vimos as buscas nos sites, os cliques 

em curtir e compartilhar automaticamente vão criando um perfil digital invisível ao internauta 

e segmentando os assuntos que aparecem na tela principal dos seus sites, anúncios e buscas na 

internet. Uma das conclusões a que chegamos, diante do percurso analisado, é que o 

jornalismo é um mecanismo em constante evolução, suas práticas estão, cada vez mais, 

ligadas aos desenvolvimentos tecnológicos. As inovações tecnológicas têm quebrado 

paradigmas e aumentado a cooperação nas produções jornalísticas. O jornal impresso tem sido 

o meio que mais tem sentido as ações provenientes da internet. Porém, a rede também busca 

convergir com as mídias tradicionais, no sentido de cooperação; a mídia impressa, mesmo 

sentindo um baque diante da concorrência com a internet, também foi acoplada a rede. 

Contrariando muitos apocalípticos que anunciavam o fim da mídia impressa, mesmo após a 

explosão da internet e suas mídias sociais, jornais impressos foram lançados e novas 

publicações impressas foram levadas ao mercado. A crise nas publicações impressas no Brasil 

precisa de uma análise profunda, talvez o posicionamento de determinados veículos tenha 

determinado seus tempos de vida e não a internet. 

 Na análise de caso observamos como a notícia pode seguir padrões diferenciados de 

acordo com a produção de sentido que a mesma quer passar ao seu interlocutor. Já o leitor, 

por sua vez, costuma buscar as informações que condizem com suas ideologias. Conforme 

analisamos, as publicações têm seu direcionamento e seu objetivo. Nesse sentido observamos 
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que o conceito de imparcialidade jornalística tem sido cada vez mais colocado em xeque. As 

publicações online permitiram se observar mais de perto as elaborações direcionadas e os 

interesses corporativos presentes nas produções jornalísticas.  

 A internet já foi palco de questionamento de entrevistados, críticas de conteúdos e 

denúncias de edições tendenciosas acerca de entrevistas. Todas as pessoas que têm acesso e 

dominam as ferramentas básica da internet podem ter um canal de publicações e 

questionamentos, além de poderem ser divulgadoras de determinados fatos.  

 Outra conclusão a partir da análise é que o domínio da audiência na rede ainda está 

nas mãos dos conglomerados comunicacionais. Conforme foi descrito, as empresas ainda 

detêm a maior fatia dos fluxos de acesso e audiência da rede, que a maioria dos tuiteiros com 

mais seguidores são grandes compartilhadores de conteúdos corporativos midiáticos. A maior 

parte do fluxo de informações jornalísticas no Facebook vem das empresas de comunicação. 

O sinal do domínio empresarial no Facebook  foi mostrado a partir do interesse do site em 

lançar uma plataforma exclusiva para jornais e revistas de grande circulação mundial. 

 Observou-se ainda que, por mais que as empresas de comunicação tenham sua 

fanpage  no Facebook , nem todas interagem com seus leitores, alguns jornais respondem os 

primeiros comentários, ou se posicionam devido a críticas, como foi o caso do jornal Folha de 

São Paulo, que se retratou com seus leitores, ou do jornal Extra, que concordou com seu leitor 

que fez críticas à chamada da matéria. Os veículos de comunicação, por mais que estejam 

abrindo seus canais de comunicação com seus leitores, ainda estão em dúvidas acerca de 

diversas questões. A maioria está, aos poucos, seguindo linhas de aberturas parciais. No 

entanto, embora os espaços de comentários no Facebook estejam abertos a todos os 

internautas, as empresas ainda não se lançaram de fato sobre a opinião dos leitores e 

comentários no Facebook . Os veículos não participam totalmente, existe apenas um contato 

parcial, em momentos que os editores acham necessário um contato ou esclarecimento com o 

público. 

 O que apresentamos neste estudo também é uma provocação para um olhar mais 

profundo ao desenvolvimento do jornalismo nas novas mídias que surgem com as inúmeras 

inovações tecnológicas. O jornalismo, seus produtores e interlocutores estão cada vez mais 

juntos nas produções de conteúdos e na crítica às publicações. É necessário um olhar mais 

analítico dos movimentos comunicacionais, pois a sociedade, cada vez mais, produz e não 

apenas consome informações. Observou-se ainda que, conforme ocorreu no século XX, as 
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novas tecnologias não extinguiram as tradicionais. A internet também tem seguido a tendência 

de adaptação dos tradicionais meios de comunicação em suas plataformas. A convergência 

entre  imagem, vídeo e texto,  são realidades do cotidiano da internet e tem se popularizado, 

nas mais diversas plataformas virtuais. 
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