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ResumoResumoResumoResumo    
 
Este trabalho visa investigar os papéis que os públicos assumem no contexto do ciberespaço, 
especificamente na prática do jornalismo on-line da Folha.com. Para tanto, realizamos uma 
pesquisa exploratória a fim de proporcionar uma visão geral, contextualizadora do ambiente 
que tratamos, e construindo conceitos relevantes na aproximação do nosso objeto de estudo, 
como cibercultura, jornalismo digital e mídias sociais, para então tecer considerações acerca 
da recepção e suas características na atualidade, bem como dos papéis sociais e identidades. 
Adotando o método observacional, realizamos um estudo de caso da Folha.com, analisando 
sua editoria ‘Painel do Leitor’ e atuação em mídias sociais. A partir da observação, 
descrevemos e analisamos o material coletado, discutindo e refletindo os papéis 
desempenhados pelos usuários, os quais foram listados: jornalista amador, fonte, 
compartilhador e receptor.   
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IntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntrodução    

 

Caminhamos rumo à segunda década do século XXI, a era da pós-modernidade1, cujo 

contexto de evolução tecnológica alterou significativamente os hábitos e costumes do então 

homem moderno e o modo de vida da sociedade como um todo. É na pós-modernidade que 

encontramos terreno fértil para o desenvolvimento da cibercultura, que, de acordo com Lemos 

(2010), instituiu uma nova forma de relação espaço-temporal, que não pode mais ser 

percebida como a de seus correlatos modernos.  

 

O uso crescente da Internet e das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) reforça 

cada vez mais o conceito de ciberespaço na contemporaneidade. É com a globalização que 

verifica-se uma expansão da produção e veiculação das TICs, que, hoje, compõem, 

majoritariamente, parte dos hábitos e rotinas do homem pós-moderno.  

 

As TICs são relevantes não apenas neste sentido, mas também na reorganização dos fluxos de 

informação e processos comunicacionais. Neste contexto, o qual o pesquisador André Lemos 

define como “revolução digital”, observa-se a passagem do mass media para formas 

individualizadas de produção, difusão e estoque de informação, na qual a circulação de 

informações não obedece ao modelo um-todos, mas à multiplicidade todos-todos (LEMOS, 

2010, p. 68). Tratar, portanto, as transformações sociais a partir das TICs implica considerar 

as mudanças culturais imbricadas no processo. É aí que reside nosso objeto de estudo. 

 

O cenário pós-moderno, ambientado no virtual, democratizou plataformas de produção de 

conteúdo com a Internet e as mídias sociais.  Se antes os jornalistas e os veículos de 

comunicação de massa detinham o monopólio da informação, hoje, graças à web 2.0 e as 

Tecnologias da Informação e Comunicação, disseminar informação tornou-se uma tarefa 

simples e acessível.  Essa ruptura de poder possibilitou não apenas uma democratização da 

informação, como também uma ressignificação do papel exercido tanto pelos jornalistas 

quanto pelo público.  

                                                      
1 Lemos (2010, p. 63) define pós-modernidade como a expressão do sentimento de mudança cultural e social 
correspondente ao aparecimento de uma ordem econômica chamada de pós-industrialismo entre os anos 1940 e 
1950, nos EUA, e em 1958 na França, com a 5ª República. 
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Contudo, se as tecnologias permitem novas formas de o público lidar com a informação e 

participar da produção noticiosa, como essas mudanças são efetivamente negociadas e 

interiorizadas nas relações com um produto jornalístico? Como jornalistas e públicos definem 

seus papéis nesse tipo cenário? 

 

Assim, temos por objetivo, neste trabalho, investigar os papéis desempenhados pelo público 

na produção de conteúdo digital no âmbito do ciberespaço. Para tanto, propomo-nos a estudar 

a editoria ‘Painel do Leitor’ do site de notícias da Folha de S. Paulo, a Folha.com, e sua 

atuação nas mídias sociais a fim de analisar as possibilidades de participação que o veículo 

oferece aos seus leitores, bem como observar e refletir como estes desempenham essa tarefa. 

Deste modo, pretendemos responder aos seguintes questionamentos: a) Como a Folha.com 

busca explorar as potencialidades do ciberespaço, desenvolvendo estratégias para a 

participação do público?, e b) Como o público interage com essas possibilidades? 

 

Nossa escolha em pesquisar a ressignificação do papel do público se justifica pela relativa 

ausência de estudos que enfoquem a audiência no lugar dos profissionais de notícia, suas 

rotinas produtivas e conteúdo jornalístico. Dessa forma, esperamos contribuir para os estudos 

na área que visam investigar o ainda tão misterioso público dos veículos de comunicação. As 

transformações sociais que a TICs têm implementado, progressivamente, na sociedade 

reforçam a atualidade do trabalho, que se propõe a registrar e a entender as formas de atuação 

do público, processo recente, em transição e que ainda não possui uma produção sistemática.  

 

Antes de tratar do objeto de nosso estudo propriamente dito e tecer considerações acerca dos 

atuais papéis do público a partir do estudo de caso da Folha.com, consideramos importante 

contextualizar o cenário que propiciou tais avanços. Dessa forma, no capítulo ‘Ciberespaço: o 

nascimento de uma nova era’, trataremos da noção de ciberespaço, da invenção do 

computador e da Internet, e a emergência da cibercultura a partir das práticas sociais 

estabelecidas no espaço virtual. Os conceitos serão importantes para nos ambientarmos e 

conceituarmos jornalismo digital, suas etapas geracionais até o desenvolvimento de um 

jornalismo que permite a participação do público, que será estudado no capítulo dois: ‘Dos 

públicos’. Conceituaremos a recepção típica do ciberespaço e discutiremos papéis sociais e 

identidades, discorrendo pressupostos importantes quando da reflexão dos papéis dos usuários 

na Folha.com.  



8 
 

 

O terceiro capítulo tratará do percurso metodológico o qual traçamos para o desenvolvimento 

deste trabalho qualitativo. Explica a escolha em analisar a Folha.com e introduz o veículo na 

análise. O quarto capítulo descreverá as ferramentas da Folha.com, sua editoria ‘Painel do 

Leitor’ e seus perfis nas mídias sociais. O quinto apresentará a reflexão sobre os papéis dos 

públicos, elaborando um rol não exaustivo das atribuições por eles desempenhadas a partir 

das possibilidades oferecidas pela Folha.com. 
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1.1.1.1.     Ciberespaço: o nascimento de uma nova eraCiberespaço: o nascimento de uma nova eraCiberespaço: o nascimento de uma nova eraCiberespaço: o nascimento de uma nova era    

 

Por volta de 1945, na Inglaterra e nos Estados Unidos, foram desenvolvidos os primeiros 

computadores, que não passavam de uma espécie de calculadoras programáveis com 

capacidade para armazenar dados e programas. Seu uso, essencialmente para cálculos 

científicos, restringia-se a militares. O uso civil só começou a se difundir a partir dos anos 

1960, pois 

 

Já nessa época era previsível que o desempenho do hardware aumentaria 
constantemente. Mas que haveria um movimento geral de virtualização da 
informação e da comunicação, afetando profundamente os dados 
elementares da vida social, ninguém, com a exceção de alguns visionários, 
poderia prever naquele momento. (LÉVY, 1999, p. 31) 
 

Foi em meados de 1970 que veio o marco tecnológico responsável por parte da revolução que 

vivemos hoje: o desenvolvimento do microprocessador e sua comercialização – era o 

nascimento da microinformática e, com ela, todo um universo até então desconhecido e que, 

até hoje, estamos explorando. Já ali, nos primórdios da tecnologia digital, o feito desencadeou 

uma série de processos econômicos e sociais de grande amplitude, inaugurando uma nova 

fase na automação da produção industrial. Por outro lado, relata Lévy (1999), um movimento 

social californiano “na efervescência da ‘contracultura’ apossou-se das novas possibilidades 

técnicas e inventou o computador pessoal”. 

 

Lemos (2010) conta que o movimento lutava contra a centralização e a posse da informação 

pela “casta científica, econômica, industrial e militar”. A informática, graças ao movimento, 

passa a acentuar a democratização do acesso à informação. Percebe-se, portanto, que sua 

invenção é mais do que um mero conjunto de inovações técnicas. “A informática é, assim, 

uma forma de aliar o conhecimento da natureza às formas de funcionamento da sociedade 

moderna” (LEMOS, 2010, p. 101). 

 

A década de 1980 conheceu um prelúdio do que, contemporaneamente, conhecemos por 

multimídia. Aos poucos, a informática deixou o status de técnica e de setor industrial para 

fundir-se às telecomunicações, à editoração, ao cinema e à televisão. Lévy (1999, p. 32) 

explica que: 
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A digitalização penetrou primeiro na produção e gravação de músicas, mas 
os microprocessadores e as memórias digitais tendiam a tornar-se a infra-
estrutura de produção de todo o domínio da comunicação. Novas formas de 
mensagens “interativas” apareceram: este decênio viu a invasão de 
videogames, o triunfo da informática “amigável” (interfaces gráficas e 
interações sensório-motoras) e o surgimento dos hiperdocumentos 
(hipertextos, CD-ROM). 
 

No final dessa década e início dos anos 90, crescia, de forma exponencial, uma rede de 

computadores conectados entre si com capacidade de comunicar-se – a Internet. Inicialmente, 

fora concebida com propósitos militares na década de 1960, sob a denominação de Arpanet 

(Advanced Research Projects Network). Os militares, patrocinadores dessa tecnologia, tinham 

por objetivo manter informações interligadas eletronicamente por computadores, de modo que 

não houvesse um comando central, pois, assim, em caso de ataque a um dos pontos da rede, a 

conexão ainda ficaria ativa. Moraes (2004, p. 34) ressalta que “esse dado histórico permite 

observar que a Internet é descentralizada desde sua concepção original”. 

 

A Internet tal como percebemos hoje foi concebida em 1994 com a implementação da World 

Wide Web, o navegador WWW, criado, segundo Castells (2003 apud MORAES, 2004), pelo 

inglês Tim Berners-Lee, no Centro Europeu de Investigação Nuclear (CERN), em Genebra. 

Moraes (2004, p. 34) sintetiza, da seguinte forma, a origem da rede: “Assim, a Internet surgiu 

no meio militar norte-americano, mas desenvolveu-se nas principais universidades e núcleos 

de tecnologia do mundo, especialmente nos EUA, Grã-Bretanha, França e Inglaterra”.  

 

Pierre Lévy diz que a World Wide Web tornou-se um dos principais eixos de desenvolvimento 

do ciberespaço, à medida que propagou-se como um “rastilho de pólvora” entre os usuários da 

rede. As tecnologias digitais, desse modo, é o que compõem o que Pierre Lévy chama de 

ciberespaço – o espaço de comunicação interconectado por computadores. “As tecnologias 

digitais surgiram, então, como infraestrutura do ciberespaço, novo espaço de comunicação, de 

sociabilidade, de organização e de transação, mas também novo mercado da informação e do 

conhecimento” (LÉVY, 1999, p. 32). 

 

Segundo o autor, o ciberespaço suporta tecnologias “intelectuais” que servirão para 

exteriorizar, amplificar e modificar consideráveis funções cognitivas, como memória 

(arquivos digitais de diversos tipos, banco de dados), imaginação (simulações), percepção 

(presença e realidades virtuais) e raciocínios (inteligência artificial, criação de modelos de 
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fenômenos complexos). Lévy (1999) discorre que, em função de aumentar e transformar 

algumas dessas capacidades, a informática exterioriza, parcialmente, essas faculdades em 

suportes digitais. 

 

Da relação da sociedade e das novas tecnologias observamos uma nova dimensão na vida 

social, com múltiplas possibilidades. Para Lemos (2010, p. 106) “a relação entre o campo 

social e as novas tecnologias é construída pela apropriação simbólica”. Considerando que as 

tecnologias marcam de modo profundo o corpo social, estabelecendo novos modos de 

produção e consumo, buscaremos, ao longo deste estudo, investigar a nova dimensão entre 

público e a mídia digital. 

 

Como vimos, essa nova mídia (digital) emergiu com a revolução da microeletrônica, na 

década de 1970, “através de convergências e fusões, principalmente no que se refere à 

informática e às telecomunicações” (LEMOS, 2010, p. 78). De acordo com André Lemos, a 

mídia digital vai agir de duas maneiras: ou prolonga e multiplica a capacidade dos media 

tradicionais, como cabos, fibras ópticas e satélites, ou cria novas tecnologias, por vezes 

híbridas, como celulares, computadores, TV digital etc. Resultado da convergência 

tecnológica, as novas mídias são terreno fértil para a produção de conteúdos convergentes, 

como veremos a frente.  

 

A mídia digital, ao permitir uma comunicação individualizada, personalizada, bidirecional e 

em tempo real, instaura uma nova perspectiva, que vem causando mudanças na produção e 

distribuição da informação.  Isso se aplica não apenas em jornais, rádios, televisões e revistas, 

mas também no setor de entretenimento, como o da música e o do cinema. Para Lemos 

(2010), a tecnologia digital proporciona uma dupla ruptura no modo: no modo de conceber a 

informação, “produção por processos microeletrônicos”, e no modo de difundi-las, pois 

institui o modelo todos-todos, opondo-se ao tradicional um-todos dos mass media.  

 

 

1.11.11.11.1 CiberculturaCiberculturaCiberculturaCibercultura    

 

O ciberespaço e todo seu universo particular, ancorado pelos recursos até então inovadores 

que oferece, instaurou condições para uma cultura, digamos, própria, ou melhor, que abrange 
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as peculiaridades deste contexto: a cibercultura. O pesquisador André Lemos (2010) discorre 

que a cibercultura se caracteriza com a formação de uma sociedade estruturada através de 

uma conectividade de redes (como a Internet), que amplia o potencial comunicativo e 

proporciona a troca de informações de diversas maneiras. Fomenta, assim, agregações sociais. 

Já o ciberespaço diz respeito ao mundo operante, interligado por tecnologias que permitem 

colocar “o poder de emissão nas mãos de uma cultura jovem, tribal, gregária, que vai produzir 

informação, agregar ruídos e colagens, jogar excesso ao sistema” (LEMOS, 2010, p. 87). A 

cibercultura, desse modo, abrange os fenômenos relacionados ao ciberespaço, ou seja, aqueles 

que se associam às formas de comunicação mediadas por computadores.  

 

Tratar de cibercultura implica, então, falar em sociedade, cultura e novas tecnologias. Para 

Lemos, a cibercultura emerge como resultado dos impactos socioculturais da 

microinformática. O autor avalia que ela surge como uma espécie de movimento social, assim 

como a microinformática também é fruto desse processo (como vimos, esta nasceu de um 

movimento de contracultura na Califórnia, em meados dos anos 1970, que pleiteava a 

descentralização da informação). “A história da microinformática mostra que, na sua origem, 

a cibercultura é consequência da atitude social em relação à informática” (LEMOS, 2010, p. 

108).  

 

Lévy (1999) analisa que a cibercultura aponta para uma civilização da “telepresença 

generalizada”, onde a conexão é fator preponderante. Nesse sentido, ele diz que o novo 

imperativo categórico da sociedade seria a conexão – pressuposto técnico para efetivação de 

uma comunicação universal. Computadores, desktops ou portáteis, celulares, tablets, 

aparelhos eletrônicos, tais como TV, e todo tipo de artefato eletrônico deveriam possuir um 

endereço de Internet, de acordo com esse imperativo observado por Lévy. “Junto ao 

crescimento das taxas de transmissões, a tendência à interconexão provoca uma mutação na 

física da comunicação: passamos das noções de canal e de rede a uma sensação de espaço 

envolvente” (LÉVY, 1999, p. 127).  Espaço esse que podemos chamar de mundo virtual e 

que, segundo o filósofo, é o gênero canônico da cibercultura. 

 

Analisar a cibercultura nos fornece recursos para a verificação de novas formas de 

sociabilidade emergentes com as tecnologias do ciberespaço, como as novas Tecnologias da 

Informação e Comunicação, tais como smartphones e notebooks, e as plataformas digitais, 

como as mídias sociais. Entender esse contexto é imprescindível para analisarmos, ao longo 
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desse estudo, os papéis sociais do público, favorecidos a partir do advento dessa esfera virtual 

e novas práticas sociais:  

 
Para compreendermos os impactos das novas tecnologias na cultura e na 
comunicação contemporânea, devemos dirigir nosso olhar para a sociedade 
enquanto um processo (que se cria) entre as formas e os conteúdos (Simmel). 
[...] Trata-se, a partir da perspectiva formista simmeliana, de mostrar a 
dinâmica sociotécnica que se instaura nesse final de século misturando, de 
forma inusitada, as tecnologias digitais e a socialidade pós-moderna, 
formando a cibercultura. (LEMOS, 2010, p. 81) 
 

Nessa dimensão cibercultural, instituições e práticas sociais tiveram de imergir, se 

transformar, se adaptar. O jornalismo foi um deles e é fundamental que o exploremos na 

esfera virtual a fim de chegarmos ao nosso objeto de estudo.  

 

 

1.21.21.21.2 O jornalismo O jornalismo O jornalismo O jornalismo digitaldigitaldigitaldigital    

 

A virtualização do mundo, a partir do advento da informática, modificou vários aspectos da 

vida humana, como vimos. E no jornalismo não poderia ser diferente. Segundo Pena (2005), 

influenciou todos os tipos de veículos, em todas as fases de produção e recepção da notícia. 

Os níveis estruturais que as mudanças que o mundo virtual trouxe para o jornalismo foram e 

ainda são promissoras, principalmente com a emergência do jornalismo digital, em meados da 

década de 1990, que trouxe mudanças em níveis profundos da prática jornalística (PEREIRA, 

2011). Há que se considerar, no entanto, que tecnologia e jornalismo caminham lado a lado, 

isso é notório pelo próprio histórico da área, onde avanços na transmissão da informação 

imprimiram, e continuam imprimindo, novas maneiras de se produzir jornalismo (SOUSA, 

2008). 

 

Mas, afinal, o que é jornalismo digital? Para Pena (2008, p. 176), jornalismo digital “pode ser 

precariamente definido como a disponibilização de informações jornalísticas em ambiente 

virtual, o ciberespaço, organizados de forma hipertextual com potencial multimidiático e 

interativo.” Vê-se, portanto, que o fator multimídia e, principalmente, interação são – ou 

deveriam ser – o trunfo do jornalismo digital, a grande promessa dessa mídia.  
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Multimídia e interação, no entanto, ainda eram pouco presentes no jornalismo digital até 

pouco tempo. Só passaram a ganhar espaço recentemente – e ainda há muito o que se avançar.  

Pena (2008) diz que o maior desafio do jornalismo digital é encontrar sua linguagem e 

democratizar suas interfaces – o que não deixa de se relacionar, respectivamente, à multimídia 

e interação.  

 

Segundo Pena (2005), “na própria Internet, os conceitos mudam a uma velocidade 

impressionante, embora a linguagem para congregar todas as suas potencialidades pareça 

ainda não ter sido encontrada. Portais, websites e blogs descentralizam a informação”. Por sua 

vez, Pinho ressalta que: 

  

[...] sendo a internet uma mídia bastante distinta dos demais meios de 
comunicação tradicionais – televisão, rádio, cinema, jornal e revista –, o 
jornalismo digital deve considerar e explorar a seu favor cada uma das 
características que diferenciam a rede mundial dos demais veículos. 
(PINHO, 2003 apud ROCHA, 2011, p. 172) 

  

O jornalismo digital, no entanto, vem tentado encontrar seu caminho – apropriando-se do que 

pode ser o seu grande diferencial: as variáveis espaço/tempo, que, segundo Medina (2005), 

alicerçam a informação jornalística na sociedade urbana e industrial. 

 

Em meados da década de 1990, de acordo com Pena (2008, p. 177), a Internet ganhou 

notoriedade e houve uma migração de jornalistas para a nova mídia, foi um verdadeiro boom. 

Jenkins (2009) conta que havia o paradigma da revolução digital, em que se alegava que os 

novos meios de comunicação digital mudariam tudo. Mas o estouro da bolha2, no início dos 

anos 2000, jogou água fria na esperada revolução digital. “Após o estouro da bolha pontocom, 

a tendência foi imaginar que as novas mídias não haviam mudado nada” (JENKINS, 2009, p. 

33). Pena acrescenta que “as empresas se retraíram e houve um redimensionamento da 

viabilidade comercial do jornalismo digital. Entretanto, o exagero dos profetas do 

ciberespaço, como diz Manuel Castells, não pode levar-nos a subestimar sua verdadeira 

importância” (PENA, 2008, p. 177).  

 

                                                      
2 A migração considerável de jornalistas para uma área que ainda não tinha base sólida nem um público de porte 
ocasionou uma derrocada, pois o investimento de capital foi alto e o retorno baixo. O estouro fez com que o 
meio digital não mais fosse visto como iminente grande promessa. 
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Foram muitos os estágios que contribuíram para o desenvolvimento do jornalismo on-line, 

como também pode ser denominado o jornalismo digital. Inicialmente, começou-se copiando 

o conteúdo da publicação impressa para o digital. A primeira geração foi, portanto, uma mera 

reprodução/transposição: 

 

[...] a metáfora do jornal impresso passa a ser adotada no jornalismo online, 
seja na linguagem, na divisão por editorias, na forma de apresentação das 
telas principais dos sites (como se fosse a primeira página de um jornal) e na 
própria utilização da palavra “jornal”. (BARBOSA, 2002, p. 3) 

 

No Brasil, o ingresso dos veículos de comunicação na rede deu-se por iniciativas isoladas a 

partir de 1995, quando a Agência Estado inaugurou seu site, e o Jornal do Brasil (JB) lançou 

o primeiro jornal digital. O Jornal do Commercio, de Recife, também já distribuía, nessa 

época, informações na Internet. No entanto, a primeira cobertura completa no espaço virtual 

foi feita pelo JB, em 28 de maio de 1995. 

 

Na segunda geração, como descreve Rocha (2011), os veículos de comunicação perceberam 

que, para alcançar visibilidade na Internet, tinham que criar mecanismos para que o usuário 

acessasse o site. Para tanto, passaram a oferecer material exclusivo, elaborado especialmente 

para o meio digital. Nessa perspectiva, foram implementados também os canais de notícia em 

tempo real – uma forma de despertar e criar o hábito de leitura na versão on-line do jornal. O 

Universo Online, mais conhecido hoje como UOL, lançou, em 1996, o Brasil Online, o 

primeiro jornal em tempo real de língua portuguesa (MOHERDAUI, 2000). O portal 

distribuía informações de agências de notícias e material produzido em sua redação. Em 

pouco tempo o site passa a compor a terceira geração do jornalismo digital.  

 

A terceira geração caracteriza-se pela incrementação de conteúdos multimídia (texto, imagem, 

som e vídeo). Segundo Moherdaui (2000), o Brasil Online passou a oferecer, além de textos, 

fotos, gráficos, animações, vídeo e áudio sobre material jornalístico. O intuito era 

complementar as matérias na web.  A autora conta que tempos depois o nome do jornal 

passou a ser Folha Online (http://www.uol.com.br/fol), com uma estrutura hierárquica igual à 

da imprensa tradicional.  

 

A Folha Online foi um dos primeiros jornais on-line brasileiros a inovar na 
cobertura do noticiário da Web. Como não havia correspondente da Folha 
durante os conflitos ocorridos em Kosovo, em 1999, o diário passou a 

http://www.uol.com.br/fol
http://www.uol.com.br/fol
http://www.uol.com.br/fol
http://www.uol.com.br/fol
http://www.uol.com.br/fol
http://www.uol.com.br/fol
http://www.uol.com.br/fol
http://www.uol.com.br/fol
http://www.uol.com.br/fol
http://www.uol.com.br/fol
http://www.uol.com.br/fol
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publicar depoimentos enviados por e-mail à redação de pessoas que estavam 
próximas às áreas de maior conflito. É a primeira vez que um jornal 
brasileiro publica em seu site e-mails de leitores para enriquecer o noticiário. 
(MOHERDAUI, 2000, p. 25) 

 

Eis o primeiro registro do que depois viria a ser conhecido como jornalismo participativo no 

meio digital. Desse modo, a Folha começava a mostrar sinais da quarta e contemporânea 

geração do jornalismo digital.  

 

A quarta geração está umbilicalmente ligada ao jornalismo participativo (também chamado de 

cidadão, colaborativo ou open source). Como o próprio nome sugere, o jornalismo 

participativo é aquele que possibilita a participação do público na produção e circulação do 

conteúdo. Esse tipo de jornalismo nasce e ganha força com a web 2.0 – “páginas da web cuja 

importância se deve, sobretudo, à colaboração do usuário” (ROCHA, 2011, p. 171). É nesse 

campo, cujos progressos são consideráveis, sobretudo nos últimos quatro anos, que vamos 

explorar. 

 

Ressaltemos, antes, que as quatro divisões de gerações do jornalismo digital aqui definidas 

não devem ser entendidas necessariamente como uma sucessão de estágios, podendo haver 

uma coexistência entre elas. Ou seja, pelo fato de alguns sites encontrarem-se na quarta 

geração, não significa que não existam sítios de primeira ou segunda gerações, por exemplo. 

“Isso significa que enquanto alguns sites desenvolvem produtos jornalísticos incorporando as 

características da web, outros as subutilizam ou sequer as aplicam” (MORAES, 2004, p. 39).  

 

Antes de tratarmos da convergência, convém abordar as características, as propriedades do 

jornalismo on-line: 

 

– Temporalidade: Segundo Moraes (2004), a Internet permite a “coexistência de 

temporalidades”. Nesse sentido, os veículos utilizam, no ambiente on-line, técnicas 

jornalísticas para a produção de notícias em tempo real – e aqui o valor está na 

atualidade da notícia –, e também fazem uso do sistema de armazenamento digital de 

informação para comportar outros ritmos temporais – aqui o valor reside na memória 

da notícia. “É nesse sentido que se instaura a mídia da memória, ao passo que na 

lógica do fluxo configura-se a mídia da instantaneidade” (MORAES, 2004, p. 42).  
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– Hipertextualidade: “O hipertexto digital singulariza-se pelo dispositivo eletrônico: 

link” (MORAES, 2004, p. 44). Esse modo de produção textual cuja função é unir 

sentidos é, segundo a autora, elemento fundamental da narrativa jornalística digital. A 

hipertextualidade é, portanto, a possibilidade de interconectar textos, sites, arquivos e 

outros conteúdos digitais por meio de links, reunidos num mesmo ambiente. Isso 

possibilita os usuários acessarem informações contextualizadas e mais aprofundadas. 

Ferrari (2003 apud ROCHA, 2011, p. 172) afirma que o hipertexto permite “que o 

leitor decida e avance sua leitura do modo que quiser, sem ser obrigado a seguir uma 

ordem linear”.  

 

– Interatividade: Essa é uma das grandes promessas da rede – aproximar produtores e 

receptores de informação. Moraes (2004) destaca algumas formas de interação 

possíveis no jornalismo on-line: a) navegação hipertextual – permite o leitor traçar seu 

próprio caminho de leitura; b) troca de informações entre jornalistas e leitores por e-

mails, chats e fóruns de discussão; c) participação do público em enquetes e 

sondagens de opinião; d) participação do público no processo de produção de 

conteúdo.  

 

– Multimodalidade: Moraes (2004) fala que a digitalização favoreceu a convergência 

das mídias. E uma das características do jornalismo on-line é justamente essa: de unir 

as diversas modalidades (sonora, visual e verbal) em um mesmo espaço, com uma 

linguagem múltipla. É sobre essa convergência que iremos aprofundar adiante. 

 

 

1.2.11.2.11.2.11.2.1     Cultura da convergênciaCultura da convergênciaCultura da convergênciaCultura da convergência    

 

A web e as mídias digitais impulsionaram a cultura convergente a qual imergimos há pouco e 

que a mídia tradicional muito relutou para efetivar – obviamente por receio de perder seu 

espaço ou, em uma visão mais apocalíptica, ser substituída. Jenkins (2009, p. 32) afirma que 

“se o paradigma da revolução digital presumia que as novas mídias substituiriam as antigas, o 

emergente paradigma da convergência presume que novas e antigas mídias irão interagir de 

formas cada vez mais complexas”. E estão interagindo, desmoralizando o antigo – e 

equivocado – argumento de que as novas mídias substituiriam as velhas. Estamos na era da 
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convergência. E a tendência é estabelecer canais cada vez mais complexos de conversa entre 

as diversas mídias.  

 

Cada meio antigo foi, de certa forma, forçado a conviver com os meios emergentes 

(JENKINS, 2009). Não é preciso muito para justificar a sentença, basta recorrermos a um 

passado recente. A televisão, por exemplo, não eliminou o rádio. O cinema não eliminou o 

teatro. Assim como, num passado remoto, a invenção da escrita não substituiu a oralidade. 

“Os velhos meios de comunicação não estão sendo substituídos. Mais propriamente, suas 

funções e status estão sendo transformados pela introdução de novas tecnologias” (JENKINS, 

2009, p. 41-42). Da mesma forma, a Internet não substituiu a TV, o rádio e o meio impresso, 

mas se apropriou das especificidades de cada um, convergindo-os, e, hoje, mostra-se uma 

eficiente extensão e ferramenta daqueles. Convergir implica em abranger, embora este 

isoladamente não configure, essencialmente, convergência. 

 

Jenkins (2009, p. 28) define convergência como o “fluxo de conteúdos através de múltiplas 

plataformas de mídia, à cooperação entre múltiplos mercados midiáticos e ao comportamento 

migratório dos públicos dos meios de comunicação”, que, segundo ele, estão em busca de 

experiências de entretenimento. Em uma definição menos abrangente, Castilho (2007 apud 

ROCHA, 2011, p. 173) diz que convergência “é o processo de integração, coordenação e 

combinação de mídias impressas, visuais, auditivas e interativas, num sistema chamado 

multimídia”. Em ambos os conceitos verifica-se a presença determinante do fator multimídia. 

Desse modo, pode-se dizer que convergência das mídias trata da multimidialidade. No 

jornalismo, é o uso integrado de texto, imagem e som – as mídias tradicionais – na narração 

do fato – atividade que encontra lugar apropriado no ciberespaço, a Internet. Falar de 

convergência é, portanto, falar de Internet propriamente – ainda que não esteja limitada a ela. 

 

Jenkins (2009, p. 325) traça um panorama sobre a cultura da convergência: 

 

A convergência representa uma mudança de paradigma – um deslocamento 
de conteúdo de mídia específico em direção a um conteúdo que flui por 
vários canais, em direção a uma elevada interdependência de sistemas de 
comunicação, em direção a múltiplos modos de acesso a conteúdos de mídia 
e em direção a relações cada vez mais complexas entre mídia corporativa, de 
cima para baixo, e a cultura participativa, de baixo para cima.  
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A respeito dessa integração de vários modos de comunicação em uma rede interativa, o autor 

Manuel Castells (1999) afirma ser uma transformação tecnológica de dimensões históricas 

que muda não apenas a comunicação, mas também a cultura. 

 

A integração potencial de texto, imagens e sons no mesmo sistema – 
interagindo a partir de pontos múltiplos, no tempo escolhido (real ou 
atrasado) em uma rede global, em condições de acesso aberto e de preço 
acessível – muda de forma fundamental o caráter da comunicação. E a 
comunicação, decididamente, molda a cultura porque, como afirma Postman 
“nós não vemos... a realidade... como ‘ela’ é, mas como são nossas 
linguagens. E nossas linguagens são nossas mídias. Nossas mídias são 
nossas metáforas. Nossas metáforas criam o conteúdo de nossa cultura”. 
Como a cultura é mediada e determinada pela comunicação, as próprias 
culturas, isto é, nossos sistemas de crenças e códigos historicamente 
produzidos são transformados de maneira fundamental pelo novo sistema 
tecnológico e o serão ainda mais com o passar do tempo. (CASTELLS, 
1999, p. 354) 

 

Desse modo, a convergência não deve ser compreendida apenas como um processo 

tecnológico que reúne múltiplos conteúdos midiáticos, mas como parte de um processo de 

transformação cultural, “à medida que consumidores (de informação) são incentivados a 

procurar novas informações e fazer conexões em meio a conteúdos de mídia dispersos” 

(JENKINS, 2009, p. 30). Nesse contexto, de interação e participação do usuário, sobretudo na 

rede, é que surge o que Jenkins denomina de cultura participativa – termo que designa a 

cultura em que os consumidores de produtos culturais ou de informações participam 

ativamente da criação e circulação de novos conteúdos. A atividade será explorada, 

pioneiramente e principalmente, nas mídias sociais, que estudaremos a seguir.  

 

A produção cultural e de informação tornam-se um processo construído coletivamente – daí 

também deriva o conceito de inteligência coletiva, um dos principais motores da cibercultura. 

“O crescimento do ciberespaço não determina automaticamente o desenvolvimento da 

inteligência coletiva, apenas fornece a esta inteligência um ambiente propício” (Lévy, 1999, 

p. 29). Um dos principais efeitos dessa inteligência é a aceleração, cada vez maior, no ritmo 

da alteração tecno-social, o que demanda uma maior participação ativa na cibercultura. 

 

Segundo Jenkins (2009), a inteligência coletiva pode ser vista como “uma fonte alternativa de 

poder midiático”. É justamente o que as novas mídias propiciam, principalmente os blogs, que 

formam um espaço democrático para manifestação de opiniões e luta contra-hegemônica. É 
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sobre essas mídias sociais, seus gestores e as novas percepções que implementaram aos meios 

de comunicação que vamos aprofundar adiante.  

 

 

1.31.31.31.3     Mídias SociaisMídias SociaisMídias SociaisMídias Sociais    

 

O surgimento da Internet, como podemos perceber, trouxe várias mudanças na sociedade. 

Recuero (2009, p. 23) aponta como uma das mais significativas a possibilidade de os usuários 

se expressarem e sociabilizarem por meio das ferramentas de comunicação mediada pelo 

computador. Segundo a autora, essas ferramentas proporcionaram aos atores construir-se, 

interagir e comunicar-se com os demais atores, deixando rastros que permitem reconhecer 

suas conexões e visualizar suas redes sociais. É o surgimento das mídias sociais e as redes 

sociais, conceitos interligados, mas que, segundo alguns autores, apresentam variações.  

 

De acordo com Altermann (2010), mídias sociais são ferramentas que têm como objetivo o 

compartilhamento, a divulgação de conteúdo, permitindo também alguma relação com outras 

pessoas – no entanto, as relações ficam, de certa forma, em segundo plano. Nessa visão, as 

redes sociais estariam alocadas dentro de uma perspectiva maior das mídias sociais.  

 

Neste entendimento, Recuero (2008) conceitua mídia social como uma ferramenta de 

comunicação que permite a emergência das redes sociais. No entanto, para fazê-las emergir, 

ela afirma que esses meios de comunicação precisam subverter a lógica da mídia de massa 

(um-todos) para a lógica de participação (todos-todos).  

 

Mídia social, assim, é social porque permite a apropriação para a 
sociabilidade, a partir da construção do espaço social e da interação com 
outros atores. Ela é diferente porque permite essas ações de forma individual 
e numa escala enorme. Ela é diretamente relacionada à Internet por conta da 
expressiva mudança que a rede proporcionou. (RECUERO, 2008) 

 

Em síntese, Telles (2010 apud ALTERMANN, 2010) explica que as redes sociais seriam uma 

categoria das mídias sociais e que teriam como foco manter ou criar relacionamentos com 

base em assuntos em comum, como o Orkut, o Facebook e o MySpace. Já as mídias sociais 

seriam o que muitos ainda chamam de “novas mídias”, como o Twitter, o Youtube, o 
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SlideShare e o Digg, ou seja, justamente serviços que têm como objetivo o compartilhamento 

de conteúdo. 

 

 

1.3.11.3.11.3.11.3.1     CaracterísticasCaracterísticasCaracterísticasCaracterísticas    

 

Pensando nesse tipo de mídia como uma dinâmica informativa da rede, caracterizada pela 

mediação do computador, Recuero (2008 e 2010) tece os elementos que caracterizam a mídia 

social:  

 

a) Conversação – Além da mera participação, mídia social é conversação, ela permite 

aos atores se engajarem de forma coletiva, seja por cooperação ou mesmo por 

competição. “Assim, a possibilidade de conversação síncrona ou assíncrona é uma 

característica desse tipo de ferramenta” (RECUERO, 2010). 

 

b) Menor concentração de poder no processo de comunicação – Recuero (2008) fala 

que, enquanto nos veículos tradicionais há uma forte concentração de poder no 

emissor, nas plataformas digitais esse poder é mais diluído. Assim, haveria mais poder 

comunicativo para mais pessoas. 

 

c) Maior circulação de informações – Verifica-se uma tendência de as informações 

circularem mais e serem mais visíveis entre os participantes em função de as redes 

sociais possuírem mais conexões que funcionam como canais de informação que 

ficam mais ativos (RECUERO, 2008). 

 

d) Emergência das redes sociais – A mídia social possibilita a emergência das redes 

sociais através de sua apropriação e conversação. Isso porque ela permite que os 

rastros da interação fiquem visíveis, que essa interação possa ser estendida no tempo e, 

assim, as redes sociais tornam-se mais observáveis. Dessa forma, explica Recuero 

(2010), a mídia social complexifica o espaço social, permitindo novas emergências de 

grupos, que podem constituir-se também como comunidades virtuais.  
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e) Novas formas de construção de sentido – Em razão de os veículos de mídias sociais 

serem mais conversacionais, os sentidos construídos pela interação são mais 

negociados. “Isso implica em mais mudanças de percepção nas redes através das 

negociações de construção de sentido” (RECUERO, 2008). 

 

f) Maior capacidade de mobilização - A mídia social parece ter uma maior capacidade 

de mobilizar grupos sociais também no espaço off-line, isso porque mantêm mais 

pessoas conectadas no espaço on-line, onde propicia um contato mais direto e de 

maior conversação. Recuero (2008) diz que “como o custo de ação no espaço on-line é 

menor, mais participação e cooperação podem emergir dessas interações”. 

 

Esse contexto de emergência das mídias sociais é fundamental para o estabelecimento do tipo 

de público da cibercultura, onde “ler, ouvir e assistir passam a ser apenas uma fração do 

comportamento da audiência, que agora também tem meios para escrever, falar e distribuir o 

próprio conteúdo” (NICKEL, 2011, p. 115). Vamos analisar agora, brevemente, os principais 

tipos de mídias sociais: os blogs, o Twitter e o Facebook.  

 

 

1.3.21.3.21.3.21.3.2     BBBBlogslogslogslogs    

O termo blog vem de “weblog”, contração de “web” + “log” (arquivo na web) e foi criado em 

17 de dezembro de 1997 por Jorn Barger, em referência ao seu blog pioneiro, que colecionava 

e divulgava links interessantes na web, o Robot Wisdom (LEMOS, 2009). Mas foi só em 

1999, com o surgimento das ferramentas de publicação, que os weblogs começaram a ganhar 

destaque. Foi a Pitas que, naquele ano, lançou a primeira ferramenta de manutenção de sites 

via web, seguida pela Pyra, que lançou o Blogger, também em 1999. Esses sistemas, segundo 

Amaral, Recuero e Montardo (2009), proporcionaram uma maior facilidade na publicação e 

manutenção dos sites, pois não exigiam mais o conhecimento da linguagem HTML. 

 

Com essa facilidade, esses sites passaram a ser rapidamente adotados e apropriados para os 

mais diversos usos. “Além disso, a posterior agregação da ferramenta de comentários aos 

blogs também foi fundamental para a popularização do sistema” (AMARAL; RECUERO; 

MONTARDO, p. 28, 2009). As autoras ainda contam que uma das primeiras apropriações 

que se seguiu à popularização dos blog foi o uso como diários virtuais, espaços de publicação 
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pessoal, publicação de relatos, experiências e pensamentos. Schmidt (2007 apud AMARAL; 

RECUERO; MONTARDO, 2009, p. 30) tece uma explicação sobre o que são os blogs: 

 

Websites frequentemente atualizados onde o conteúdo (texto, fotos, arquivos 
de som, etc) são postados em uma base regular e posicionados em ordem 
cronológica reversa. Os leitores quase sempre possuem a opção de comentar 
em qualquer postagem individual, que são identificados com uma URL 
única. 

Para Lemos (2009, p. 9), os blogs “refletem a liberação do pólo da emissão característico da 

cibercultura”. Ou seja, agora, com recursos mínimos, todos podem produzir e fazer circular 

informação sem necessitar autorização ou pedir o aval a quem quer que seja. “O fenômeno 

dos blogs ilustra bem essa cultura pós-massiva que tem na liberação do pólo da emissão, na 

conexão telemática e na reconfiguração da indústria cultural seus pilares fundamentais” 

(LEMOS, 2009).  

 

Segundo Tredan (2011, p. 1), o blog, objeto cada vez mais comum, se define pela figura do 

internauta enquanto produtor de conteúdo. Esse tipo de atividade, como acrescenta Adghirni, 

nasce com o próprio interesse de certos grupos em desafiar o monopólio dos jornalistas como 

produtores de informações. É, portanto, “dentro de um jornalismo independente, não 

profissional, contra-hegemônico que surgem os primeiros blogs” (ADGHIRNI, 2008). 

 

A pesquisadora reflete que nos últimos anos os weblogs se tornaram importantes atores no 

espaço público, tanto como ferramenta de comunicação social quanto como vetores de 

informação jornalística. Ela diz que os blogs se apresentam “como espaços alargados de 

informações jornalísticas, de trocas de opinião, de crítica aberta, de exercício de cidadania 

(open source) ou, simplesmente, de diário íntimo para adolescentes” (ADGHIRNI, 2008, p. 

3). 

 

Os blogs conquistaram tamanha relevância que se tornou comum, nos principais jornais do 

país, a criação de blogs jornalísticos3 para os seus colunistas. Segundo Adghirni (2008), o 

motivo é a crença “no poder individual e no interesse do público que busca notícias na 

Internet pelos blogs.” 

                                                      
3 “O nome blog jornalístico remete a um conjunto de publicações on-line, atualizadas por jornalistas, que 
recorrem a ferramentas partilhadas pelo universo dos weblogs. Quer dizer, o adjetivo jornalístico está ligado aqui 
à identidade e à legitimidade do produtor” (ADGHIRNI, 2008). O termo serve para diferenciar este dos demais 
tipos de blogs, como os ligados a comunidades virtuais ou produzidos por adolescentes. 
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Em uma pesquisa sobre o tema, Adghirni (2008) observou que alguns blogs jornalísticos 

chegaram a provocar grande impacto na sociedade, trazendo à tona debates públicos 

importantes para a democracia, entre os quais a honestidade dos políticos eleitos, denúncias 

de corrupção e publicação de contas públicas sobre os gastos excessivos dos políticos. A 

pesquisadora ainda avalia que “muitas vezes os blogs saíram na frente da grande mídia 

tradicional, divulgando em tempo real fatos que só no dia seguinte seriam comentados pelos 

jornais”. 

 

[...] existem pesquisadores, entre os quais me incluo, que enxergam nos 
blogs uma das mais expressivas formas de jornalismo como invenção 
permanente. Que se alimenta constantemente das transformações que o 
atravessam. Neste sentido, os blogs hospedados nos portais dos grandes 
jornais brasileiros também representam a capacidade das empresas 
jornalísticas de se adequar à nova realidade de um mercado de concorrência 
que se renova sem cessar. Alguns especialistas até falam de “refundação” da 
imprensa. (ADGHIRNI, 2008) 

 

 

1.3.31.3.31.3.31.3.3     Twitter e Twitter e Twitter e Twitter e FacebookFacebookFacebookFacebook    

 

Recuero (2007, p. 10) fala que com a complexificação das redes sociais na Internet, por meio 

das ferramentas mediadas por computador, novos fluxos de informação surgiram. Houve, com 

isso, uma ampliação da característica de difusão das redes sociais. As informações passaram a 

ser difundidas de forma quase epidêmica, explica a autora, alcançando grandes proporções. 

Nesse contexto, duas mídias sociais ganham destaque: o Twitter e o Facebook, duas das 

principais mídias da atualidade. No Brasil, elas vêm ganhando destaque desde 2010, com um 

expressivo aumento no número de seus usuários. Pesquisa do IBOPE4 revela que em agosto 

de 2011 o Facebook atingiu 30,9 milhões de usuários únicos no país, cerca de 68,2% dos 

internautas. O instituto aponta ainda que o Twitter também manteve tendência de crescimento 

no país e no mesmo período analisado marcou 14,2 milhões de usuários únicos, ou 31,3% dos 

internautas. 

 

                                                      
4 Disponível em: 
http://www.ibope.com.br/calandraWeb/servlet/CalandraRedirect?temp=6&proj=PortalIBOPE&pub=T&nome=h
ome_materia&db=caldb&docid=C2A2CAE41B62E75E83257907000EC04F 
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Com os resultados, o IBOPE indica que “o Brasil se consolida como um mercado com 

elevada utilização de sites sociais, com uso diversificado, refletindo o interesse dos brasileiros 

pela Internet”. A média de tempo que os brasileiros passam conectados em redes sociais é de 

7 horas e 14 minutos por dia. Diante da relevância desse contexto e inserindo-o no âmbito da 

cibercultura, a presença dos veículos de comunicação nesses ambientes se fez necessária em 

nome não apenas da convergência digital, mas pela própria demanda gerada pelo público. 

Hoje, a esfera de acontecimentos das mídias sociais é observada de perto pelos veículos de 

comunicação e não raro são as pautas originadas a partir delas. A esse respeito, Carvalho 

(2011, p. 112) disserta: 

 

Aos poucos, Twitter e Facebook passam a fazer parte do dia a dia de 
profissionais das redações, como o telefone e o e‐mail fizeram 
anteriormente. E o mais significativo: tornaram-se mecanismos eficientes 
para ouvir a audiência e dialogar com ela. Ou seja: viraram base para 
conexões, para a construção de redes sociais. 

 

Orozco (apud BOAVENTURA, 2009, p. 125) reflete acerca dos cenários que os públicos 

estão e a produção de sentido de cada uma dessas localidades sobre a mensagem: 

“Considerando-se a recepção como parte de uma prática e não como o momento específico do 

contato com a mensagem, é possível entender que ela passa por diversos cenários, ou seja, 

locais onde se produz sentido, como a escola, a família, etc. Em cada um deles, a mensagem é 

negociada e se produzem novos significados.” As mídias sociais seriam mais um cenário pelo 

qual as mensagens passam a produzir sentido sobre a recepção e esta entre em negociação 

com os veículos.   

 

Facebook 

 

O Facebook foi lançado em 2004 pelo norte-americano Mark Zuckerberg e é hoje um dos 

sistemas com maior número de usuários do mundo (estima-se que no primeiro semestre deste 

ano a rede tenha alcançado 750 milhões de usuários ativos no mundo todo5). A rede social 

funciona através de perfis e comunidades. Recuero (2009) explica que em cada perfil é 

possível adicionar um módulo de aplicativos (jogos, ferramentas etc). Os usuários podem 

interagir entre si a partir da publicação de conteúdos, como texto, imagens e vídeos.  

 

                                                      
5 Segundo matéria da revista Exame, disponível em: 
http://exame.abril.com.br/tecnologia/facebook/noticias/facebook-atinge-750-milhoes-de-usuarios 
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Twitter 

 

Lançado em 2006 por Jack Dorsey, Biz Stone e Evan Williams, o Twitter é uma mídia social 

de microblogging ou, como analisam Zago e Recuero (2010), um micromensageiro, em que 

os atores são convidados a responder em até 140 caracteres à pergunta “O que está 

acontecendo?”. Cada publicação de conteúdo do usuário (ou post) ganha a nomenclatura de 

tweet. O diferencial dessa rede é a rapidez e facilidade em publicar conteúdos e sua 

potencialidade em difundi-lo numa velocidade impressionante.  

 

A facilidade em que os tweets podem ser publicados, além de contar com a proximidade do 

indivíduo com um fato noticiável, podem trazer verdadeiros furos jornalísticos, disseminados 

em um ambiente cuja repercussão pode ser instantânea. Um exemplo é o perfil da Voz da 

Comunidade6, gerenciado inicialmente por um jovem de 17 anos que passou a noticiar, em 

tempo real, o conflito entre a polícia e os traficantes no Conjunto de Favelas do Alemão, na 

Zona Norte do Rio de Janeiro, em 2010.  Morador do Morro do Adeus, localizada em frente à 

área conflituosa, o “repórter” Renê assistiu à operação de perto e relatou os acontecimentos do 

conflito em tempo real, saindo à frente da imprensa, por meio da mídia social. Seu perfil do 

Twitter logo ganhou notoriedade, saltando de 180 seguidores para quase 22 mil, segundo 

reportagem7 do site G1, e repercutindo em diversos sites de notícias, jornais impressos e 

programas de televisão.  

A transformação no modo como a informação passa a ser mediada (da fonte para o usuário, 

do usuário para a fonte, e do usuário para o usuário) traça novos contornos culturais, alterando 

o fluxo informacional e suscitando novas formas de compreensão do tradicional processo 

comunicacional. Segundo Alcântara, Chaparro e Garcia (2005, p. 25), a instantaneidade e a 

abrangência ilimitada da difusão nas mídias sociais eliminaram os intervalos entre o momento 

da materialização dos fatos e sua divulgação em forma de notícia. Nívia Carvalho (2011, p. 

112), em seu artigo Relacionamento com o leitor, discorre sobre isso: 

É a audiência, agora com as mesmas ferramentas dos jornalistas, que 
informa, fotografa, faz vídeos, corrige e acrescenta informação, comenta, 
elogia, critica e mantém nos ‘trends’ o que considera importante – tudo isso 
com rapidez e volume nunca antes vistos. A publicação da matéria por 

                                                      
6 www.twitter.com/vozdacomunidade 
7 Disponível em: http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/rio-contra-o-crime/noticia/2010/11/pelo-twitter-jovem-
passa-ser-correspondente-da-guerra-no-alemao.html 
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jornalistas não pode mais ser considerada o fim do processo. Muitas vezes é 
o início. 

 

Como vimos, na era das mídias sociais, o público passou a dar furos na imprensa e, auxiliado 

pelo caráter de instantaneidade do meio, mostra-se mais ágil na publicação de conteúdos que 

muitos veículos de comunicação. Para contornar essa massiva produção caseira, considerada 

por muitos uma “afronta” aos tradicionais parâmetros jornalísticos, a maioria dos veículos de 

comunicação, para sobreviver, começou a investir em plataformas e interfaces de colaboração 

para o público, fazendo uso dessa possibilidade ativista e participativa dos usuários como 

estratégia comercial e ideológica para captá-lo e fidelizá-lo (PEREIRA; ADGHIRNI, 2011). 

Tal estratégia, eficiente na sedução da recepção, no entanto, desencadeou uma crise na 

identidade do jornalista – um conflito amador x profissional. Esse emblema e o volume cada 

vez maior de informações, segundo Wolton (2004 apud MORAES, 2010), reforçam o papel 

do jornalista como mediador entre o mundo e os cidadãos.  

 

O foco do nosso estudo, no entanto, não será analisar esse viés da óptica profissional, mas 

pensar e investigar os papéis do público na era das mídias digitais, desse mosaico, complexo, 

fruto dos fluxos de informação da sociedade contemporânea, em que emerge o público. 

Vamos analisar o perfil do público na cibercultura e investigar as ferramentas que lhes são 

concedidas para colaboração no jornalismo on-line, tentando traçar os possíveis papéis que 

exerce na apropriação de tais ferramentas. 
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2.2.2.2.     Dos Dos Dos Dos PúblicoPúblicoPúblicoPúblicossss    

 

O acesso usual, recorrente e em número cada vez maior de dispositivos tecnológicos, como 

notebooks, smartphones e tablets, aliado a formas cada vez mais acessíveis de conexão com a 

Internet, instaurou condições para diversificados tipos de participação dos sujeitos na vida 

social. Segundo dados do IBOPE8, o total de pessoas com acesso à Internet no Brasil atingiu 

77,8 milhões no segundo trimestre de 2011, sendo que 39,3 milhões participam de sites de 

redes sociais, fóruns, blogs, microblogs e outras páginas de relacionamento, o equivalente a 

um alcance de 87% dos internautas. No jornalismo, esse movimento se traduz na crescente 

participação dos públicos nos diferentes tipos de mídia (MORAES, 2010). Segundo Pereira e 

Adghirni (2011, p. 51), o desenvolvimento e a crescente popularização de tecnologias e 

mecanismos acessíveis de conexão com a rede mundial de computadores, bem como a 

“difusão de uma ideologia libertária associada às novas tecnologias”, proporciona novas 

formas de participação do público na produção de conteúdo jornalístico.  

 

À medida que se apropria das novas mídias, estabelecendo novas práticas sociais, o público 

não só ganha corpo como também voz, elemento essencial para um efetivo processo 

comunicacional dialógico, regido por um intercâmbio de informações, diverso do modelo 

tradicional de perspectiva puramente técnica. Moraes (2010, p. 1) sintetiza a trajetória e nova 

condição do público: “Antes restritos ora à posição de meros espectadores, ora a espaços 

marginais, como ‘cartas do leitor’ ou ‘voz do ouvinte’, o público agora sai das zonas de 

sombra e pode ocupar múltiplos e crescentes lugares”.  

 

E-mails, blogs e redes sociais são as principais plataformas responsáveis por alçar o estatuto 

do público frente aos meios de comunicação. É por meio dessas interfaces que efetivam-se as 

possibilidades de participação do público, gerando o que a pesquisadora Moraes (2010, p. 3) 

atribui de “uma situação de interatividade sem precedente”. Essa interatividade, tão intrínseca 

à Internet, é que propicia a aproximação entre produção e recepção. 

 

Leitor, ouvinte, telespectador e usuário. De multifacetada característica é que compõe-se o 

público de hoje. O mosaico é possível graças à convergência midiática, que, como vimos, 
                                                      
8 Dados do IBOPE Nielsen Online, publicado em 9 de setembro de 2011, em 
http://www.ibope.com.br/calandraWeb/servlet/CalandraRedirect?temp=6&proj=PortalIBOPE&pub=T&nome=h
ome_materia&db=caldb&docid=C2A2CAE41B62E75E83257907000EC04F 
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integra especificidades de diferentes mídias – TV, rádio, impresso e Internet –, e também à 

intensificação dos fluxos informacionais, que demandou maior interação dos usuários com os 

meios de comunicação, prática endossada também, mais recentemente, no discurso midiático 

em geral.  

 

Com tudo o que vimos até agora, pode-se concluir que a Internet foi a matriz fundamental 

para o advento de um novo tipo de jornalismo, o digital, e também é o palco responsável pela 

emergência evolutiva deste meio. Ao mesmo tempo em que propicia instrumentos para 

avanços e conquista de novos públicos, promove plataformas democraticamente concorrentes, 

conferindo um caráter instável e dinâmico à nova mídia, que tem de estar atenta às novas 

tendências e práticas sociais a fim de não perder espaço na rede, que permite, em tese, 

mecanismos democráticos de livre produção e distribuição de conteúdo, como blogs e redes 

sociais. 

 

A Internet, praticamente, impede o papel passivo do leitor ou receptor, já que 
obriga-o a debater, refutar ou contradizer determinada informação, notícia ou 
declaração, não de um modo passivo e por vezes moroso, como o “Direito de 
Resposta” ou as ”Cartas do Leitor”, mas de uma forma imediata. 
(CORREIA, 2008, p. 10) 

 

A aderência, sobretudo dos sites de notícia, ao jornalismo participativo foi uma resposta, 

ainda que tardia e sob pressão, à demanda da web 2.0, em que o usuário explora sua 

capacidade de participação e vê-se inconformado em exercer um papel meramente passivo. O 

público, que passou a ter acesso a formas criativas de produção e distribuição de conteúdo, 

percebeu que é um narrador em potencial, não é à toa o destaque e relevância de algumas 

mídias sociais, como blogs, Twitter e Facebook. A fim de abrir espaço para diálogo com esse 

público e, claro, aumentar a popularidade e, em decorrência, a audiência, muitas empresas 

jornalísticas romperam, dentro dos seus limites, o muro simbólico que separava os jornalistas 

do público e aplicaram mudanças nas rotinas de produção. O site da Folha de S. Paulo, por 

exemplo, criou recentemente uma editoria exclusiva para publicar as produções do público, 

como veremos a frente. 
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2.12.12.12.1 NoNoNoNo    ciberespaçociberespaçociberespaçociberespaço    

 

Analisando todas as especificidades do ciberespaço, a pesquisadora Lúcia Santaella (2004) 

categoriza um novo tipo de leitor9, próprio desse espaço: o leitor imersivo. A autora discorre 

que o receptor da hipermídia ou, como usualmente também é chamado, usuário põe em uso 

mecanismos ou habilidades de leitura bem diferentes das utilizadas por outros receptores, 

como o leitor de um livro impresso. Com essa premissa, considerando os “traços específicos 

que caracterizam o leitor que navega através das arquiteturas líquidas do ciberespaço” (2004, 

p. 13), a autora distingue três tipos de leitores: o contemplativo, o movente e o imersivo. Pela 

relevância ao nosso estudo, vamos nos preocupar apenas com o terceiro tipo, fruto da 

cibercultura.  

 

Graças à digitalização e à compreensão dos dados, todo e qualquer tipo de 
signo pode ser recebido, estocado, tratado e difundido via computador. 
Aliada à telecomunicação, a informática permite que esses dados cruzem 
oceanos, continentes, hemisférios, conectando numa mesma rede gigantesca 
de transmissão e acesso, potencialmente qualquer ser humano no globo. 
Tendo na multimídia seu suporte e na hipermídia sua linguagem, esses 
signos de todos os signos estão disponíveis ao mais leve dos toques, no 
clique de um mouse. Nasce aí um terceiro tipo de leitor, um leitor imersivo, 
distinto dos anteriores. (SANTAELLA, 2004, p. 31-32) 

 

A autora lista as características determinantes do leitor imersivo que o diferencia dos demais: 

ela diz que ele é “obrigatoriamente” mais livre, no sentido de poder escolher entre muitas 

possibilidades e de ter a iniciativa de buscar direções e rotas. Sem isso, a leitura imersiva não 

é possível. Trata-se, assim, de um usuário “em estado de prontidão, conectando-se entre nós e 

nexos, num roteiro multilinear, multissequencial, e labiríntico que ele próprio ajudou a 

construir ao interagir” (SANTAELLA, 2004, p. 33).  

 

A multimidialidade (reunião de texto, áudio, vídeo e imagem) e as muitas conexões da 

máquina hipertextual, dessa forma, colocam em ação, segundo Santaella (2004, p. 175), “um 

contexto dinâmico de leitura comutável entre vários níveis midiáticos”. É daí que surge o 

novo modelo de leitura, o qual acabamos de apresentar, cuja marca identificatória é a 

interatividade. A respeito disso, a autora faz uma interessante problematização. 

 

                                                      
9 Aqui, o termo é empregado num sentido mais amplo, com referência ao público e o uso que este faz da mídia, 
as habilidades sensoriais, perceptivas e cognitivas envolvidas no processo de leitura/recepção.  
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Segundo Santaella, é a partir da interatividade que os conceitos centrais do processo 

comunicacional (emissor, receptor e mensagem) foram colocados em questão: as mensagens 

no ciberespaço se situam no ponto de emissão ou recepção? Para ela, as mensagens mais 

parecem estar no espaço de comutação, pois não há lugar para emissores e receptores 

definidos e é um espaço que permite conectar o “infonauta” e seus interlocutores. Há, dessa 

forma, apenas trânsito informacional. “Nesses ambientes, todos se tornam negociadores de 

um fluxo indefinido de signos que surgem e desaparecem em função do acesso e das 

comutações” (SANTAELLA, 2004, p. 181).  

 

Com esse entendimento, é incoerente, na realidade atual (MORAES, 2010), falar na clássica 

acepção de massa da audiência midiática, oriunda da transmissão mecânica da informação, de 

mensagem unívoca. Segundo Moraes (2010, p. 2), “tal modelo de comunicação linear resume 

a atividade à transmissão de um conteúdo fixo entre dois pólos estáticos”. Perceber, portanto, 

a dinâmica e a complexidade do ato comunicativo revela, segundo a autora, as limitações do 

modelo linear. Dessa forma, não existem meros emissores e receptores passivos, mas agentes 

do processo. “O caráter massivo de outrora cede lugar ao público heterogêneo e segmentado. 

É sob esta acepção de público que a Internet surge e se concretiza como mídia, e tal fator 

marca as relações comunicativas que vão ser construídas nesse ambiente” (MORAES, 2010, 

p. 10). 

Tredan (2011) considera que o pesquisador deve olhar para o público (internauta) sob o 

prisma de seu duplo estatuto: leitor e gestor dos espaços de publicação, ou seja, receptor e 

produtor. “Nesse sentido, parece necessário defini-lo (o público) em um nível mais profundo e 

a partir de um ponto de vista mais plural” (TREDAN, 2011, p. 5). Dessa forma, não há que se 

falar em público, mas em públicos, tendo em vista as muitas possibilidades de atuação dos 

usuários no ciberespaço, favorecidos pelas plataformas que a Internet oferece e suas formas 

de apropriação. Os usuários atuam de maneira diferente, têm interesses divergentes, portanto, 

constituem vários públicos, não apenas um, cuja singularidade do termo implicaria em uma 

supressão de toda a sua diversidade.  

Ruellan (2006), que compartilha de pensamento semelhante, afirma que os destinatários são 

multiformes e, portanto, não constituem uma unidade, mas um agregado difícil de se extrair 

regularidades. “O público, de algum modo, não existe: é plural, assim como são múltiplos os 

objetos a partir dos quais se pretende alcançá-los” (RUELLAN, 2006, p. 35). Para Moraes 

(2010), público significa, simultaneamente, leitor, ouvinte, telespectador e usuário. 
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2.22.22.22.2     Dos papéis sociais e identidadesDos papéis sociais e identidadesDos papéis sociais e identidadesDos papéis sociais e identidades    

A formação desses públicos, nas várias possibilidades que o ciberespaço permite, dá-se em 

virtude do desenvolvimento dos sistemas de redes digitais, bem como blogs, mídias sociais e 

demais ferramentas interativas, que lhes permitem reagir aos conteúdos dos sites noticiosos 

com opiniões, comentários ou complementos de informação, o que, segundo Ruellan (2006, 

p. 37), não é possível na mídia tradicional. Os públicos assumem, nesse entendimento, novos 

papéis sociais em relação aos veículos de notícia on-line.   

Ao analisar o comportamento dos blogueiros, Tredan discorre que é por meio das práticas 

culturais e gestão de sociabilidade que se pode verificar os papéis sociais que os atores 

assumem na rede. Ele fala que “as situações de interação concorrem para produzir papéis 

sociais singulares, próprios a esses espaços” (2011, p. 20). 

A respeito do conceito de papéis sociais, Berger e Luckmann (1996, p.100), dizem que sua 

origem encontra-se no mesmo processo fundamental de formação de hábitos e de objetivos 

que as instituições. Assim, afirmam, logo que um conjunto comum de conhecimentos, 

contendo tipificações recíprocas de conduta, está em processo de formação aparecem os 

papéis. Segundo eles, esse processo é endêmico na interação social e precede a 

institucionalização propriamente dita (1996, p. 100). Correlacionando o pensamento dos dois 

autores com o de Tredan, podemos sintetizar que os papéis sociais emergem de práticas 

culturais, da interação social, que na cibercultura ganha novas possibilidades em razão da 

característica interatividade do meio. Segundo Moraes (2010, p. 3), “a interatividade é a 

característica comunicacional da Internet que propicia a aproximação entre produção e 

recepção”.  

Pereira e Freitas (2011) atribuem às tecnologias digitais a reconfiguração das modalidades de 

participação dos públicos, que, ao mesmo tempo, tornaram possível a circulação e 

publicização de outras formas de mediação, como aquelas ligadas à gestão de redes de 

sociabilidade. Com novas possibilidades de participação dos públicos e consequinte adoção 

de diferentes papéis, infere-se que há um deslocamento de suas identidades. 

Assim, consideramos que os processos de construção identitárias vêm ganhando uma nova 

forma com a Internet – que parece lhe conferir a inata característica liquefeita e 
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descentralizada do meio. O filósofo Pierre Lévy (1999, p. 27) considera, da seguinte forma, o 

fenômeno: “se nos interessarmos sobretudo por seu significado para os homens, parece que, 

como sugeri anteriormente, o digital, fluido, em constante mutação, seja desprovido de 

qualquer essência estável”. Lemos atribui à interatividade digital as possibilidades 

descentralizadoras de o poder se estabelecer: 

 

Hoje não é preciso ser um profissional da informática para circular pelo 
universo de informação, já que os desenvolvimentos das interfaces gráficas, 
surgidas com os microcomputadores, e sua posterior banalização, permitem, 
a qualquer pessoa, ter acesso aos benefícios e malefícios da informatização 
da sociedade. Com a microinformática, e a atitude anárquica de apropriação 
social, podemos começar a falar de uma incipiente cibercultura em 
formação. (LEMOS, 2010, p. 109) 

 

O sociólogo Stuart Hall, em um de seus estudos sobre identidades, afirma que o sujeito que 

até então viveu como tendo uma identidade unificada e estável está se tornando, na pós-

modernidade, fragmentado, composto não apenas por uma, mas por várias identidades, 

algumas, inclusive, contraditórias ou não resolvidas. “Esse processo produz o sujeito pós-

moderno, conceptualizado como não tendo uma identidade fixa, essencial ou permanente” 

(HALL, 2001, p. 12). Para o autor, a sociedade, então, passa a aceitar que a identidade é 

produzida socialmente, dependendo do contexto social em que o indivíduo se insere. Desse 

modo, a identidade passa a ser formada e transformada continuamente de acordo com a 

maneira como somos representados nos sistemas culturais que nos cercam. 

A “identidade” só nos é revelada como algo a ser inventado, e não 
descoberto; como alvo de um esforço, “um objetivo”; como uma coisa que 
ainda se precisa construir a partir do zero ou escolher entre alternativas 
(BAUMANN, 2004, p. 21-22) 

A identidade, nesta concepção de invenção e não descobrimento segundo Baumann, reforça 

seu caráter liquefeito, multifacetado, no ciberespaço, em que o público ainda está descobrindo 

e criando novas formas de apropriação social das plataformas digitais, criando e empossando-

se de novos papéis e, dessa forma, se compreendendo enquanto agente do espaço digital.  

 

Barbosa (2010) diz que a cultura das mídias colabora para a transição de uma cultura de 

massas para a digital ao dar margem para o surgimento de receptores mais ativos e 

individualizados. Nesse contexto, onde os indivíduos se organizam espontaneamente, com 

associações livres, resultariam as identidades múltiplas e instáveis dos sujeitos pós-modernos. 

Para Lemos (2003 apud BARBOSA, 2010), uma das causas dessa desestabilização é a 
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liberdade de navegação dos usuários com os hipertextos, o que dificulta a distinção entre 

leitores e autores. O pensamento corrobora a afirmação já citada de Tredan (2011), que atribui 

aos usuários um duplo estatuto – recepção e produção. Barbosa (2010, p.117) afirma que o 

caráter descentralizado propiciado pela liberdade de navegação por meio dos recursos 

hipertextuais, bem como a dificuldade em distinguir autores e leitores, “vai levando a um 

sujeito multiplicado, disseminado e descentrado, continuamente interpelado como uma 

identidade instável, onde as barreiras entre as identidades também se enfraquecem”.   

Elizabete Barbosa (2011) conta que John Pavlik analisou, em um artigo publicado na 

Journalism Studies, o impacto da tecnologia no jornalismo e concluiu que ela alterou a forma 

como os jornalistas atuam, a natureza do conteúdo das notícias, a estrutura e organização da 

redação e da indústria noticiosa e, por fim, modificou também a natureza das relações entre os 

veículos de comunicação e os seus variados públicos. Portanto, não foram apenas os 

jornalistas que tiveram suas práticas e identidades alteradas na era da cibercultura em que nos 

encontramos. Os públicos, como vimos, também passaram por mudanças em seus papéis 

sociais e identidades.  

Segundo Brittos (2005, p. 8), a mídia apresenta construções da realidade e um discurso que se 

relaciona com o real, mas que não é real, pois ao apresentar os fatos, ela os constrói. Nessa 

perspectiva, considerando que os fatos são construídos socialmente, Silva (2005, p. 19) diz 

que o jornalismo apresenta uma visão de mundo para os seus públicos, causando, com isso, 

uma adesão destes a essa mesma visão de mundo (SILVA, 2005).   

Os fatos, por mais simples que sejam, são projetados por teorias, crenças, 
conceitos, sensações, sistemas, contextos, conhecimentos e pela linguagem. 
Isso quer dizer que nenhum fato é um fato puro. Todo fato é percebido e 
construído constantemente na forma de categorização dos objetos. As 
categorias são versões públicas do mundo. [...] É uma construção social do 
mundo. [...] A razão disso é que o ‘mundo real’ depende de nossos valores e 
vice-versa. Se essa posição estiver correta, o que o jornalismo apresenta é 
um mundo construído a partir de valores já estabelecidos, contudo mutáveis. 
(SILVA, 2005, p. 21)  

A construção de uma visão de mundo tem se tornado um pouco mais plural à medida que os 

veículos de comunicação passam a inserir o discurso dos públicos em suas mídias, como é o 

caso da Folha de S. Paulo e sua editoria ‘Painel do Leitor’. Ainda que essa voz passe por 

filtros e edições, o jornalismo passa a apresentar outras visões de mundo. Berger e Luckmann 

(1996, p. 100) afirmam que, ao desempenhar papéis, o indivíduo participa de um mundo 

social e, ao interiorizar os papéis, este mesmo mundo torna-se subjetivamente real para ele. 
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Assim como os jornalistas não podem mais contentar-se em apenas publicar notícias 

(PAVLIK, 2000 apud BARBOSA, 2011), os públicos não se satisfazem em apenas receber a 

informação. O processo, então, está mais a transformar-se em um diálogo entre imprensa e 

públicos. E os empresários de comunicação estão atentos a essas mudanças. Segundo Quadros 

(2005, p. 3), como tentativa para reconquistar e/ou ampliar seu público, as empresas de 

comunicação têm olhado com mais seriedade a essas mudanças, “buscando adaptar e até criar 

algumas ideias que atraíam o usuário/leitor/telespectador/ouvinte”. A partir da implementação 

dessas novas adaptações, e considerando a cultura própria do ciberespaço, analisaremos as 

ferramentas disponíveis no site do jornal Folha de S. Paulo10 e a apropriação que os públicos 

têm feito delas. A observação nos permitirá refletir os novos papéis que os usuários têm 

assumido. 

 

                                                      
10 www.folha.com.br 
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3.3.3.3.     Percurso MetodológicoPercurso MetodológicoPercurso MetodológicoPercurso Metodológico    

 

Entendendo que a realidade social é representada de diversas maneiras, sendo o jornalismo 

uma forma de reconstruí-la a partir de processos interativos com atores sociais, incluindo o 

público, objeto de investigação deste estudo, nosso percurso metodológico foi pautado por 

uma abordagem qualitativa, uma vez que esta representa um método de olhar para a realidade 

social (GOODE; HATT, 1979 apud DUARTE, 2009).  

 

Como caminho percorrido para atingir o fim deste trabalho, que segundo Gil (1999) é a 

própria definição de método, utilizamos o método observacional, o qual consideramos mais 

apropriado em razão da natureza de nosso objeto de estudo, da abrangência deste e dos 

recursos disponíveis. Gil (1999) discorre que o método observacional, em que observa-se algo 

que acontece ou já aconteceu, pode ser considerado como o mais primitivo e, ao mesmo 

tempo, um dos mais utilizados nas Ciências Sociais.  

 

Como processo formal e sistemático de desenvolvimento desse método científico, adotamos a 

pesquisa de caráter exploratório. O objetivo fundamental das pesquisas sociais em geral é 

descobrir respostas para problemas mediante o emprego de procedimentos científicos (GIL, 

1999). As pesquisas exploratórias, segundo Gil, são desenvolvidas com o intuito de 

proporcionar visão geral, do tipo aproximativo, acerca de determinado fato. “Este tipo de 

pesquisa é realizado especialmente quando o tema escolhido é pouco explorado e torna-se 

difícil sobre ele formular hipóteses precisas e operacionalizáveis” (GIL, 1999, P. 43). Assim, 

o autor acrescenta que a principal finalidade desse tipo de pesquisa é desenvolver, esclarecer e 

modificar conceitos e ideias, e o produto final passa a ser um problema mais esclarecido. 

Dessa forma, construímos um corpus teórico que tratou de conceitos importantes e que 

forneceu subsídios para uma aproximação sistemática de nosso objeto de estudo, cuja 

incidência contemporânea implica em um relativo baixo número de produções científicas. 

 

Para delinear a pesquisa, adotamos o estudo de caso, cuja proposta foi estudar as ferramentas 

da Folha.com e a apropriação do público em relação a elas. De acordo com Yin (1981 apud 

GIL, 1999, p. 73), o estudo de caso é um estudo empírico que tem por objetivo investigar um 

fenômeno atual dentro de seu contexto de realidade, em que as fronteiras entre o fenômeno e 

o contexto não estão claramente definidas. Assim, nosso estudo teve o propósito de explorar 
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situações da vida real, perpassadas no ambiente virtual: o desempenho de papéis por parte dos 

públicos na produção de conteúdo digital da Folha.com, cujas práticas ainda não estão 

claramente definidas. Duarte (2009, p. 219) salienta que a preferência ao estudo de caso deve 

ocorrer quando se pretende examinar eventos contemporâneos, corroborando nossa escolha 

por esse método.  

 

Para a realização deste estudo de caso, utilizamos a técnica da observação não-participante, 

em que é realizada sem a presença física do pesquisador, no nosso caso por se tratar do meio 

digital, e sem interação ou qualquer interferência. 

 

Optamos por observar o site do jornal Folha de S. Paulo11 em virtude do recente lançamento 

de uma editoria específica para o público, o ‘Painel do Leitor’12, em setembro de 2011. As 

seções do ‘Painel do Leitor’ foram analisadas individualmente, assim como a atuação dos 

perfis da Folha de S. Paulo no Twitter13 e no Facebook14. As categorias de análise 

consideraram: a) o teor do conteúdo de cada seção; b) o tipo de participação do público; c) o 

nível de interferência editorial (se há produção jornalística junto à produção do público); d) 

modo de negociação (o discurso do jornal quando da estimulação/participação do público). A 

análise implicou leitura, descrição e interpretação críticas do material observado. 

 

Analisamos, assim, as formas de colaboração estimuladas pelo site, o modo de participação 

dos públicos e sua consequente adoção de papéis. Como explica Duarte (2009, p. 78), 

“analisar implica separar o todo em partes e examinar a natureza, funções e relações de cada 

uma”. Nessa perspectiva, analisamos a editoria ‘Painel do Leitor’ pelas seções já delimitadas 

pelo jornal, quando não agregando seções com finalidades semelhantes, a fim de separar o 

todo em partes e observar suas relações e funções. A partir desta análise foi possível refletir e 

classificar as informações a fim de categorizar os papéis dos públicos observados neste 

contexto.  

 

3.13.13.13.1     Cenário da pesquisaCenário da pesquisaCenário da pesquisaCenário da pesquisa    

                                                      
11 www.folha.com.br 
12 www.folha.com.br/paineldoleitor 
13 www.twitter.com/Folha_com 
14 www.facebook.com/folhadesp 
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O jornal Folha de S. Paulo foi fundado em 1921 e é um dos principais periódicos jornalísticos 

do Brasil. A versão on-line da publicação foi criada em 1995, inicialmente com o nome de 

Folha Online e, como vimos, foi o primeiro jornal em tempo real em língua portuguesa.  

Hoje, rebatizado de Folha.com, o site possui 19 editorias de conteúdo com acesso livre e tem 

uma audiência estimada de 17 milhões de visitantes únicos e 173 milhões de páginas vistas 

por mês15. Ainda de acordo com a empresa, “o site tem por objetivos a criação, a produção e o 

desenvolvimento de conteúdo jornalístico on-line, além de serviços, com destaque para áreas 

de interatividade”.  

Em nome dessa interatividade, a Folha.com lançou uma editoria especial para os leitores no 

final de setembro de 2011 – o ‘Painel do Leitor16’. A página já existia, mas era uma mera 

extensão da editoria da versão impressa do noticiário. A reformulação passou a reunir várias 

ferramentas de interação com o leitor, muitas já adotadas pelo jornal, em uma mesma página, 

como as seções ‘Envie sua notícia’ e ‘Semana do leitor’, e passou a agregar novos serviços, 

como a seção ‘As Últimas das Redes Sociais’, um resumo dos assuntos mais comentados no 

Twitter.  

Na matéria: “Página do 'Painel do Leitor' na Folha.com ganha nova versão”17, publicada em 

24 de setembro de 2011, a Folha fala sobre as mudanças implementadas na editoria e diz que 

o objetivo é “dar mais destaque às opiniões do leitor e estimular sua participação na produção 

de conteúdo”. A criação de páginas especiais para a participação do público – como faz 

também o portal G1, com a editoria ‘Vc no G1’, e o portal Terra, com o ‘Vc Repórter’ – é 

uma demonstração da atenção que os veículos de comunicação têm dispensado ultimamente à 

sua audiência, independentemente da motivação – seja em prol da interatividade ou meros 

fins comerciais.  

Interessante registrar que o ‘Painel do Leitor’ tem destaque fixo na página principal da 

Folha.com, com várias matérias produzidas pelo público ganhando chamada, assim como as 

demais matérias da equipe de jornalistas do Grupo. Este é um dos grandes diferenciais da 

Folha.com em relação às editorias semelhantes, voltadas para o público, de outros portais, 

como os já citados. 

                                                      
15 http://www1.folha.uol.com.br/institucional/folha_com.shtml 
16 Lançado no final de setembro de 2011, o “Painel do Leitor” pode ser acessado pelo endereço: 
http://www.folha.com.br/paineldoleitor 
17 Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/paineldoleitor/978788-pagina-do-painel-do-leitor-na-folhacom-
ganha-nova-versao.shtml 
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O ‘Painel do Leitor’ apresenta ferramentas para variadas formas de atuação dos públicos, o 

que exige a adoção de diversos papéis. Nossa proposta de estudo, portanto, é analisar as 

possibilidades oferecidas pelo site e a conseguinte apropriação do público.  

 

3.1.13.1.13.1.13.1.1     Painel do LeitorPainel do LeitorPainel do LeitorPainel do Leitor    

O ‘Painel do Leitor’, editoria desenvolvida para a participação dos leitores, conta com onze 

seções, as quais: Semana do Leitor, Seção de Cartas, Envie sua notícia, Enquete, Agenda 

Folha, Vi na web, Últimas das Redes Sociais, Meu Olhar, Fale com a Folha, A Cidade é Sua, 

e Acompanhe a Folha. 

Cada uma traz uma particularidade de atuação do público, mas basicamente todas versam o 

estímulo à participação, colaboração, dos usuários. Assim, o jornalismo digital abre espaço ao 

jornalismo cidadão, também chamado de colaborativo, participativo. 

 

Entre os dias 18 e 25 de outubro de 2011 foi realizada a coleta de dados para a investigação, 

que resultou em um total de 50 matérias, oriundas de todas as seções da editoria. 

Apresentaremos, nos capítulos seguintes, o resultado da análise deste corpus.  
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Figura 1: Página principal do ‘Painel do Leitor’ (www.folha.com.br/paineldoleitor), em 25/10/11 

 

 

 



41 
 

 

4.4.4.4.     Análise das ferramentas da Folha.comAnálise das ferramentas da Folha.comAnálise das ferramentas da Folha.comAnálise das ferramentas da Folha.com    

Neste capítulo, temos por objetivo analisar a Folha.com, em sua editoria ‘Painel do Leitor’ e 

sua atuação no Twitter e Facebook. A intenção é observar as ferramentas que o veículo põe à 

disposição do público e suas estratégias em captar a participação dos usuários.  

A seguir, descrevemos cada seção e suas propostas: 

– Seção de Cartas 

É a publicação diária de cartas dos leitores sobre reportagens publicadas no jornal impresso. 

Segundo definição da própria Folha, “é o complemento do ‘Painel do Leitor’ impresso”. Em 

18 de outubro, por exemplo, quatro cartas foram disponibilizadas, uma sobre as denúncias de 

corrupção no Ministério do Esporte, outra condenando uma charge do jornal, e mais duas 

comentando textos de opinião de colunistas, um sobre Política e outro sobre Futebol. 

Aqui, o leitor não se apropria de um novo papel, apenas o vê exercido em um outro meio a 

não ser o impresso. A novidade é que outros leitores podem comentar as opiniões ali 

expressas por seus pares. 

– Semana do Leitor 

Reúne uma série de cartas dos leitores sobre os principais assuntos da semana, os mais 

polêmicos, os mais comentados, sendo que a definição do tema fica a critério do editor. A 

seção é composta: por um destaque, em que a carta de um leitor sobre o tema escolhido pelo 

veículo é ilustrada por uma foto de um profissional; pelo destaque das duas semanas 

anteriores; por uma pergunta da semana, em que são dispostas duas opiniões contrárias; e por 

uma seção de cartas. 

 

Na semana analisada o assunto foi “Corrupção” e o destaque ficou para uma carta de uma 

leitora de São Paulo, ilustrada pela fotografia de um profissional do Grupo Folha em que 

registra uma manifestante na Marcha contra a Corrupção, realizada na semana anterior. A 

‘Seção de Cartas’ trouxe duas opiniões de leitores sobre o presidente do Senado Federal, José 

Sarney, justamente um dos alvos da Marcha. A temática das cartas, então, estava relacionada 

ao destaque e tema da semana, repercutindo-os, de alguma forma. Já a ‘Pergunta da Semana’ 
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tratou de outro tema: se o governo deveria flexibilizar a legislação para meia-entrada na Copa 

do Mundo de 2014. De um lado, uma opinião favorável, do outro, uma contrária.  

 

A ‘Semana do Leitor’, apesar da proposta interessante de ancorar as cartas por um tema da 

semana, pouco explora as possibilidades do meio digital. Não fosse a tematização, mais 

pareceria uma versão digitalizada da tradicional ‘Carta do Leitor’ das publicações impressas. 

A página é estática e pouco interativa; outros leitores não podem comentar a respeito das 

opiniões ali publicadas.    

 

Entretanto, ao disponibilizar uma página tematizada com opiniões do público, a sociedade 

ganha “voz” e essa “voz” pode ser “ouvida”. O leitor se vê valorizado e estimulado a exercer 

outros papéis, que o próprio ‘Painel’ tratará de publicizar e estimular.   

 

Durante toda a semana na página principal do ‘Painel do Leitor’, fica disponível uma enquete, 

onde o usuário pode concordar ou não com uma determinada afirmação e discorrer uma 

justificativa a respeito. Os “melhores” comentários, à definição do editor, são publicados, no 

domingo, na seção ‘Semana do Leitor’. 
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Figura 2: ‘Semana do Leitor’ (www.folha.com.br/paineldoleitor/semanadoleitor) em 18/10/2011 
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– Envie sua notícia/Colabore com a Folha 

O nome já diz tudo: o leitor é convidado a colaborar com o conteúdo da Folha.com, enviando 

relatos, vídeos ou fotos de acontecimentos no Brasil e ao redor do mundo. No entanto, antes 

de enviar a notícia, os públicos entram em uma espécie de negociação com o site, onde os 

critérios já estão estabelecidos pela Folha. Começa pelo título da página de envio do relato: 

“Folha.com publica a sua notícia exclusiva”. A exclusividade é uma exigência colocada de 

forma sutil pelo site e que denota seus objetivos não tão sociais e cidadãos, já que é um 

critério comumente adotado em prol de fins comerciais pelos grupos de comunicação. 

Outra negociação é a obrigatoriedade do preenchimento de dados de identificação do leitor 

que está enviando o conteúdo. Esse requisito é comum no jornalismo open source ou 

colaborativo, onde o anonimato é visto com desconfiança.   

Ao enviar o conteúdo, o leitor deve autorizar sua reprodução e a utilização de seu nome nos 

créditos, concordando com os termos e condições de envio. Os conteúdos enviados passarão 

pelo gatekeeping18 e, depois de editados, abastecerão as seções as quais forem mais 

apropriadas. Para Brambilla (2006 apud AGUIAR e BARSOTTI, 2011), a filtragem e edição 

do conteúdo enviado pelos leitores por um profissional, que pode ser um editor, são 

necessários e esse processo é o que legitima o noticiário “sem deixar os interagentes sem 

voz”.  

 

Outra seção com proposta parecida a esta é a ‘Colabore com a Folha’. Nesta, o envio de 

conteúdo deve ser destinado às seções ‘Meu Olhar’ e ‘Vi na Web’. A primeira publica 

“crônicas, curiosidades e fatos marcantes a partir do olhar do leitor sobre os acontecimentos 

em sua cidade, Estado, país ou durante uma viagem19”. Já o ‘Vi na Web’ disponibiliza vídeos 

de situações inusitadas vistas na Internet por algum leitor ou registradas por ele. O modo de 

envio e negociações são idênticos aos da página ‘Envie sua notícia’. O processo de 

negociação é, portanto, pré-requisito para o envio de conteúdo, onde as regras e condições já 

                                                      
18 Em sua análise sobre o papel do jornalista nessa nova realidade digital, Barbosa (2002, p. 4) cita o estudo 
“Still guarding the gate? The newspaper journalist’s roule in an online world”, onde a maioria dos jornalistas e 
editores entrevistados considerava a sua função de gatekeeper ou “guarda do portão” vital, mas modificada. 
Assim, os jornalistas não se consideravam mais selecionadores do que é ou não notícia, mas intérpretes e 
controladores da qualidade do que é publicado. A informação, nesse contexto, passa a valer mais pela qualidade 
e não pela quantidade.  
19 http://www1.folha.uol.com.br/paineldoleitor/colabore_com_a_folha.shtml 
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estão firmadas pelo veículo. Os leitores que quiserem participar devem, assim, se submeter às 

condições estabelecidas.     

– A Cidade é Sua 

Esta seção é um canal de serviço para os leitores. A partir de denúncias e reclamações dos 

usuários, a equipe de jornalistas produz uma matéria, onde procura ouvir a outra parte 

envolvida. O leitor recorre à força e repercussão dos veículos midiáticos na tentativa de 

solucionar seus impasses, ao mesmo tempo que também alerta outros leitores/consumidores. 

O benefício, dessa forma, chega em via de mão dupla, pois ao mesmo tempo que o veículo 

fortalece seu capital social e conquista credibilidade junto aos leitores, estes conseguem uma 

resposta mais rápida, quando não mais eficaz, das empresas envolvidas na reclamação. Ao 

analisar os meandros do jornalismo cidadão, Abreu (2003, p. 33) afirma que a mídia 

transformou-se no meio mais eficiente para a população de grandes centros urbanos na luta 

pela garantia de seus direitos e acesso ao sistema judiciário. Essa função na luta pelos direitos 

dos cidadãos a partir de suas denúncias é, portanto, concedida pela própria sociedade.  

– Últimas das Redes Sociais 

Esta seção não é produzida pelos públicos, mas se refere a uma parte dele: os usuários das 

redes sociais e os assuntos de maior repercussão do dia nesses espaços. Apesar do nome 

genérico da seção (redes sociais), as matérias são feitas apenas sobre o Twitter, ou seja, são as 

últimas do Twitter. Nas matérias publicadas durante a análise, vários dos assuntos em voga 

nos Trending Topics20 (do Brasil, de São Paulo, do Rio de Janeiro e do Mundo) foram 

relatados e explicados, em geral acompanhados do hiperlink de uma matéria da Folha sobre o 

assunto. De produtor de conteúdo, o leitor torna-se, aqui, produto de observação e de registro 

diário. O que os usuários dizem nas redes sociais ganha importância e atenção do jornal. 

Assim, pode-se dizer que as redes, por vezes, pautam os jornais. Há, na verdade, um 

interagendamento, pois muito do que consta ali é fruto de agendamento dos veículos de 

comunicação. 

Não só a atenção dispensada a esse território, mas também a presença do veículo de 

comunicação se faz necessária nas redes sociais. Em todas as páginas do ‘Painel do Leitor’, a 

                                                      
20 Trending Topics (TT’s) são os dez assuntos mais comentados do momento que ficam em destaque na seção 
que leva este nome no Twitter. É possível escolher algumas localidades para visualizar seu respectivo ranking de 
assuntos. 
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chamada ‘Acompanhe a Folha’ ganha destaque fixo, com os links do perfil da empresa no 

Twitter e no Facebook, as principais mídias sociais. Nas informações do Facebook, onde a 

empresa relata sobre si, consta: “Esta página foi feita para receber a sua opinião21”. Nessa 

rede, assim como no Twitter, são postadas as últimas notícias publicadas no site. Os usuários 

do Facebook podem comentar cada notícia e interagir com seus pares, como analisaremos 

mais a frente. 

– Agenda Folha 

Traz os eventos promovidos pela Folha, como sabatinas, debates e bate-papos. Trata-se 

apenas de uma promoção institucional. 

– Fale com a Folha 

Apresenta os links para o ‘Erramos’, o Serviço de Atendimento ao Assinante (SAA), e para 

contato com o Ombudsman.  

– Raio-x: perfil do leitor da Folha 

Na página do ‘Painel do Leitor’ outro destaque é um ícone que se propõe a apresentar um 

perfil do leitor da Folha. Inicialmente, reforça a impressão de atenção que o veículo tem com 

seu público, principalmente pelo nome da pesquisa “Sua excelência, o leitor”.  

Segundo matéria22 que explica o estudo, 400 pesquisadores ficaram nas ruas, durante três 

meses, para entrevistar mais de sete mil pessoas, em sete diferentes estudos estatísticos. A 

matéria diz que o resultado é “um painel detalhado sobre como se informam os brasileiros e 

sobre quem é o público da Folha nas suas várias plataformas: impressa, on-line, em vídeo, 

rádio, tablets e smartphones”. No entanto, os dados divulgados só ajudam a construir uma 

perspectiva socioeconômica do leitor, assim como o enfoque da matéria, que ressalta a 

“ultraqualificação” do seu público, denotando, com isso, o intuito essencialmente econômico 

da pesquisa: “O leitor da Folha nas versões papel e digital está no topo da pirâmide social. No 

caso do impresso, 41% fazem parte da classe A, contra 3% na população em geral. Três 

quartos fizeram faculdade e 24% também a pós-graduação; no país são 13% e 2%, 

respectivamente”. 

                                                      
21 http://www.facebook.com/folhadesp?sk=info 
22 “Raio-x do leitor”: http://www1.folha.uol.com.br/paineldoleitor/991055-leitor-da-folha-e-ultraqualificado-
mostra-pesquisa.shtml 
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Wolf (2001 apud FERNANDES, 2005) explica que embora as empresas de comunicação 

realizem pesquisas para melhor conhecer o público, os jornalistas raramente o conhecem ou 

desejam conhecê-lo. Essas pesquisas, assim, mais contribuem para os departamentos de 

marketing do que para influir nas pautas do jornal. 

Voltando ao ponto em que os jornalistas não têm interesse em conhecer sua audiência, 

Fernandes (2005) diz que essa é uma questão importante para discussão na atualidade, uma 

vez que a audiência tem mais formas de entrar em contato com os veículos de comunicação, 

seja por cartas, e-mails, telefone ou até pessoalmente, e, assim, conseguir interagir mais com 

os produtores de um jornal. Dessa forma, os jornalistas acabam tendo mais contato com seus 

públicos, tanto pelo uso de mídias sociais quanto pela maior inserção dos públicos nas rotinas 

profissionais dos jornais, o que pode ajudar os jornalistas a entendê-lo melhor.  

– Comentários 

Além do ‘Painel do Leitor’, a Folha dispõe da ferramenta de comentários nas matérias das 

demais editorias. Com a ferramenta, os usuários podem expor suas opiniões sobre as matérias 

e reportagens apresentadas e, não obstante, interagir entre si. É frequente um usuário rebater a 

opinião do outro e/ou questionar determinado conteúdo. Torna-se, de certa forma, um 

feedback para o jornalista que produziu o texto e, consequentemente, para o veículo. 

– Twitter e Facebook 

No Twitter, a Folha possui um perfil geral que leva o nome do site (@Folha_com), com 

pouco mais de 209 mil seguidores, e ainda outros 32 perfis, canais específicos de algumas 

editorias, segundo a página23 da Folha que reúne todos os perfis. Desses, no entanto, quatro 

(@folhacomida, @folha_porai, @guiafolha e @folhadebate) não existem. Os demais, com 

exceção de dois, se resumem a divulgar chamadas para matérias no site, negligenciando, 

assim, as potencialidades e própositos da mídia.  

Apenas o Twitter do ‘Ombudsman’ (@folha_ombudsman) e o desatualizado ‘12emcampo’ 

(@12emcampo), site da Folha que divulgou o trabalho de uma turma do programa de 

treinamento em jornalismo da empresa e cujo objetivo na criação do perfil visava justamente 

a interação, realizam uma comunicação dialógica e interativa.  

                                                      
23 Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/twittersdafolha 
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O perfil no Facebook24 possui um maior número de “seguidores”, mais de 600 mil pessoas 

“curtiram” a página oficial. Lá, as manchetes divulgadas são comentadas por um número 

considerável de usuários, que interagem entre si. O diferencial para os públicos em relação 

aos comentários publicados no site é que na rede social eles são feitos livremente e publicados 

instantaneamente. Nívea Carvalho (2011, p. 112), no livro Para entender as mídias sociais, 

observa que 

 

[...] diferentemente da participação das pessoas nas seções de comentários 
dos sites – sujeita a uma espécie de admissão, como a feitura de cadastros, e 
à aprovação de comentários pelo moderador – todos com perfis nas redes 
agora podem entrar. E não mais serem silenciados com bloqueios (a forma 
mais eficiente de terminar um relacionamento com uma pessoa). Também 
respeitando a lógica das redes, o anonimato garantido nas seções de 
comentários deu lugar a bios e avatares, trazendo para o debate muitas 
pessoas preocupadas com sua reputação digital, que sabem que comentam 
sob a vigilância de seus amigos.  

 

Nesse ambiente, a autora fala que os veículos também ganharam “caras” e que podem 

esclarecer dúvidas dos usuários, agradecer pela colaboração, esclarecer opções editoriais, 

retribuírem #FF25, seguirem followers, participarem de debates no Facebook, “curtirem” 

comentários ou compartilharem posts. Nos perfis da Folha no Twitter e no Facebook, no 

entanto, esse tipo de interação não foi verificado. Os perfis se limitam, como dito, a divulgar 

links de seus conteúdos do site. 

A presença da Folha.com nessas mídias sociais, além de demarcar território virtual, demonstra 

que o principal objetivo não é a interação e conversão com o usuário, saber suas demandas, 

mas apenas encontrar um novo ambiente para divulgação de seus conteúdos. Considerando 

que nessas mídias os usuários podem compartilhar o conteúdo de seu interesse divulgado 

pelos veículos com seus seguidores/amigos e multiplicar consideravelmente o número de 

visualizadores, a entrada dos veículos de comunicação nestes espaços tem fins, 

primordialmente, econômicos. Ruellan (2011, p. 7) afirma que o trabalho do internauta é 

valorizado como um interesse das empresas. Ele ainda acrescenta: “Os jornalistas reconhecem 

o valor econômico dessas contribuições, e destacam aí o interesse da empresa em manter a 

colaboração, mas não chegam a conclusões sobre a motivação do internauta”. 

 

                                                      
24 http://www.facebook.com/folhadesp 
25 #FF é o “Follow Friday”, hábito dos twitteiros de indicar determinados perfis que consideram legais a serem 
seguidos em uma sexta-feira. Os indicados geralmente retribuem o ato, apontando também quem os indicou ou 
“Retwittando” (Retwittar é compartilhar, passar adiante o que foi escrito aos seus seguidores).  
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Martins (2011, p. 108) reforça a característica conversacional das redes e diz que os veículos 

devem se atentar a isso. “É preciso responder. Seguidores não são números, são pessoas. 

Redes sociais são pessoas, não ferramentas”.  

 

 

4.14.14.14.1     ConsideraçõesConsideraçõesConsideraçõesConsiderações    

 

O ‘Painel do Leitor’ possibilita aos públicos formas diversas de atuação, como pudemos 

perceber nas seções analisadas. Ao disponibilizar ferramentas variadas, todas relacionadas aos 

usuários, a editoria busca atribuir um protagonismo à audiência, dando-lhe, inclusive, 

destaque na home da Folha.com. No entanto, para desempenhar papéis e se apropriar do 

espaço que lhe foi construído, os usuários têm de entrar em negociação com o veículo – como 

se verá a seguir.  

 

Os mecanismos de postagens contêm algumas normas e o envio de conteúdo só é efetivado 

após o usuário aceitar os termos e condições estabelecidos. O anonimato, por exemplo, é 

combatido com a obrigatoriedade do preenchimento de dados pessoais. A exclusividade é 

outro item vislumbrado pelo jornal, que deixa claro que nem todos os conteúdos enviados 

serão publicados e que passarão pelo crivo de um profissional, que irá apurar e fazer as 

devidas correções, quando for o caso. O jornal, além de contar com o conteúdo do público, 

que pode trazer furos e gerar pautas interessantes, ganha o principal: a captação e fidelização 

de leitores. Estes, por sua vez, além de terem sua produção publicada em um grande veículo 

noticioso, ainda terão garantida a exposição de sua assinatura. A visibilidade é iminente. 

 

Muitas editorias específicas como a ‘Painel do Leitor’, da Folha.com, são ainda formas 

basilares de atender às exigências participativas dos públicos e que em breve precisarão se 

adaptar, pois ainda estão concentradas basicamente a seus espaços específicos, raramente 

pautando os espaços institucionalizados do jornal (CARVALHO, 2011, p. 102). A 

experiência da Folha.com, ainda que recente, mostra indícios disso, apesar do destaque que a 

editoria recebe – atualmente, ele possui uma chamada fixa na página principal, diferentemente 

de suas semelhantes em outros portais de notícias. 
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O ‘Painel do Leitor’ denota a atenção dispensada pelo jornal ao público e à nova demanda do 

ciberespaço, no entanto essa atenção não é percebida na mesma intensidade no âmbito das 

mídias sociais, onde, não raro, a essas plataformas ficam restritas a distribuição de conteúdo 

do site, havendo pouca ou nenhuma interação com os usuários. Carvalho (2011, p. 113) 

afirma que o foco das mídias sociais deve ser a interação e que isso exige dedicação dos 

jornalistas, que precisam estar de olho nas redes e propensos ao diálogo. Martins (2011) fala 

que o Twitter e o Facebook não são papel ou televisão, de modo a apenas dispor o conteúdo 

lá. Ele critica o modo como alguns veículos gerem suas redes: 

 

As redes, desde o princípio, são ferramentas de conversa: um fala, outro 
responde e assim por diante. Mas as empresas, acostumadas a falar com 
públicos muito grandes, enxergaram esses serviços como uma forma de 
propagar informação. Espalhar, mas não se relacionar. (MARTINS, 2011, p. 
107) 

 

A análise das ferramentas de participação disponibilizadas pela Folha.com evidenciam o 

processo de delimitação das condições de interação do público na produção do noticiário. 

Nesse sentido, as audiências devem negociar suas formas de intervenção a partir de papéis 

sociais que visem conciliar seus interesses com as condições definidas pelo veículo. 

Analisaremos, a seguir, esse processo.  
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5.5.5.5.     Reflexões acerca dos papéis dos públicosReflexões acerca dos papéis dos públicosReflexões acerca dos papéis dos públicosReflexões acerca dos papéis dos públicos    

Considerando o duplo estatuto (receptor/produtor) dos públicos, podemos refletir acerca dos 

papéis que eles exercem a partir das ferramentas disponíveis no ‘Painel do Leitor’ e por meio 

da interação com os perfis da Folha nas mídias sociais:  

 

5.15.15.15.1     Jornalista amadorJornalista amadorJornalista amadorJornalista amador    

 

Por amador, seguimos a definição do novo dicionário Aurélio da língua portuguesa (2004, p. 

111), que classifica aquele “que se dedica a uma arte ou ofício por prazer, sem fazer destes 

um meio de vida”. Nesse sentido, considerando também o exercício não-remunerado e, 

portanto, voluntário, o público assume um papel de jornalista amador no âmbito do 

jornalismo digital, especificamente no noticiário on-line da Folha de S. Paulo. “Muitos 

leitores transformaram-se em ‘jornalistas’, ou seja, qualquer pessoa com acesso à Internet é 

um potencial jornalista, escritor ou autor” (BARBOSA, 2011, p. 4). Esses jornalistas 

amadores veem em vários sites de notícia a oportunidade de expor sua produção, que antes 

ficava restrita aos seus seguidores nas redes sociais ou leitores nos blogs.  

 

[...] se até então o usuário batia na porta de um veículo oferecendo o seu 
conteúdo para publicação, agora é o veículo que deve correr atrás do usuário 
em busca de um conteúdo diferenciado e com alto teor de noticiabilidade. 
Foi o que vimos nos episódios de tremores de terra em São Paulo (2008) e 
em Brasília (2010), relatados no Twitter antes que qualquer veículo 
noticiasse. (BRAMBILLA, p. 99-100) 

 

A pesquisadora Luciana Carvalho (2011, p. 106) diz que a adoção da cobertura participativa 

nas mídias sociais por parte dos veículos de comunicação é algo recente, mas é uma iniciativa 

capaz de agregar um novo tipo de credibilidade ao espaço digital. Ela afirma que incluir o 

público passa a ser vital para a própria sobrevivência do jornalismo e que “difundir” e 

“transmitir” são verbos da “era de massa”, que parecem estar cada vez mais no passado, 

dando lugar a outros mais adequados à mídia social, como conversar, compartilhar e interagir. 

 

Barbosa (2011, p. 3) ressalta a importância da colaboração dos usuários. “Eles conhecem a 

realidade e, muitas vezes, sabem mais sobre determinados assuntos do que os jornalistas”. 

Considerando as limitações das redações em termos de pessoal, contar com a colaboração 
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desses jornalistas em potencial, espalhados por diversos cantos do globo, pode ser importante 

no registro de acontecimentos inesperados no menor tempo possível.  

 

Em vista da diversidade de características das iniciativas dos “jornalistas amadores”, podemos 

desmembrar vários eixos de atuação destes: 

 

– Repórter/Opinador 

Targino (2009, p. 136) afirma que o contar estórias, na acepção narrativa, está imbricado ao 

fazer jornalístico e que o coletar fatos e contá-los são funções do jornalista. O pensamento 

corrobora a função jornalística que o público vem exercendo, ainda que em nível amador, no 

espaço virtual. De acordo com Ana Brambilla (2011), a ideia de fazer de cada cidadão um 

repórter foi adotada em diversas partes do mundo e despertou no público um olhar seletivo 

diante da realidade. Ela diz que “essa consciência de registrar fatos e de submeter esse 

material aos canais de conteúdo colaborativo de sites jornalísticos foi amadurecida com a 

popularização das iniciativas dos veículos em tornarem‐se abertos às contribuições do 

público”. 

 

A abertura de códigos comportamentais liberou o código‐fonte do software e 
da notícia, que passou a ser contada pelo cidadão repórter – um sujeito leigo 
em assuntos de imprensa, detentor da maior propriedade para falar daquilo 
que viu, sob a curadoria de um editor profissional. (BRAMBILLA, 2011, p. 
98) 

 

Ao investigar a participação do público nas seções específicas para isso nos sites noticiosos 

brasileiros, Corrêa e Madureira (2010, p. 176) observaram que não há, nos colaboradores, um 

comprometimento nem estímulo “para apurar informações e realizar cruzamento de fontes, 

práticas comuns e necessárias à disciplina da checagem de dados”. Nesse sentido, reforça-se o 

papel do jornalista de filtragem e gatekeeping, avaliando as colaborações antes de publicá-las 

a fim de prezar pela credibilidade do noticiário. 

 

Há pouca, ou em alguns casos nenhuma, autonomia dos públicos no processo. No entanto, 

isso não anula o grau de protagonismo dos cidadãos na produção da notícia, mas relativiza-o a 

fim de legitimar a produção dos jornalistas. A intervenção da redação no processo, apurando, 

complementando informações e, quando necessário, conferindo um formato jornalístico se faz 

necessária a fim de resguardar a credibilidade do jornal.  
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As produções “jornalísticas” dos públicos verificadas se caracterizam basicamente por dois 

tipos, que não raramente estão juntos: o registro dos fatos e a opinião/comentário sobre eles. 

Quando do registro puro, geralmente é publicado o conteúdo enviado pelo usuário (vídeo ou 

imagem) com apenas o relato do acontecimento, em alguns casos a contextualização fica por 

conta de um jornalista profissional. A única seção em que verificou-se ao menos um registro 

isento de opinião foi a seção ‘Meu Olhar’. Nos demais abunda o registro aliado à opinião.  

 

No período em que a seção ‘Meu Olhar’ foi analisada, apenas uma matéria de destaque não 

continha opinião: o registro do fenômeno do sol com cristais, em Brasília. O leitor enviou 

uma fotografia do fenômeno e um texto produzido pela Folha relatava e contextualizava o 

fato. Outros registros imagéticos dos leitores foram acompanhados de um texto opinativo 

feito por eles mesmos, como nas duas últimas manchetes abaixo, cujos títulos denotam em si 

o juízo de valor.  

  

 
Figura 3: Destaques da coluna “Meu Olhar” do “Painel do Leitor” (www.folha.com.br/paineldoleitor), em 

21/10/11 

 

 

Em outras seções do ‘Painel’, a casadinha notícia/opinião produzida pelos leitores é uma 

constante e, pelo observado, parece constituir o próprio propósito da editoria. Assim, 
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percebemos que a ênfase, até pelos principais destaques verificados, está em saber a opinião 

do leitor, seja em textos em formato de artigo, crônica, crítica, comentário. A grande maioria 

dos títulos, também, atribuem afirmações, opiniões, ou registros aos leitores. É comum títulos 

do tipo: “Leitor registra espetáculo em torno do sol por volta do meio-dia em Brasília” e 

“Acidentes mostram que álcool e direção não combinam, observa leitor de SP”.   

 
Figura 4: Destaques de textos de opinião no “Painel do Leitor” (www.folha.com.br/paineldoleitor), em 

21/10/2011 

 

 

A diversidade de temas analisados pelos leitores, alguns até regionais, tratando de certas 

localidades, indica que o ‘Painel do Leitor’, ao dar ‘voz/espaço’ aos usuários, torna-se uma 

versão de mundo do discurso deles. Segundo Ruellan (2011, p.8), é isso o que o público quer, 
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que o jornal seja um lugar compartilhado, “um lugar ao qual eles estão ligados porque ele os 

conecta aos outros, ao mundo e aos seus mundos sociais”. A imagem abaixo, por exemplo, 

traz uma matéria de uma leitora que aponta as especificidades de um local interiorano que 

gosta de visitar a fim de fugir do estresse cotidiano da Grande São Paulo, retratando sua visão 

de mundo, seu discurso e podendo conectá-la a outros usuários por meios dos comentários. 

 

 
Figura 5: Texto de leitora com assinatura no texto e na foto, disponível em: 

www1.folha.uol.com.br/paineldoleitor/meuolhar/978637-leitora-indica-cidade-no-interior-do-pr-para-fugir-do-
estresse-de-sp.shtml. 
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Outro fato interessante na construção da identidade do usuário enquanto produtor de conteúdo 

no ‘Painel’ é que suas produções vêm assinadas e na mesma indicação que geralmente um 

jornalista ou fotógrafo assina suas produções.  

 

Os leitores também ganham liberdade para emitir suas opiniões em forma de crônica. Na 

semana analisada, dois leitores construíram crônicas. A primeira26 tratava de um caso 

noticiado pela Folha de abandono de bebês, ou seja, a produção da leitora deu-se a partir de 

uma matéria publicada anteriormente pelo veículo. Sua produção, então, ganhou uma espécie 

de ‘prefácio’, produzido por um profissional do jornal, em que ressaltou-se a inspiração do 

texto da leitora e aproveitou-se para trazer hiperlinks de notícias sobre o caso. Além da 

apresentação da crônica, ao final do texto a Folha também traz um intertítulo para 

contextualizar o assunto. O site, desse modo, apresenta o factual e a leitora ganha status de 

colunista, opinando sobre acontecimentos.  

 

                                                      
26 http://www1.folha.uol.com.br/paineldoleitor/meuolhar/995697-leitora-faz-cronica-sobre-abandono-de-bebes-
no-brasil.shtml 
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Figura 6: Crônica de leitora publicada em 24/10/2011. Disponível em: 

www1.folha.uol.com.br/paineldoleitor/meuolhar/995697-leitora-faz-cronica-sobre-abandono-de-bebes-no-
brasil.shtml 
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– Gatekeeper 

 

Com a Internet, os públicos têm praticamente as mesmas ferramentas que os jornalistas, 

podem ter acesso às fontes de vários jornais, como agências de notícias, notas oficiais etc. 

Nesse sentido, Jim Hall (2001 apud AROSO, 2011) diz que os papéis de gatekeeper e filtro 

noticioso do jornalismo entraram em risco quando as suas fontes primárias se tornaram 

acessíveis às audiências. Considerando a era digital e a inversão dos fluxos de informação, em 

que a recepção passa a dispor das mesmas ferramentas que os jornalistas no ambiente on-line, 

o autor avalia que os públicos assumem um papel de guarda dos portões. “A partir do 

momento em que os leitores se tornam os seus próprios contadores de histórias, o papel de 

gatekeeper passa, em grande parte, do jornalista para eles''.  

 

No ‘Painel do Leitor’, a seção ‘Vi na Web’ é um bom exemplo disso. Diante da enorme 

demanda, o usuário seleciona aquilo que acha mais pertinente dos vídeos que estão na web e 

encaminha para a Folha. Faz, portanto, uma seleção em meio a uma enorme demanda do que 

julga mais apropriado ou interessante para publicação.  
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Figura 7: Destaques da coluna ‘Vi na Web’ (www.folha.com.br/paineldoleitor), em 21/10/2011 

 

A negociação para publicação é estabelecida quando da decisão de colaboração. Para tanto, a 

Folha solicita que os vídeos sejam enviados por e-mail e que constem alguns dados pessoais 

(nome completo, telefone e os dados residenciais). À outra parte, o leitor, cabe exercer o papel 

de gatekeeper, priorizando os vídeos que julgue mais pertinente.  

 

Na própria produção de notícias, o público também exerce, de alguma forma, uma função de 

editor/gatekeeper. Ao hierarquizar informações, priorizando algumas e descartando outras, ao 

adotar algum enfoque, ao escolher registrar um acontecimento em detrimento de outro etc.  
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A atividade reafirma o caráter descentralizador e democrático da Internet, confirmando o 

pensamento supracitado de Jim Hall, em que parte dos públicos passa a adotar as mesmas 

ferramentas e ter acesso às mesmas fontes dos jornalistas.  A apropriação desse papel por 

parte dos públicos, no entanto, não chega a ser uma ameaça ao papel do jornalista. Pela 

análise, percebemos que em razão das limitações técnicas, operacionais e de pessoal da 

redação diante da complexidade da sociedade contemporânea e seu ciberespaço, contar com a 

colaboração dos públicos no processo de gatekeeping pode ser importante para abranger sua 

cobertura e enriquecer seu conteúdo. Verificamos, também, que esse papel de gatekeeper do 

público passa, ainda assim, por uma legitimação – um outro gatekeeping, dessa vez 

institucional, a fim de filtrar e suportar todos os envios colaborativos e, claro, ajustar as 

colaborações aos desígnios do veículo. 

 

5.25.25.25.2     FonteFonteFonteFonte    

 

Além de produtores, os públicos também exercem um importante papel, o de fontes, seja de 

denúncias, de pautas, ou personagens de reportagens. Ao responderem a enquetes, atuam 

também como fontes, uma vez que esse material pode servir para a produção de outras 

matérias. Ou, no caso da enquete do ‘Painel do Leitor’, as respostas escolhidas são utilizadas 

na seção ‘Semana do Leitor’, em que duas opiniões contrárias são exibidas. 

 

Um jornal não é jamais feito sem fontes e nós sabemos que essas fontes são 
agora muito ativas para propor conteúdos bastante organizados e 
estruturados. E essas fontes são, em parte, o público do jornal, nós lemos o 
jornal porque ele se parece conosco, porque nós nos vemos nele, porque nós 
o produzimos. (RUELLAN, 2011, p. 8) 

 

Barbosa (2011, p. 3) afirma que os públicos “podem também ser importantes fontes de 

informação, provavelmente mais desinteressadas do que as fontes oficiais, e chamar a atenção 

para temas não muito retratados pelos jornais e que são interessantes para a audiência.”  

 

No “Painel do Leitor”, as editorias ‘A cidade é sua’ e ‘Pergunta da semana’ são algumas das 

formas em que o papel do público como fonte é explicitado.  
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Figura 8: Destaques da coluna ‘A Cidade é sua’ e da enquete da semana, acessadas em 

www.folha.com.br/paineldoleitor, em 21/10/2011 
 

 

Uma nota publicada em ‘A cidade é sua’, em 18 de outubro de 201127, apresenta uma leitora 

como fonte: “Leitora não consegue agendar sessão de depilação já paga”. Na matéria, a Folha 

tem a consumidora reclamante enquanto fonte e, a partir do relato dela, apura a informação e 

apresenta uma resposta da empresa responsável pela venda do produto (no caso, um grupo de 

compras coletivas). Todas as matérias desta coluna apresentam essa característica. 

 

‘A pergunta da semana’ é outro instrumento que visa recolher material para a produção de 

novos conteúdos, seja para abastecer a coluna ‘Semana do leitor’, seja para enriquecer uma 

matéria sobre determinado tema. O leitor torna-se fonte de consulta, onde sua opinião ganha 

relevância. 

 

A proximidade oferecida pelas mídias sociais também aponta que o meio tem se tornado um 

importante instrumento dos jornalistas na busca por fontes para suas matérias. O perfil do 

Ajude um Repórter28 (@ajudeumreporter) é um exemplo disso. Jornalistas e produtores de 

informação postam, por meio de seus perfis no Twitter ou pelo site do Ajude um Repórter, 

solicitações de fontes/personagens que necessitam. Geralmente o veículo no qual o jornalista 

                                                      
27 http://www1.folha.uol.com.br/paineldoleitor/acidadeesua/992254-leitora-nao-consegue-agendar-sessao-de-
depilacao-ja-paga.shtml 
28 O Ajude um Repórter é uma plataforma de relacionamento com a imprensa, onde jornalistas podem postar 
suas solicitações e encontrar a fonte que procura. E a fonte pode encontrar uma solicitação em que se enquadre e 
encontrar oportunidade de aparecer na mídia. Site: www.ajudeumreporter.com.br 
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trabalha é informado junto da solicitação. A divulgação na rede pode ajudar os repórteres a 

encontrarem sua fonte rapidamente. Alguns exemplos das postagens do perfil do Ajude um 

Repórter: 

 

 

 

 
Figura 9: tweets do ‘Ajude um Repórter' (www.twitter.com/ajudeumreporter) divulgando solicitações de fontes 

 

 

A relevância e noticiabilidade do ambiente das mídias sociais se dá também em virtude da 

presença de muitas celebridades e autoridades políticas, que usam as redes, muitas vezes, para 

pronunciamentos oficiais, e também em razão da repercussão de um fato entre milhares de 

usuários. A coluna ‘Últimas das Redes Sociais’, publicada semanalmente no ‘Painel do 
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Leitor’, faz um compilado das últimas polêmicas ou assuntos mais comentados no Twitter. A 

mídia, alimentada sobretudo por leitores, portanto, se torna fonte para os jornalistas. 

 

Uma matéria do portal Comunique-se29 a respeito do estudo “Jornalismo Digital 2011”, 

divulgado pela PR Oriella Network, mostra que os repórteres brasileiros buscam 

mais informações nas mídias sociais, como Twitter, Facebook e blogs, do que nas assessorias 

de imprensa. Os dados divulgados apontam que o Twitter é utilizado como fonte por 66,67% 

dos jornalistas entrevistados; seguido pelo Facebook, com 58,33%; e blogs, com 57,14%. As 

agências de Relações Públicas aparecem como fonte para 50% dos entrevistados. No entanto, 

segundo a matéria, “apesar da relevância das redes sociais na apuração, o estudo indicou que 

os jornalistas procuram as fontes oficiais para checar as informações.” 

 

 

5.35.35.35.3     CompartilhadorCompartilhadorCompartilhadorCompartilhador    

 

Pelas mídias sociais, os públicos podem exercer um importante papel – que para os jornais, 

em termos econômicos, pode ser o mais interessante: o de distribuir, compartilhar, fazendo 

circular matérias dos jornais entre seus “amigos/seguidores” nas mídias sociais, possivelmente 

multiplicando o número de acessos ao disponibilizá-las nesses ambientes. Nesse tipo de 

circulação, segundo Braga (2006, p. 29), “vamos encontrar o que a sociedade faz com sua 

mídia; é, portanto, uma resposta”.  

 

Esse compartilhamento das notícias, no entanto, pode vir acompanhado de um reforço 

ideológico, apoio, elogios, críticas, contestações ou a mera reprodução do que foi dito. Em 

contrapartida, fornece aos veículos de comunicação um feedback de suas produções. A 

imagem abaixo mostra o perfil da Folha no Facebook. Na ocasião, foi publicado o link de uma 

matéria da Folha.com, onde as marcações em vermelho nos apontam um recorte da dimensão 

da informação na rede. 1.681 pessoas “curtiram” a matéria, 891 compartilharam-na com seus 

amigos e 77 comentaram a publicação. A repercussão foi considerável e provavelmente 

atingiu até os usuários que não costumam visitar o noticiário on-line. 

 

                                                      
29 Disponível em http://www.comunique-
se.com.br/index.asp?p=Conteudo/NewsShow.asp&p2=idnot%3D58870%26Editoria%3D1193%26Op2%3D1%2
6Op3%3D0%26pid%3D107392533264%26fnt%3Dfntnl 
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Figura 10: Postagem da Folha de S. Paulo no Facebook (www.facebook.com/folhadesp), em 25/10/2011 

 

5.45.45.45.4     ReceptorReceptorReceptorReceptor    

 

Além de todos os papéis possíveis no ciberespaço, os públicos continuam sendo – e alguns 

exercem apenas este tipo – receptores. Eles abrigam a informação, recebendo-a por essência. 

Assim, este papel se aplica em todos os aspectos analisados neste trabalho. 

 

A recepção no ciberespaço, no entanto, tem seu molde próprio, como vimos no segundo 

capítulo. Mesmo que decida não fazer uso das ferramentas disponíveis para produção de 
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conteúdo ou interação com jornalistas, os usuários, na Internet, estarão numa experiência 

interativa. Barbero (2006 apud BOAVENTURA, 2009, p. 61) afirma que “o receptor não é 

mais um simples decodificador da mensagem. Ele é também produtor de sentido.” 

 

Rocha (2011, p. 172) diz que “a própria navegação pelos hipertextos também pode ser 

considerada uma circunstância interativa”. Isso porque o método de organização não-linear do 

hipertexto e da hipermídia, segundo Targino (2009), permite que o indivíduo selecione o 

material que vai ver, ler ou ouvir, quando e como, ao tempo que estimula questões emergentes 

no decorrer da busca. “O acesso dispensa conhecimentos especializados, e o próprio 

interessado manipula o sistema, graças às interfaces amigáveis homem x máquina: o leitor 

percorre caminhos bastante diferenciados, ainda que diante de um mesmo texto” (TARGINO, 

2009, p. 55).  

 

Rocha (2011) ressalta essa possibilidade de personalização do conteúdo, em que os usuários 

acessam apenas o que está em consonância com seus interesses. É, portanto, um novo tipo de 

recepção, típica da definição de leitor imersivo proposta por Santaella. 

 

 

5.55.55.55.5     ConsideraçõesConsideraçõesConsideraçõesConsiderações    

        

No estudo de caso da Folha.com, com a análise da editoria ‘Painel do Leitor’, observamos, a 

partir das possibilidades oferecidas pelo site e considerando o filtro e edição institucional a 

que passam as colaborações recebidas, os seguintes papéis da recepção: a) Jornalista amador, 

em que os públicos atuam como repórteres, registrando fatos, seja por imagens, vídeos ou 

texto, e/ou opinando sobre eles. Ao executar esse papel, exercem, indiretamente, o papel de 

gatekeeper e editores, selecionando o que irão registrar e quais as informações constarão no 

relato. O envio de vídeos interessantes da web para abastecer uma seção na editoria também 

contemplam esse papel; b) Fonte: o contato mais próximo entre jornalistas e seus públicos, 

com todas as formas de interação permitidas no virtual, fortalece o papel de fonte destes, que 

podem sugerir pautas, serem fontes de denúncia, e tornarem-se personagens de matérias 

diversas; c) Compartilhador: a informação no ciberespaço é circular e propaga-se numa escala 

exponencial. Uma vez disseminada nas mídias sociais, sua repercussão pode ir além do que a 

mera divulgação no noticiário on-line, pois pode atingir quem não costuma acessá-lo, por 
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exemplo. O papel do público é, portanto, relevante na difusão das informações; d) Receptor: 

os usuários continuam sendo recepção, mas uma recepção essencialmente interativa, imersiva, 

produtora de sentido.  

 

Essa alternância de posições e papéis caracterizam as identidades multifacetadas dos sujeitos 

pós-modernos, fazendo com que os públicos se percebam ora como leitores, ora como 

produtores, ora como gatekeepers, ora como críticos, ora como fontes, e assim por diante. 
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Considerações FinaisConsiderações FinaisConsiderações FinaisConsiderações Finais    

 

As discussões iniciais expostas neste trabalho nos fornecem subsídios para inferir que, ao 

permitir uma democratização nas ferramentas de produção de conteúdo, o ciberespaço 

reconfigurou as formas de consumo e produção de conteúdo digital, alçando o estatuto do 

público a uma dicotomia produtora-receptora, tornando-o plural e exigente frente a uma 

demanda por informação cada vez mais alta. Em contrapartida, a fim de fazer jus à 

interatividade que, por natureza, define o jornalismo digital e este tanto alardeia, e, ademais, 

para não perder audiência nem espaço frente à nova demanda, os veículos de comunicação 

on-line, como a Folha.com, tiveram de abrir espaço para a participação do público, 

compartilhando a experiência produtiva e gerando novos papéis para a recepção. Neste 

contexto, relembramos as questões que suscitaram este trabalho de conclusão de curso: a) 

Como a Folha.com busca explorar as potencialidades do ciberespaço, desenvolvendo 

estratégias para a participação do público?, b) Como o público interage com essas 

possibilidades? 

 

Vimos que a popularização das mídias sociais no país e seu uso se intensificaram em virtude 

das TICs e das formas acessíveis de conexão com a Internet. Assim, os veículos de 

comunicação visualizaram um potencial a ser explorado nesse campo, sobretudo considerando 

o perfil dos usuários das mídias sociais – interativo, por essência. Não demoraram a marcar 

território nas novas plataformas digitais. No entanto, muitas das páginas desses veículos em 

mídias sociais, como os da Folha de S. Paulo, são apenas um receptáculo de conteúdo 

engessado produzido pelo site, que encontra nas redes um espaço gratuito e em potencial para 

distribuir essas informações. A interatividade e o desenvolvimento de um relacionamento 

mais estreito com os usuários quase não são explorados.  

 

Apesar de pouco participativa nas redes sociais, a Folha sabe usar a interatividade dos 

usuários a seu favor. Consciente do duplo estatuto (produtor-receptor) dos públicos, em que o 

segundo (produtor) está em franca ascensão, o site de notícias da Folha desenvolveu uma 

estratégia elaborada para atrair e canalizar todo esse potencial da recepção: criou uma editoria 

dedicada especialmente aos leitores, o ‘Painel do Leitor’. O conteúdo da página é, 

majoritariamente, produzido pelos usuários, que podem também comentar as produções e 

interagir com seus pares. Os conteúdos enviados pelos públicos são variados: textos (registro 



68 
 

de um fato, crônica, crítica, opinião em forma de artigo etc), fotos, vídeos ou áudios. Ao 

enviar, o leitor entra em negociação com o site e, caso tenha seu conteúdo aprovado, adquire 

visibilidade com sua produção, que ganha chamada na home ou na principal do ‘Painel’, título 

e, se o caso, foto de um profissional para ilustrar. Além do caráter mercadológico de captar e 

fidelizar seus leitores, promovendo uma recepção ativa, a estratégia ainda enriquece o 

conteúdo do site, pluralizando os discursos e contribuindo para a formação de novos papéis 

sociais.    

 

A segunda pergunta do trabalho é respondida analisando o desempenho dos públicos em cada 

ferramenta oferecida pela Folha.com. As situações de interação descritas nos levaram a 

identificar os papéis sociais adotados, reforçando o caráter identitário multifacetado dos 

públicos no ciberespaço. O conceito de público, assim, excede as limitações de uma mera 

recepção e confirma seu caráter plural, elevando-se a um nível mais profundo, como afirma 

Tredan (2011). 

  

Ao mesmo tempo em que se complexificam e ratificam sua identidade múltipla e instável, os 

públicos, apropriando-se dessas estratégias como as da Folha.com, não apenas tornam-se 

parceiros, como aproximam-se dos veículos de comunicação, fornecendo um feedback 

pontual, o que pode ser benéfico para o jornalismo, que há muito é acusado de não conhecer 

seu público e nem o querer.  O estreitamento de laços é inevitável. 

 

Por fim, consideramos que as possibilidades de atuação ativa dos usuários no ciberespaço são 

de um nível historicamente sem precedente e sem volta. Se os canais de serviço, como as 

editorias específicas para a audiência, não forem mais úteis ou não seguirem à demanda dos 

públicos, ou ainda se não oferecerem voz, de modo efetivo, as mídias sociais, que deram 

início ao processo, tendem a acolher essa demanda e satisfazer o ativismo da recepção. O 

jornalismo, no entanto, poderá perder relevância.   
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